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A CONGREGAÇÃO DO COLÉGIO PEDRO II E OS DEBATES

SOBRE O ENSINO DE MATEMÁTICA

Resumo

O Colégio Pedro II foi, durante décadas e desde a sua criação, na primeira metade do
século XIX, o padrão para os estabelecimentos de ensino secundário. Os professores e catedráticos
do Colégio reuniam-se em Congregação para debater, votar e aprovar as modificações e reformas
que deveriam ser depois difundidas e praticadas em todas as salas de aula do país. Considerando
como fontes de pesquisa as atas das sessões da Congregação do Colégio Pedro II, de 1891 a 1958, e
o Arquivo Pessoal Euclides Roxo, o APER, descrevo e analiso os debates relativos tanto ao ensino
dos conteúdos de matemática como sua metodologia. Destaco também alguns fatos descritos nas
atas pelos quais se pode perceber o mecanismo da implantação das reformas de ensino nas
diferentes épocas de funcionamento da Congregação. Décadas de comprovada competência e busca
da excelência nos diversos campos da Ciência, vão consolidar a importância da Congregação para
o ensino secundário, cujo Presidente ganha status de Ministro de Estado – a disciplina matemática
surge entre nós quando a Congregação está no auge de sua influência. Entretanto, forças
revolucionárias sacodem o país na busca da nacionalidade, procurando soluções para tensões
sociais tornadas insustentáveis. Contrapondo-se às instituições tradicionalistas, instaura-se um
Governo revolucionário atraindo para sua própria esfera o foco das discussões educacionais.
Assim, com o surgimento de nosso Sistema Nacional de Ensino, declina o poder de influência da
Congregação. Seria possível que uma disciplina escolar – a matemática unificada –, criada por
decreto, superasse os impasses de recursos humanos e técnicos de sua implantação e vigorasse nos
moldes de seus idealizadores? Algumas idiossincrasias de professores e funcionários decisivos são
ressaltadas para que se possa compreender a força das idéias em jogo na evolução do ensino de
matemática no âmbito do Colégio Pedro II, com destaque para a unificação das disciplinas
matemáticas.

Abstract

Colégio Pedro II was criated to be a model to others country colleges, in the XIX century’s
first half). College teachers had a meet to discuss, vote and aprove changes : the Congregation of
Colégio Pedro II. So hapenned with changes and reforms would be practice in all country classes of
math. These discussions relationated with contends and metodology are analised based on
Congregation meetings scripts since 1891 to 1958, and APER, the Euclides Roxo Personal
Archive. Teach reforms ways can be perceived by some facts described. Congregation’s president
got high status by its competency and excelence. Mathematical discipline arises when
Congregation in its best time. Nevertheless revolucionary forces make the country insecure and
convulsive. Then, revolucionary government atract education discuss disrespecting ancient
traditional institutions. So, arising our Teach National System sink Congregation influence power.
Could the unified mathematic – a scholar discipline, criated by decret – still exists in the way its
criators idealized? Some teachers idiosyncrasy and workers are pointed out. So power ideas in
mathematic teach evolution can be understood, in focus mathematical disciplines unifing.

Palavras chave: atas, reformas de ensino, ensino secundário, Matemática Nova,

Euclides Roxo.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de uma matemática escolar, em princípios do século XVIII,

esteve relacionado à própria constituição da escola. Houve, inicialmente, uma

elementarização didática do conhecimento matemático da época, constituída de novos

textos e exercícios apropriados para a atividade escolar (Schubring, 1984:356).

Essa matemática escolar modifica-se, evoluindo ao longo do tempo, quando surgem

influências e motivos propícios a essas modificações. Para descrever e analisar os debates

sobre o ensino de matemática – relativamente às modificações do seu conteúdo –, descrevo

nesta Introdução, quais os elementos que se conjugam para uma disciplina sofrer

transformações ou permanecer inalterada; quais os mecanismos de funcionamento das

reformas de ensino a serem observados na unificação da matemática. Ao final, apresento

algumas questões sobre o tema e o objetivo do trabalho.

No segundo capítulo “O Colégio de Pedro II” apresento uma breve idéia do ensino

na época da criação do Colégio. Descrevo os motivos, as condições e diretrizes que

nortearam sua constituição. Procuro mostrar a dinâmica de funcionamento da Congregação

e sua importância para o ensino secundário brasileiro, a partir da última década do século

XIX, com dois exemplos de debates coletados em suas atas.

No terceiro capítulo “A Matemática Nova” há a descrição de projetos de reforma

da primeira década do século XX, em diferentes países, com a finalidade de reavaliar o

ensino da matemática no quadro das reformas globais e estruturais, adaptando o sistema de

ensino secundário à modernização das sociedades.

Em “A modernização do ensino de matemática”, quarto capítulo, são focalizados

trechos das atas pertinentes aos debates sobre o ensino da matemática e o jogos de forças

entre os professores e o Governo. Ao final apresento a controvérsia pública entre os dois

principais professores de matemática do Colégio a respeito da unificação.

No quinto capítulo procuro mostrar trechos das atas evidenciando como a

Congregação se enfraquece com o advento da Revolução; como o principal articulador da

unificação é atraído para a esfera do Governo, e como o centro decisório a respeito das

questões técnicas e práticas do ensino secundário desloca-se da Congregação para os

órgãos oficiais.
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Notas sobre a história do ensino da matemática2

Um dos meios tradicionais para o estudo dessas transformações é a análise dos

programas de ensino. Entretanto, esses programas apenas podem servir para a análise das

concepções dominantes sobre os conteúdos que deveriam ter sido ensinados e, quando

eventualmente acompanhados das instruções metodológicas, sobre os métodos que

poderiam ter sido utilizados. Não podem garantir que esses conteúdos e métodos realmente

tenham sido aplicados em sala de aula do modo como foram prescritos.

Outro meio para o estudo das transformações em um domínio de ensino é a análise

dos livros didáticos ao longo de um período. Os resultados das pesquisas atuais sobre o

ensino de matemática, demonstram que os programas não representam a influência

principal sobre o ensino cotidiano, mas sim, os livros didáticos. Entretanto, a análise de sua

utilização não é tarefa simples.

As pesquisas também demonstram que os professores não são sujeitos passivos que

recebem tacitamente programas e livros, reproduzindo-os fielmente em suas aulas.

Inversamente, os professores são a figura central do processo de ensino e sua atuação

resulta da prática – sua e da instituição – de ensino, do conteúdo dos livros adotados, dos

programas de ensino instituídos e de outras determinações oficiais.

Um outro fator ainda interage com os precedentes como meio necessário para o

estudo das transformações sofridas por um domínio de ensino: o desenvolvimento histórico

dos conteúdos de ensino e sua relação com o desenvolvimento da própria ciência que o

referencia. Ainda segundo Schubring (1984:345), complementado pela visão de

Belhoste (1996), os elementos do sistema de conhecimentos matemáticos são estreitamente

ligados ao sistema de conteúdos de ensino escolar e às reflexões metodológicas da didática,

integrados e indissolúveis no corpo de conhecimentos que conhecemos por matemática.

Considerando essa integração complexa, pode-se ver que a história do ensino da

matemática não pode ser resumida a uma série de decisões administrativas oficiais.

Considerando que essa história há que ser concebida como parte integrante da história da

matemática e da história da sociedade, os métodos para a análise dessa história, então,

devem ser sócio-históricos. Assim, a análise histórica do sistema de ensino pode contribuir

para a educação matemática delineando com maior precisão o processo de

desenvolvimento da matemática.

                                                
2 Um artigo de 1984, de Gert Schubring, “Essais sur l’histoire de l’enseignement des mathématiques,

particulièrment em France et en Prusse”, serviu de fonte para essas observações.
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História das disciplinas escolares

Considerando que a história de uma disciplina escolar vai além dos conteúdos do

ensino, assim como são descritos nos programas, para obter-se uma visão mais global do

problema, é necessário vincular as determinações oficiais com a realidade concreta do

ensino nos estabelecimentos, até mesmo com as produções dos alunos, se possível.

A propósito, a história das disciplinas escolares tem sentido? A história das

diferentes disciplinas apresenta analogias, traços comuns? Conhecer e explorar essa

observação histórica pode ser de alguma utilidade nos debates pedagógicos atuais ou do

futuro? Essas perguntas são feitas por André Chervel, pesquisador do Service d’histoire de

l’éducation – Institut national de recherche pédagogique, Paris, em “História das

disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa”, Nesse texto, de 1988, o

autor faz considerações sobre a pesquisa do trajeto histórico de uma disciplina escolar,

reproduzidas resumidamente a seguir, que podem ajudar a reflexão sobre os

acontecimentos anteriores e posteriores à unificação da matemática em nosso ensino.

Até o final do século XIX, o termo disciplina estava mais ligado ao que conhece-

mos por disciplinar, educar, treinar obediência. No século XX, disciplina ganha outros

significados, evidenciando novas tendências tanto do ensino primário – que tinha como

objetivo ensinar a ler – quanto do secundário – cujo objetivo era preparar o educando para

o ensino superior. Em uma primeira etapa, no início do século XX a noção de disciplina

passa do geral para o particular, significando uma matéria passível de servir ao exercício

intelectual, podendo-se falar em mais de uma disciplina. Assim, uma disciplina era um

modo de disciplinar o espírito, de aparelhá-lo para abordar os diferentes domínios do

pensamento, do conhecimento e da arte (Chervel, 1990:180). As diferentes matérias então

em vigor no secundário passam então a serem designadas isoladamente como disciplina. Já

numa etapa posterior, durante a II Guerra Mundial aproximadamente, a noção de disciplina

não se refere mais à exigência da formação do espírito, tornando-se uma simples

classificação, uma rubrica.

Ao contrário do que se poderia pensar, as disciplinas são, relativamente, indepen-

dentes da realidade cultural exterior à escola. Seus conteúdos são feitos na escola, para a

escola e pela escola. Tradicionalmente pensa-se que os conteúdos de ensino são impostos à

escola pela sociedade e pela cultura, ou seja, esses conteúdos viriam de fora para dentro da

escola. A pedagogia tentaria adaptar estes conteúdos, tornando os saberes mais fáceis de

serem apreendidos pelos alunos. Entretanto, para Chervel (1990:182), o que a escola
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ensina não é uma vulgarização do saber científico3. Muito mais que isso, as disciplinas têm

uma existência relativamente autônoma, isto é, independente da história cultural e da

pedagogia.

Apresentando uma concepção diferente dessa, alguns pesquisadores da Didática da

Matemática estudam o que se ensina na escola como vulgarização do saber científico. Por

exemplo, Michèle Artigue descreve brevemente a teoria da transposição didática4 como

uma ferramenta que serve para “desnaturalizar” de alguma forma os conteúdos de ensino,

concebendo-os como objetos relativos não somente ao processo de evolução do saber

matemático como também às múltiplas transformações sofridas por esse saber no sistema

didático. Essa teoria permite estudar como o interagir dessas múltiplas transformações é

susceptível de provocar discrepâncias entre as intenções dos reformadores e o que acontece

de fato na realidade das classes, de explicá-las a posteriori e, eventualmente, prevê-las. Os

didatas também se perguntam, à luz dessa teoria, os motivos do sucesso ou fracasso social

de uma reforma e sobre a significação real, em termos de aprendizagem matemática,

dessas apreciações globais (Chevallard, 1985 e 1992 apud Artigue, 1996:197).

Chervel (1990:182), no entanto, contrapõe-se a essa concepção, argumentando que,

longe de manifestarem a operação de uma ciência pedagógica sobre uma matéria exterior,

os métodos pedagógicos são fruto de alguns dos componentes internos do ensino. Se

quisermos entender o funcionamento real dos ensinos devemos incluir a Pedagogia no

estudo dos conteúdos. Os didáticos da matemática percorrem a distância entre o saber

erudito ou sábio e o saber ensinado5, ao invés de verificar que a escola produz um saber

próprio. Esse mesmo autor ainda advoga que, se a escola apenas servisse de reposição aos

saberes eruditos, ela não cumpriria sua missão, que é ensinar.

Adotando-se um ponto de vista pragmático, é preciso reconhecer que a teoria da

Transposição Didática é hoje útil, até mesmo imprescindível, para que os didatas trabalhem

no sentido do aperfeiçoamento do ensino da matemática e também analisa com sucesso

                                                
3 Saber científico, erudito ou sábio são termos próprios da Didática da Matemática, contrapostos a saber

ensinado.
4 Transposição didática, termo da didática da matemática de linha francesa, é a transformação exercida sobre

a ciência com a finalidade de a ensinar. Chevallard (1992:107) utilizou o conceito de transposição didática
para análise do que, na década de 1960, ficou conhecido como Movimento da Matemática Moderna. Para
informações mais detalhadas acerca do desenvolvimento posterior da teoria da Transposição Didática, veja
também “Concepts fondamentaux de la didactique: perspectives apportées par une approche
anthropologique” de Yves Chevallard, 1992.

5 Saber sábio e saber ensinado são termos que Chevallard (1992:107) utilizou para caracterizar o conceito de
transposição didática para análise do que, na década de 1960, ficou conhecido como Movimento da
Matemática  Moderna.
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algumas reformas recentes da matemática. Entretanto, no caso específico do estudo da

unificação das disciplinas matemáticas entre nós, seria interessante examinar como o saber

próprio da escola secundária interage na prática com o saber científico decretado. Além

disso, as considerações de Chervel (1990) parecem atualmente mais propícias para um

acompanhamento da dinâmica de funcionamento da disciplina escolar matemática ao longo

dos anos anteriores e posteriores à unificação.

Para Chervel (1990:183) a constituição e o funcionamento de uma disciplina

precisa ter uma perspectiva tríplice: sua gênese, seu objetivo e seu funcionamento. Como

foi o início do ensino da matemática na escola? Para que serve a matemática que a escola

ensina, já que não é a mesma que praticam os matemáticos? Quais desses conteúdos

correspondem à expectativa dos pais, dos órgãos oficiais, dos que decidem? Além das

práticas docentes da aula, e das finalidades que presidiram sua constituição, é preciso

considerar também a aculturação de massa que a disciplina determina. A análise dessa

aculturação de massa pela história das disciplinas pode desempenhar um papel importante,

não somente na história da educação, mas também na história cultural. O poder criativo do

sistema escolar é o responsável, além de formar os indivíduos, por formar também uma

cultura que retroage penetrando, moldando e modificando a sociedade global.

Caso o objetivo da história das disciplinas escolares fique restrito à pesquisa ou

determinação de suas finalidades oficiais, inicialmente teríamos de nos deparar com a série

dos programas de ensino, dos discursos ministeriais, da legislação, dos decretos, das

instruções e circulares, das instruções metodológicas, etc. Esses documentos nos

permitiriam estudar, de início, a gênese das finalidades do ensino. Mas não todas as

finalidades, apenas as finalidades oficiais. Ficando restritos a esse material, teríamos

reconduzido a história da disciplina à história das idéias pedagógicas ou das políticas

pedagógicas. Nenhuma dessas é ainda a finalidade real da disciplina (Chervel, 1990:188).

A história das idéias pedagógicas é um dos temas dominantes nos estudos educacionais

modernamente opostos à ênfase concedida aos processos de circulação e apropriação

culturais como campo de pesquisa daqueles estudos. Assim, a escola torna-se um dos

lugares privilegiados de investigação dos estudos educacionais (Valente, 2001e:1).

Nos textos oficiais, freqüentemente, finalidades reais e oficiais se confundem. É o

historiador que precisa distinguí-las, tomando consciência que uma determinação oficial,

num decreto ou numa circular, visa mais freqüentemente corrigir um estado de coisas,

modificar o que está sendo feito, que decretar oficialmente uma realidade. Assim, não
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podemos tomar como base exclusivamente os textos oficiais para descobrir as finalidades

do ensino (Chervel, 1990:190).

O historiador precisa, por exemplo, procurar os documentos que esclarecem o

professor sobre sua função ou seu objetivo, produzidos pela própria escola e pela rede

educacional em sua época: relatórios de inspeção, projetos de reforma, artigos ou livros de

didática, prefácios de livros didáticos, polêmicas diversas, relatórios de presidentes de

bancas de exames, atas de sessões de debates entre professores, etc. Pois, para se conhecer

as finalidades do ensino, é preciso estudar uma dupla documentação: a dos objetivos

fixados e a da realidade pedagógica.

Quando a evolução das finalidades desvia o curso das disciplinas há um período

rico para estudos e pesquisas. Os novos objetivos são explicitados, então, de forma bem

clara e circunstanciada, produzidos pela conjuntura política ou pela renovação do sistema

educacional, facilitando a tarefa para o historiador da disciplina (Chervel, 1990:191). Tal

se deu na unificação da matemática, por exemplo, decretada pelos órgãos oficiais de

ensino, acompanhada de extensa documentação. Esses novos objetivos aparecem

claramente definidos nas declarações circunstanciadas. Nessa oportunidade, novas

soluções são aconselhadas aos professores, que permitem reconstruir com precisão a

natureza exata da finalidade do ensino.

A terceira perspectiva da história da disciplina escolar consiste em observar os seus

efeitos ou funcionamento. Teria, de fato, o aluno aprendido o que o professor se propôs a

ensinar? O fracasso escolar tem de ser deliberadamente organizado pelo sistema

educacional, pois “a infinita diversidade dos espíritos, das faculdades, dos ‘dons’, das

atitudes que os professores encontram diante deles no contexto escolar” precisa ser levado

em consideração para se estabelecer e fixar as etapas de uma disciplina. Ao fixar o

resultado a ser alcançado pela disciplina, a escola precisa determinar um nível médio de

progressão, geralmente bom para apenas uma parte dos seus alunos. Chervel (1990:209)

mostra o exemplo da evolução dos conteúdos disciplinares na segunda metade do século

XIX, na França, condicionada pela necessidade de expandir a uma quantidade maior de

alunos os benefícios da instrução secundária.

Veremos adiante que o ensino secundário no Brasil somente começou a deixar de

ser elitista, a partir dos anos 1930, quando maiores oportunidades de ensino são oferecidas.

Esse fato coincidiu com o decreto da unificação das disciplinas matemáticas. Veremos que

muitas reações adversas à unificação clamavam apontando para o fracasso escolar.
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A diferença entre ensino e aprendizagem mostra-se, portanto, no fracasso escolar.

Entretanto, essa diferença também pode ser percebida no sucesso escolar. Assim Antoine

Prost, citado por Chervel (1990:209), descreve a transformação sofrida pelo ensino do

professor no saber do aluno: “(…) constatamos, todos os dias, que os alunos sabem de

coisas que não lhes foram ensinadas, e que eles não sabem de outras coisas que se atribuiu,

no entanto, ao seu aprender”.

A escola tem, pois, dois objetivos: a instrução das crianças e a criação das

disciplinas escolares. A sociedade entrega à escola a função de instrução. Para isso, a

escola cria as disciplinas escolares a seu modo, que depois influencia a cultura da

sociedade global. É tarefa da história das disciplinas escolares estudar a natureza exata dos

conhecimentos adquiridos e medir a aculturação sofrida pelo aluno no contexto escolar.

Ela deve reunir e tratar a totalidade dos testemunhos, diretos e indiretos, da eficácia do

ensino e da transformação efetiva dos alunos (Chervel, 1990:209).

Cadernos, provas, exames e trabalhos dos alunos são evidentemente a fonte

primária. Para um estudo quantitativo, seria preciso recorrer a essa massa de documentos

produzidos ano após ano nas escolas. Mas essa massa é anualmente desprezada pela

escola, para conseguir espaço aos materiais do novo ano, deixando-se ficar nos arquivos

das escolas apenas os documentos de valor para fins legais, como comprovações de notas e

desempenho (Valente, 2001e). Na impossibilidade de reunir essa massa de documentos,

seria preciso recorrer a um ou outro exemplar, eventualmente preservado no fundo de

alguma estante ou armário.

No caso deste trabalho, entretanto, recorreu-se à documentação secundária, aquela

dos prefácios de livros didáticos, dos artigos de imprensa ou mais especificamente, dos

documentos do APER e dos livros de atas das sessões da Congregação. Para

Chervel (1990), desde que criticada de forma conveniente, essa coleta de dados parciais é

um complemento indispensável ao estudo histórico das disciplinas. Chervel (1990:210)

também lembra que uma reconstituição mais precisa seria possível se a análise

informatizada desses diferentes dados, nas mesmas disciplinas em épocas diversas,

permitisse estabelecer as constantes, as curvas de variação e extrapolações ao longo do

tempo. Essa reconstituição ainda não será realizada neste trabalho – mas talvez seja

possível futuramente, com o crescente interesse e valorização dos materiais escolares –,

representando, entretanto, um complemento enriquecedor indispensável para algumas

reflexões aqui experimentadas, tendo inclusive o poder de as retificar ou ratificar.
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Assim, também poderiam ser desfeitos os mitos referentes ao nível de conheci-

mentos e de cultura que se supõe os alunos tenham alcançado uma certa época. Assim se

poderiam medir as taxas do fracasso escolar, bem como saber o que os alunos de sucesso

aprenderam na escola.

Resumindo e especificando os conceitos de Chervel (1990) para a disciplina

matemática, fica evidenciado que a matemática que se ensina na escola, o saber ensinado,

não é a matemática dos matemáticos, o saber científico. Tampouco é esse saber científico

transformado, adaptado ou vulgarizado, simplesmente. O que se ensina na escola foi

historicamente lá fabricado para que lá fosse consumido. Considerando que a realidade não

está decretada nos textos oficiais, resta ao historiador verificar a finalidade real do ensino –

por que a escola ensina o que ensina? –, em paralelo com as finalidades oficiais – o que a

escola deveria ensinar para estar de acordo com as determinações oficiais? Para conhecer

um pouco melhor as finalidades do ensino da matemática no período deste estudo, as atas

da Congregação serão as fontes esclarecedoras de alguns aspectos dos projetos de reforma,

além da controvérsia ocorrida entre os professores de matemática e registrados nos jornais

da época, disponíveis no APER, bem como outros documentos lá encontrados.

Precaução, lentidão e segurança são as características dos processos de instauração

e funcionamento de uma disciplina, resultado de uma experiência pedagógica considerável.

Daí sua estabilidade ou inércia. A consolidação de uma disciplina é um processo longo,

pois seu fracasso ou sucesso só aparece quando o aluno está formado. O fato de ser

ensinada sempre pelo mesmo mestre, que pode ficar no cargo por 40 ou 50 anos, também é

um outro fator que impede a mutação das disciplinas. Quanto mais os professores forem

substituídos, mais rapidamente evoluirá a disciplina. Os fatores de perenidade e solidez do

ensino escolar estão sustentados pela imutabilidade dos objetivos, métodos

experimentados, progressões sem choques, livros didáticos adequados e renomados,

professores experientes que repetem o que aprenderam na juventude.

Devagar, as disciplinas também evoluem, amadurecem, declinam e desaparecem.

Além de transformações culturais, o próprio público escolar também é um fator de

adaptação da disciplina. Há um esforço coletivo dos mestres para utilizar métodos

eficientes para atender esse público. No processo de elaboração da disciplina, é construído

o que é mais “ensinável”. Para Chervel (1990), só a história das disciplinas pode evidenciar

esse papel criativo e ativo da escola.
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Havendo delineado esse quadro, que parece satisfatório principalmente no tocante à

explicação do fracasso de reformas drásticas impostas por decreto – como é o caso da

unificação da matemática no Brasil e suas reações adversas –, serão feitas, ao longo do

trabalho, breves descrições da visão de pesquisadores e historiadores de modelos e

reformas internacionais da matemática, tentando relacioná-las com as reformas mais ou

menos correspondentes ocorridas no Brasil. Pesquisas recentes sobre o tema também serão

descritas, relacionadas e comentadas eventualmente.

Modelos internacionais para o ensino da matemática

Uma visão breve e bastante estilizada apresentada por Schubring (1984) em seu

“Essais sur l’histoire de l’enseignement des mathématiques”, já referenciado, nos ajudará a

entender um pouco mais os diferentes modelos de ensino de matemática adotados entre nós

antes e depois da unificação da matemática.

Segundo Schubring (1984), duas disciplinas fundamentais eram ministradas nas

instituições escolares, desde a Antiguidade: matemáticas e línguas, sendo destas a

predominância até aproximadamente o final do século XVIII. Nessa época houve uma

modificação em favor da matemática e das ciências exatas, como um efeito do Iluminismo

sobre as concepções da educação. Nas nações protestantes alemãs nasceram as

realschulen, escolas secundárias para os burgueses onde a matemática e as ciências exatas

eram os principais objetos de ensino em razão de sua utilidade.

A modificação definitiva para a matemática ocorreu após a Revolução Francesa,

em 1789, ao ser institucionalizado um sistema de instrução pública e obrigatória –

inicialmente gratuito – permitindo uma formação geral para todos os cidadãos, precedendo

a formação profissional.

Nessa primeira institucionalização de uma educação pública de massa, a matemáti-

ca e as ciências tinham uma posição principal, predominando sobre as línguas antigas e

literatura.

A partir de 1810, Wilhelm von Humboldt influenciou a educação prussiana e

francesa estabelecendo um sistema escolar organizado inteiramente pelo Estado,

obrigatório e de formação geral. Nessa formação, a matemática ocupava uma posição

importante, tanto nos níveis elementar e secundário, quanto no profissional. Na escola

elementar, aprendia-se aritmética e geometria; nos Gymnasium, a matemática era
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reconhecida como um dos quatro principais objetos de ensino, tão importante quanto

línguas antigas. Nas faculdades de filosofia das universidades formavam-se os professores

dos Gymnasium como especialistas de sua disciplina. Os seminários formavam os

professores das escolas elementares.

Para Schubring (1984:354), essa constituição de um sistema escolar independente

conduziu ao desenvolvimento de uma matemática escolar. Com a necessária

elementarização didática, esse saber distanciou-se dos Elementos de Euclides e passou a

constituir novos textos didáticos. Analogamente, a matemática escolar distanciou-se da

matemática da universidade. A matemática tradicional e elementar tratava das quantidades

constantes; para os professores dos ginásios, o objeto da matemática deveria ser a

quantidade, embora essa concepção já estivesse ultrapassada pelos matemáticos. Na

universidade, então, poderia se tratar das quantidades variáveis: geometria analítica e

cálculo infinitesimal.

Na segunda metade do século XIX, a estrutura social da escola estava sendo

questionada e diversificada: na Prússia, as línguas latina e grega eram estudadas nos

Humanistische Gymnasien, em que a matemática era um sistema platônico de idéias,

ensinada dedutivamente; nas Realschulen, a matemática era aplicada e utilitária; na

Volksschulen, ensinava-se o cálculo prático.

O ensino da matemática e sua correspondente estrutura escolar em outros países

foram organizados segundo modelos entre dois extremos: o modelo alemão de segregação

social das escolas secundárias e o modelo americano em que se estabeleceu um sistema

único de formação geral (Schubring, 1984:355).

Motivos das modificações no ensino de matemática

Entretanto, estabelecidos os modelos, fatores sociais complexos obrigam o ensino a

se transformar contrapondo-se à inércia natural da disciplina escolar. Esse jogo de forças

pode melhor ser delineado aprofundando-se um pouco mais a análise teórica dos motivos

das modificações no ensino de matemática. Surgem, em primeiro lugar e de forma mais

transparente, os motivos de ordem técnica. O desejo de compreender e melhorar, tanto a

aprendizagem quanto o ensino de matemática, é a principal motivação para se pesquisar e

aplicar melhores formas para esse ensino. Os estudos em educação matemática iniciaram-

se porque se tinha a consciência de algumas práticas poderem ser aperfeiçoadas e alguma

idéia da direção a tomar para esse aperfeiçoamento. Nos primeiros tempos, os professores



INTRODUÇÃO

22

interessados em melhorar seu ensino de matemática faziam suas pesquisas nas próprias

aulas, aplicavam-nas e relatavam o resultado (Kilpatrick, 1992:17).

Entretanto, os nobres propósitos para compreender e melhorar, com freqüência

escondem outros motivos para as pesquisas e modificações no ensino. Kilpatrick (1992)

afirma, de forma contundente, que alguns ministérios de educação promoveram estudos e

informes de pesquisa com o único propósito de justificar decisões já tomadas ou

praticamente tomadas sobre outras bases: econômicas, políticas ou estruturais. Não se pode

negar, também que, o desejo de conseguir melhores posições em suas carreiras é um dos

motivos para professores e reformadores proporem mudanças no ensino que, não fosse o

caso, não teriam sido sugeridas. Os motivos para empreender as reformas, pois, estão com

freqüência entrelaçados e longe de serem interessados estritamente na excelência e

qualidade do ensino.

Enquanto avançavam em seus estudos, freqüentemente os matemáticos se

questionavam sobre os misteriosos processos da criação matemática. De que modo a

produção matemática ocorre? Termos como insight e intuição foram utilizados para tentar

captar alguns desses processos. Henri Poincaré (1899), no primeiro número de

L’Enseignement Mathématique pedia maior atenção, no ensino de matemática, para a

intuição6 reivindicando a mesma atenção dedicada à lógica: “A prova é feita pela lógica,

mas a criação o é pela intuição” (Poincaré, 1899:161 apud Kilpatrick, 1992:24).

Além desses questionamentos que acabariam por fazer a educação matemática

surgir como um campo de pesquisa, a própria matemática também havia sofrido grandes

transformações no século XIX. Conceitos fundamentais haviam sido revistos ou

complementados (Costa, 1927), aumentando a distância entre a matemática e seu ensino.

Como resultado daqueles questionamentos e dessas transformações, no fim do século XIX

e início do século XX, segundo Schubring (1984:356), nasceu, em várias nações

industrializadas, um movimento para uma reforma de conteúdos de ensino de matemática

nas escolas secundárias. O objetivo geral desse movimento era aproximar a matemática

escolar do saber científico. Outros objetivos explicitados daquele movimento reformador

eram eliminar o abuso do formalismo e aproximar o ensino das aplicações técnicas.

                                                
6 O intuicionismo no ensino de matemática pode ser visto com detalhes em Duarte (em preparação).
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Entre nós, esse movimento de reforma dos conteúdos caracterizou-se, grosso modo,

pela unificação das disciplinas matemáticas que doravante seriam ministradas por um

único professor, o professor de matemática, e não mais professor de álgebra, aritmética,

geometria ou trigonometria. Para designar esse movimento de reforma unificador ocorrido

a partir de 1927, utilizaremos, assim como Valente (1999:193), a expressão Matemática

Nova, distinguindo-a do movimento da Matemática Moderna da década de 1960.

A Matemática Nova foi debatida, votada, planejada, testada e realizada primeira-

mente no Colégio Pedro II, que cumpria assim sua função como estabelecimento padrão

para o ensino secundário no país (Haidar, 1972:95). Reunidos em Congregação, os

professores catedráticos do Colégio Pedro II propuseram, com base nas modificações

internacionais que vinham acontecendo no ensino da matemática, na maioria dos países

cultos do mundo, a modernização da disciplina7. Antes dela, a matemática era estudada em

ramos estanques e separados: aritmética, álgebra, geometria e trigonometria (Colégio

Pedro II,1927:66). Algumas perguntas serão respondidas neste trabalho com o auxílio da

leitura das atas da Congregação: Como foram articulados esses debates? Teriam

acontecido apenas às vésperas da unificação da matemática? Ou a modernização foi

pensada ao longo de um processo de discussões e adaptações? Que outras modificações

importantes para o ensino da matemática também foram debatidas e adotadas? Quais

dessas não foram adotadas? Quais os argumentos fortes para que a modernização fosse

aprovada? Foi praticada? Quais os personagens decisivos para esse debate e qual sua

influência na tendência de modernização? Quais, enfim, os setores que articularam e quais

os que resistiram à modernização?

Trabalhos recentes, tais como os de Dassie (2001) e Rocha (2001), referências

importantes para o delineamento da questão, esclarecem como se deu essa unificação vista

pelos artigos de jornal, registros do arquivo do Conselho Nacional de Educação e do

arquivo pessoal Gustavo Capanema. Mas como se teria passado essa reforma no cotidiano

escolar do Colégio? Alguns livros didáticos utilizados no mesmo período, as atas do

Colégio Pedro II e o APER – materiais do cotidiano escolar – (Ribeiro, 1992), são fontes

que podem confirmar, complementar ou mesmo problematizar a visão até aqui já delineada

pelas pesquisas.

                                                
7 Para Chervel (1990) o que se ensina na escola é feito na escola, pela escola e para a escola. Sendo assim, as

modificações introduzidas de fora da escola seriam de difícil, senão impossível, aceitação. Formar uma
disciplina seria uma tarefa de décadas e só seria possível com a evolução e mudança dos próprios
professores ao longo de suas carreiras.
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Segundo Rocha (2001), a Reforma Francisco Campos foi autoritária ao impor a

unificação da matemática. Nela foram aproveitadas, sem discussão, todas as requisições de

Euclides Roxo, que naquela ocasião, já estavam sendo implantadas, paulatinamente, nas

primeiras séries do secundário do Colégio Pedro II (Rocha, 2001). Teria sido Euclides

Roxo, de fato, o arquiteto da unificação da matemática no caso brasileiro? Quais os

principais motivos que o levaram a propor essa unificação? Que justificativas apresentou

para uma reforma assim tão drástica? Como teria sido essa implantação no Colégio? Qual a

opinião dos professores? Fora debatida, antes de ser posta em prática? Desde quando vinha

sendo planejada ou pleiteada? Qual a contribuição dos professores de matemática daquela

época para a proposta modernizadora? Qual a resistência dos mesmos professores face à

proposta modernizadora? O Conselho Nacional de Ensino, como órgão oficial, atuava

como órgão regulador e centralizador das decisões pertinentes ao ensino secundário?

Serviu de alavanca inovadora para essas modificações ou seguiu sem restrições o que a

Congregação do Colégio Pedro II decidia? Algumas dessas questões somente poderão ser

respondidas pela leitura e análise das atas da Congregação, como veremos.

Considerando que os objetivos dos estudos sobre controvérsias são “saber o que faz

um consenso particular emergir, quase sempre, para além da infinita diversidade de

proposições iniciais” (Pestre, 1996:10), os debates porventura ocorridos entre os

professores, nos parecem um material rico para essa análise.

Quais as razões de ordem estrutural que motivaram a modernização do ensino da

matemática, além dos atos aparentes? O aprendizado estava se tornando pior? Os alunos

não conseguiam acompanhar os estudos nos cursos superiores? O conteúdo ensinado

estava atrasado em relação aos últimos progressos da matemática superior? A

modernização era uma tentativa de aperfeiçoar o método, buscando-se uma melhor forma

de ensinar, ou antes, era uma questão de adaptar melhor o conteúdo das aulas aos últimos

avanços da ciência matemática? Considerando, como Chervel (1990) que uma disciplina

escolar tem uma inércia característica, que o que se ensina na escola foi feito na escola

para seu próprio consumo, que poderíamos esperar de uma unificação assim decretada?

Ainda longe de fornecer respostas satisfatórias a essas questões, este trabalho pode

contribuir, ao menos, para alcançar-lhes um delineamento um pouco mais preciso.

Projetos de reforma da primeira década do século XX, em diferentes países, tinham

a finalidade de reavaliar o ensino da matemática no quadro das reformas globais e

estruturais, adaptando o sistema de ensino secundário à modernização das sociedades,
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como poderá ser visto com maiores detalhes no Terceiro Capítulo. A questão da cultura –

científica ou humanidades – era encontrada sob formas específicas em diferentes fileiras de

formação. Não obstante essas formas específicas dependerem das particularidades

nacionais de cada país, podem ser identificadas preocupações comuns a todas elas. Na

Alemanha, graças a uma estratégia iniciada junto aos próprios professores, a reforma

começou a ser praticada, paulatinamente, muito antes de seu decreto, que se daria apenas

em 1925. Em outros países, entretanto, como a Rússia, Itália ou EUA, diversos fatores de

ordem política, cultural ou social tolheram as reformas ou impediram sua

realização (Belhoste, 1996:234). A França, assegura Belhoste (1996), é um caso especial

onde as matemáticas são a base para a construção de um padrão de excelência em matéria

de ensino.

Belhoste (1996) ressalta o caso especial dos EUA, notado por Jeremy Kilpatrick,

onde, em vários estados, um movimento de reavaliação da matemática na escola

questionava sua “eficácia social”. Nessa visão, a matemática seria inútil para a maior parte

dos estudantes do secundário. Os professores americanos reagiram, criando o National

Council of Teachers of Mathematics, NCTM, (1920). Entretanto, o efeito daquela visão

sobre o ensino primário e secundário foi de longa duração. Ainda hoje os EUA são o único

país desenvolvido no mundo onde o cálculo infinitesimal não é parte integrante do

programa de ensino secundário e onde os cursos de álgebra e de geometria são ensinados

separadamente, um em cada série.

Ora, a unificação havia sido experimentada e estava sendo questionada em outros

países, principalmente nos EUA – modelo semelhante ao brasileiro devido a sua extensão e

diversidade –, onde não existia uma tradição educacional forte e dominante, como era o

caso dos países europeus (Belhoste, 1996). Por que, então, Roxo quer experimentar

novamente aqui quando já havia sido testada e abandonada em alguns lugares no exterior?

Duarte (em preparação) examina detidamente as leituras de Euclides Roxo que

sustentaram suas convicções relativas ao ensino unificado das disciplinas matemáticas.

Nota-se, na matemática de Euclides Roxo, estreitas ligações com a de Félix Klein8, embora

os didáticos de Euclides Roxo tenham sido quase totalmente copiados de pesquisadores

americanos sintonizados com a unificação, segundo Sorio (em preparação).

                                                
8 Para conhecer mais da repercussão das idéias de Klein nos EUA, onde Roxo também buscava relatos e

experiências, veja PARSHALL (2001:56-60).
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Vargas, Campos e mais tarde Capanema precisaram negociar as reformas com os

mais variados setores da sociedade (Brandão, 1999). Infelizmente, apenas podemos

imaginar qual teria sido o resultado, se a modernização da matemática pudesse ter sido

implementada, na íntegra e paulatinamente desde a 1a série, como havia sido idealizada por

Roxo. Quais os grupos, sociais e intelectuais, que se mobilizam, ou seriam convocados,

para arquitetar e executar a modernização do ensino da matemática? Professores?

Representantes da oligarquia? Da elite intelectual carioca, como Euclides Roxo e Almeida

Lisboa? Da Igreja, como o padre Arlindo Vieira? Da classe média emergente paulista,

autores de livros didáticos de matemática nos moldes do Colégio Pedro II? Essas questões

serão abordadas e respondidas parcialmente até que futuras pesquisas possam fornecer

bases mais seguras.

Em face da situação política conturbada daquela época, pode-se pensar que Getúlio

Vargas, através de Francisco Campos, queria modernizar o ensino em geral para melhor se

identificar com a classe média urbana emergente, para que seu governo fosse identificado

com a construção de uma nacionalidade moderna; nessa perspectiva, uma matemática

revolucionária ensinada de forma unificada viria bem a calhar.

Uma consulta ao APER9 revela diversos dossiês dedicados às instruções metodoló-

gicas para o ensino da matemática unificada. São documentos e rascunhos, manuscritos e

datilografados, relativos às diversas séries do secundário. Revisados, repetidos, anexos a

cartas ao ministro, respondendo a pedidos do ministro. Werneck (em preparação) pergunta

se teriam sido, essas instruções metodológicas, algum dia, impressas? Teriam sido

convenientemente divulgadas entre os professores do país? São questões que aguardarão

ainda algum tempo mais. Servem aqui apenas para reflexão.

Encontram-se ainda no APER, listas e mais listas de livros encomendados ou a

encomendar do exterior, resoluções sem conta de exercícios de matemática, traduções e

anotações de textos relevantes e nomes famosos da pesquisa internacional em Educação

Matemática da época. Percebe-se, estudando esses papéis, uma profunda ânsia de pesquisar

e reunir os avanços e idéias mais pertinentes para o ensino da matemática. Vargas e

Campos precisavam de medidas modernizadoras que viessem a auxiliar na construção da

nacionalidade. E a unificação da matemática, ainda mais utilizando os últimos avanços

internacionais nas pesquisas, haveria de parecer uma dessas medidas convenientes para o

                                                
9 O APER é parte integrante do Projeto Temático História da Educação Matemática no Brasil, 1920-1960,

processo 01/03086-6, financiado pela Fapesp. Projeto em andamento.
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governo. Até que ponto seria também necessária para o ensino? Embora ainda não possa

ser respondida de forma categórica, essa questão será vista neste trabalho em vários

aspectos.

Objetivo

Meu objetivo neste trabalho é descrever e analisar os debates – registrados nas atas

da Congregação do Colégio Pedro II – entre os professores relativamente às modificações

e reformas do ensino de matemática, com destaque para a unificação das disciplinas

matemáticas – Álgebra, Aritmética, Geometria e Trigonometria – à qual estamos

denominando Matemática Nova. As inovações, que estavam sendo implantadas

paulatinamente no âmbito do Colégio, constituíram-se, mais tarde, nas modificações

sugeridas por Euclides Roxo para a Reforma Francisco Campos, ganhando assim, caráter

nacional (Valente, 2001b:2).

Mas para que o discurso, na descrição e análise, seja organizado, é preciso recortar

e delinear o acontecimento de forma que possa haver inteligibilidade. Nesse recortar e

delinear surgem lacunas que serão preenchidas buscando sentido para os enunciados. Os

significantes assim conseguidos formarão a narrativa dos elementos significativos do fato

histórico (Certeau, 1982:95). Produto desse recortar e delinear de novo acontecimentos

passados que continuam a refletir-se no modo atual de ensinar e aprender matemática, esta

narrativa é a grafia do resultado da multiplicação dos estudos dos documentos do Arquivo

Pessoal Euclides Roxo, o APER, pelos estudos das atas das sessões da Congregação do

Colégio Pedro II, lavradas entre dois de dezembro de 1891 e 20 de fevereiro de 1958.

Considerei também os trabalhos de pesquisa, publicados e em preparação, realizados nesse

campo e sem os quais esta dissertação não poderia ter sido feita.

A análise das atas das sessões da Congregação do Colégio Pedro II permite

acompanhar em detalhes os processos de reforma do ensino de matemática no Brasil no

período de 1891 a 1958. Com isso, obtemos a possibilidade de conhecer o desempenho da

Congregação dos professores do Colégio a fim de compreender melhor como

historicamente evoluiu a dinâmica de negociações sobre o ensino no principal órgão

orientador do ensino secundário brasileiro.

Consideremos, como Belhoste (1996:16), que uma reforma de ensino é um

processo social complexo, num período específico, que envolve uma pluralidade de atores

em torno da definição de conteúdos concretos e de métodos de ensino: para seu estudo há
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que se verificar a importância intrínseca de cada um desses atores, quer políticos, quer

científicos. Por descontextualizar a situação didática, reduzindo o mundo exterior, fora da

escola, a um conjunto de referências distantes, modelos teóricos minimalistas não levam

em consideração atores sociais que não podem ser deixados de lado se queremos

compreender uma reforma em sua complexidade (Belhoste apud Valente, 2001d:215).

Esses atores sociais vão, certa e comprovadamente, influenciar na duração, aceitação,

rejeição, modificação e eventual reforma da reforma. Além disso, toda reforma pressupõe

reformadores e adversários, partidários e detratores, controvérsias, enfim.

Costa (1999:385) considera a análise de uma controvérsia uma situação rica para o

historiador por fazer sobressair fatos e argumentações que, de outro modo, seriam difíceis

de serem detectados. No entanto, os temas que provocam controvérsias, que envolvem

posições opostas, as situações históricas que produzem vencedores e vencidos dão origem

a uma documentação testemunhal contraditória. Cada grupo explica a realidade à sua

maneira, de forma diversa, quando não oposta aos demais, o que complica o trabalho de

historiar e dificulta a crítica histórica. Um mero confronto das opiniões não basta para

esclarecer o que se passou.

Considerando que a produção científica está sempre envolvida em contextos

específicos, responsáveis por seu desenvolvimento; considerando que a escola é mais um

desses contextos específicos, caso não seja mesmo um dos principais, considerando que o

saber gerado na escola vai influir retroativamente no saber global, o ensino da matemática

exerce grande influência sobre a própria constituição da matemática em si. Seria

interessante, desse ponto de vista, estudar a contribuição dada pelas atividades didáticas ao

desenvolvimento das práticas matemáticas. Nesse aspecto, a história da matemática no

Brasil poderá ser enriquecida ao estudarmos as trajetórias dos personagens influentes da

educação matemática. Este trabalho procura nos debates descritos nas atas das sessões da

Congregação do Colégio Pedro II e no APER dados para a construção dessas trajetórias e

suas implicações no ensino e, em última instância, na própria forma de conceber a

matemática entre nós.



SEGUNDO CAPÍTULO

O COLÉGIO DE PEDRO II

QUEM caminha hoje pela Avenida Marechal Floriano, no centro antigo da cidade

do Rio de Janeiro, ainda pode admirar a fachada inconfundível do Colégio Pedro II. Do

outro lado da calçada, notam-se estabelecimentos comerciais com nomes familiares:

Farmácia Medeiros, Papelaria Accioly. São nomes que também se encontram nas atas do

Colégio Pedro II. Nomes de catedráticos eminentes, professores que formaram gerações de

estudantes. Ultrapassando as portas de ferro do prédio do antigo Externato, trabalhadas

artisticamente, caminhamos pelos frescos corredores onde também pisaram aquelas

gerações. Na memorável sala das sessões, de mobiliário imponente, encontram-se ainda as

cátedras dispostas em círculo, convidando à discussão, ao debate, à congregação.

O Colégio de Pedro II, desde a sua inauguração, em 1838, foi instituído como

padrão nacional. Devia ser o primeiro a adotar e praticar, daí difundir, as intenções dos

governantes quanto ao ensino secundário do país. Criado a partir do Seminário São

Joaquim, cresceu, mudou de endereço e ficou sendo constituído de Internato e Externato.

Os professores e catedráticos do Colégio reuniam-se dentre outras coisas para discutir,

votar e aprovar as reformas pertinentes ao ensino. Nesse discutir, votar, aprovar e difundir

foi-se temperando a índole do professor catedrático (Gabaglia, 1914:16).

Os preparatórios e a cultura geral escolar, enfoque no ensino científico

As aulas menores ou avulsas foram os estudos disponíveis, desde o tempo colonial,

no ensino secundário público da Capital do Império, às vésperas da criação do Colégio

Pedro II (Haidar, 1972:95). Sem centralização ou uniformização, totalmente

independentes, eram supervisionadas por um agente da municipalidade no tocante às

condições sanitárias, geralmente instaladas em casas cujo aluguel equivalia mais ou menos

ao salário do mestre. Até a criação do Colégio Pedro II, não havia cursos em séries que

garantissem uma duração pré-fixada ou o mínimo de escolaridade regular. Os alunos, de

idades e níveis os mais diversos, aprendiam todos juntos na mesma aula. O aluno estudaria

nas aulas menores até que conseguisse passar nos exames preparatórios, parcelados, para

ingressar no superior, caso pretendesse continuar seus estudos.
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É dessa forma que os exames preparatórios, ou vestibulares, como se diz hoje,

tornaram-se importantes para a construção da matemática escolar. Os professores dos

cursos preparatórios eram especialistas, “peritos nas respectivas matérias”. Perguntariam

nos exames preparatórios os assuntos que cuidassem pertinentes em sua própria ciência. Os

alunos, por sua vez, estudariam nas “cadeiras necessárias” os conteúdos que iriam ser

assunto dos exames parcelados. E assim, a matemática dos especialistas vai sendo

incorporada ao conteúdo da cultura geral escolar.

“Os preparatórios representam uma referência fundamental no processo de

passagem da matemática de saber técnico para cultura geral escolar. Tal passagem se

dá pela via da discussão cada vez mais ampliada dos programas de matemáti-

ca” (Valente, 1999:196).

Nessa época, às vésperas da criação do Colégio Pedro II, em geral, o ensino

secundário no Brasil era livresco, literário e ornamental, sendo constituído principalmente

pelos estudos clássicos. Os exames preparatórios para as escolas superiores eram

alcançados mediante o estudo nos colégios. O objetivo de estudar no colégio não era

aprender, era passar nos exames para entrar no superior. Na visão de Rui Barbosa citada

por Nunes (1962), o defeito do ensino secundário no Brasil foi o de haver sido um estudo

para passar no exame da faculdade. Haidar (1972:47) confirma essa visão e vai mais além,

afirmando que a função, no Império, quase que exclusivamente como o acesso aos cursos

superiores, reduziu os estudos secundários aos preparatórios exigidos para o ingresso nas

faculdades.

A criação das faculdades de medicina, no Rio de Janeiro e na Bahia, em 1832, já

trouxe algumas modificações a essa situação. Os aspirantes ao título de doutor deveriam

saber latim, qualquer das línguas francesa ou inglesa, filosofia racional e moral, aritmética

e geometria. Entretanto, não haveria cursos anexos às faculdades e sim os exames seriam

feitos por três professores públicos, nomeados pela faculdade e acompanhados do

Secretário da mesma.

Haidar (1972:49) descreve o quadro sombrio oferecido, já nos primeiros tempos,

pelas aulas menores, anexas aos Cursos Jurídicos, e pelos exames realizados junto aos

cursos superiores. Sem uma estrutura que organizasse as aulas avulsas, os cursos anexos

ainda eram desmoralizados pelos professores relapsos e examinadores inescrupulosos.

Alguns desses professores compareciam poucas vezes por ano para dar as aulas oficiais e,

além disso, anunciavam, de forma escandalosa e impune, suas próprias aulas particulares
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das mesmas matérias que seriam obrigados a professar pública e gratuitamente. Assim,

estudos secundários sérios e perseverantes eram desencorajados: “uma boa carta de

empenho poderia abrir portas muitas vezes fechadas ao mérito e ao saber”. Uma reforma,

bem nos lembra Belhoste (1996) é um processo social complexo, resultado de diversos

fatores, e os professores são um desses fatores que influenciam em seu sucesso ou fracasso.

Mais que isso, os professores são, de fato, freqüentemente considerados pelos

reformadores mais como impedimentos que como elementos motores de muitas

reformas (A. French apud Belhoste, 1996:236).

Extinto o tráfico de escravos, expande-se a cultura do café e do algodão, contribu-

indo para um novo surto desenvolvimentista no Império. De 1850 a 1864, organizam-se

indústrias, bancos, companhias de transporte, mineração e gás, prenunciando o surgimento

das cidades. No entanto, algodão, café, cacau, borracha, nenhuma dessas riquezas

propiciou a distribuição de renda e o florescimento de uma classe média significativa. Os

trabalhadores, esparsos pelos campos a produzir, não tinham oportunidade de se

aperfeiçoar e estudar. Os escravos e, mais tarde, seus descendentes, segregados e excluídos

após a liberdade, também não podiam se tornar consumidores (Baer, 1995).

Nos primeiros anos da década de 1850 o ensino na Corte foi totalmente reformula-

do, criando-se as bancas de exames de preparatórios minuciosamente regulamentadas com

o objetivo de impedir fraudes. Caso passasse nos exames gerais realizados na Capital do

Império ou fosse bacharel em letras pelo Imperial Colégio de Pedro II, o aluno tinha sua

matrícula garantida em qualquer curso superior, independente de prestar os exames junto

às faculdades.

O Regulamento de 17 de fevereiro de 1854, também criou a Inspetoria Geral da

Instrução Primária e Secundária da Corte, ligada ao Ministério do Império, destinada a

fiscalizar e orientar o ensino público e particular. O mesmo regulamento também

estabeleceu normas para o exercício da liberdade de ensino, previu um sistema de

preparação do professor primário, reformou os estudos no Colégio de Pedro II e criou na

Corte os Exames Gerais de Preparatórios. O acerto das medidas realizadas por Couto

Ferraz foi evidenciado com as reprovações em massa nos exames realizados na capital em

fevereiro de 1854, mesmo para alunos considerados habilitados por seus professores: de

151 inscritos, passaram 10 dos 48 que compareceram para serem examinados.
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Numa tentativa de moralizar e organizar esse ensino, o governo, em 1856, impôs

aos Cursos Anexos os mesmos programas e compêndios adotados nas aulas secundárias da

Corte, sendo os professores doravante selecionados por concurso (Haidar, 1972). Os

exames para ingresso nas faculdades ainda não seriam feitos todos ao mesmo tempo,

entretanto, o prazo entre o primeiro e o último exame, não poderia exceder a dois anos. A

intenção dos reformadores aqui era a de que, reduzindo o prazo de validade dos exames, os

estudos se tornassem mais regulares e sistemáticos. Entretanto, o que aconteceu, de fato,

foi os alunos apresentarem-se a exames, tão logo terminassem o estudo de qualquer

matéria e, para não ultrapassar o prazo, estudavam mal e apressadamente as outras

disciplinas, para logo poderem prestar os demais exames.

Ainda nessa reforma, realizada em 1856 pelo Ministro do Império Luiz Pedreira do

Couto Ferraz, para ingressar nos cursos de medicina era preciso estar habilitado em latim,

francês, inglês, filosofia racional e moral, história e geografia, aritmética, geometria e

álgebra até equações do primeiro grau. Caso o candidato estivesse optando por farmácia,

precisava apenas de francês, aritmética e geometria. Para obstetrícia, leitura e escrita, as

quatro operações da aritmética e francês.

Mas essas reformas não chegaram a alterar significativamente a situação dos

ensinos secundários no Império, permanecendo seu caráter predominantemente

humanístico e literário conferido pelos primeiros estatutos dos cursos superiores. Os

alunos, cujo objetivo era ingressar no superior, dedicavam-se às matérias preparatórias

fixadas nos Estatutos e solicitadas nos exames gerais. A maioria dos próprios estudantes do

Colégio de Pedro II cursava os primeiros anos enquanto faziam os exames preparatórios e,

caso fossem admitidos nas academias, nem mesmo chegavam a bacharéis (Haidar,

1972:53). Assim fazia a maior parte dos alunos: após alguns anos de estudos regulares,

recorria aos exames de preparatórios a fim de ingressar mais rapidamente nos cursos

superiores.

Conforme crescem as cidades10, sua população necessita de mais escolas. Assim, os

estadistas dessa época, por exigência da classe média ainda incipiente11, reformularam a

política educacional. A partir de 1867, o Imperador, sensível ao momento em que o país

                                                
10 Entre 1872 e 1920 a população urbana manteve-se por volta de 10% do total, no Brasil (Geiger apud Silva,

1969:301)
11 Temos notícia de 8.600 alunos matriculados no secundário em 1865 no Brasil. Entretanto, pela

precariedade das condições de aferição, o autor reconhece seus dados como imperfeitos (Barroso apud
Silva, 1969:300).
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vivia, apela para a criação de escolas técnicas próprias às conveniências locais,

universidades, como centros de difusão científica, e faculdades de ciências e letras, tudo

isso complementando a instrução primária e secundária já existentes (Nunes, 1962). Para

atender aos poucos representantes dessa classe média ainda em formação, havia ocorrido a

criação do Liceu de Artes e Ofícios em 1856, voltado para o ensino profissional. O ensino

secundário, então, poderia ter deixado de ser exclusivamente uma ponte para as escolas

superiores, tornando-se necessário para os trabalhadores de indústria e comércio.

Entretanto, sabemos que a instrução nunca foi, de fato, grande prioridade nos

governos brasileiros, pois, em lugar de incentivar a educação dos brasileiros, o governo

subsidiava a emigração dos europeus, para desenvolver a economia nacional em finais do

século XIX e início do XX (Baer, 1995:37).

Decretos, reformas e regulamentos tentaram, ao longo do Império, moralizar e

elevar o nível do ensino secundário no Brasil, entretanto, o velho sistema de exames, não

apenas favorecera os estudos parcelados e assistemáticos, como também instituíra o regime

da freqüência livre na área dos estudos preparatórios, antes mesmo que as leis e decretos

dispusessem efetivamente sobre o assunto.

Assim, a reforma dos Estatutos do Colégio de Pedro II realizada por Leôncio de

Carvalho em 1878 consagrou definitivamente esses estudos fragmentários, introduzindo no

próprio Colégio as matrículas parceladas e o regime de freqüência livre. Quem não tivesse

assistido às aulas, poderia prestar o exame vago de qualquer ou de todas as matérias do

curso do Colégio (Haidar, 1972:60).

Em 1889, no Diário de Notícias do Rio de Janeiro, Rui Barbosa apelava para a

imediata substituição dos exames parcelados pelo exame de madureza. Os próprios mestres

dos liceus oficiais e particulares realizariam esse exame cujo resultado representaria o

aproveitamento do aluno durante o curso. Uma comissão das faculdades acompanharia

esse exame e verificaria a atuação tanto dos examinadores quanto dos candidatos. Mas esse

projeto não foi avante. O Império deixava para a República o problema da reforma dos

estudos secundários que não pudera ainda ser executada a contento.

Os preparatórios acabaram por fornecer os conhecimentos imediatamente

necessários para a realização dos cursos superiores quando deveriam formar e robustecer o

espírito mediante o convívio com as humanidades, preparando-o para as lides acadêmicas

de letrados e doutores. Segundo Haidar (1972), destinados a formar o espírito e o caráter,
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fracassaram nessa função. Sua reestruturação só poderia obter sucesso caso o nefasto

sistema de exames parcelados pudesse ser abolido. Os exames parcelados, incentivando e

protegendo a descúria e a ignorância, reduziram o preparo básico dos candidatos aos cursos

superiores a um amontoado inócuo de noções mal digeridas (Haidar, 1972:68).

Em que pesem os prejuízos para o ensino secundário, muitas vezes justificados,

apontados por autores antigos e modernos – tais como Nunes (1962), Silva (1969), e

Haidar (1972) –, pelo menos uma voz pode ser ouvida a favor dos exames parcelados,

ainda que essa voz seja contemporânea dos próprios parcelados.

Joaquim Manuel de Macedo12 (1820-1882) foi jornalista, professor, romancista,

poeta, teatrólogo e memorialista, e membro da Academia Brasileira de Letras. Formado em

Medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, clinicou algum tempo no interior do estado do

Rio. No mesmo ano da formatura (1844), publicou A Moreninha, que lhe deu fama

instantânea e constituiu uma pequena revolução literária, inaugurando a voga do romance

nacional. Abandonou a medicina e foi professor de História e Geografia do Brasil no

Colégio Pedro II. Era muito ligado à Família Imperial, tendo sido professor dos filhos da

princesa Isabel. Militou no Partido Liberal, servindo-o com lealdade e firmeza de

princípios, como o provam seus discursos parlamentares. Foi deputado provincial (1850,

1853, 1854-59) e deputado geral (1864-68 e 1873-81). Membro muito ativo do Instituto

Histórico (desde 1845) e do Conselho Diretor da Instrução Pública da Corte (1866). Nos

últimos anos, sofreu de decadência das faculdades mentais, falecendo antes de completar

62 anos.

Foi ativa e fecunda a sua carreira intelectual nas várias atividades que exerceu. Um

dos fundadores do romance brasileiro, Macedo foi considerado em vida uma das maiores

figuras da literatura contemporânea e, até o êxito de José de Alencar, o principal

romancista. O memorialista ainda é lido com interesse nas Memórias da rua do Ouvidor e

Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro. Suas histórias evocam aspectos da vida carioca

na segunda metade do século XIX, com simplicidade de estilo, senso de observação dos

costumes e da vida familiar.

Assim, Macedo (1862), num discurso de comemoração do próprio Colégio

Pedro II, oferece uma outra visão dos exames parcelados e dos cursos preparatórios.

Argumentando contra os que queriam sua extinção e já apontavam os prejuízos, por vezes

                                                
12 A biografia resumida de Macedo foi coletada em 02/02/2002, na www.academia.org.br/Imortais.
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inegáveis, dos parcelados para o ensino secundário, Macedo (1862) perguntava onde

estudariam os menos abastados, que não poderiam pagar o curso regular do Colégio

Pedro II ou de outros estabelecimentos particulares. Considerava, já naquela época, que um

aluno dispondo de poucos recursos para seus estudos, seguramente a maioria13 da

população, poderia ainda assim contar com os cursos avulsos, estudar – e pagar – uma só

matéria por vez. Não tão completas, nem tão eficientes, nem tão organizadas quanto os

estudos regulares, essas aulas avulsas eram a única opção de muitos adolescentes pobres

que sonhavam superar suas condições materiais, atingindo o curso superior.

De fato, desde 1864 e até 1933, os índices, estabelecidos da porcentagem de alunos

matriculados no secundário em relação ao número de habitantes, evidenciam que as

chances de ingressar no secundário pouco se alteraram desde os últimos 25 anos do

Império e durante os primeiros 30 anos da República. Não obstante todas as tentativas de

acabar com os exames de preparatórios, esses persistem até as vésperas da criação do

sistema de ensino brasileiro, como descreveremos, segundo a ata da sessão de 21 de agosto

de 1929.

Uma economia preponderantemente agrícola e de exportação, apoiada até 1888

sobre o trabalho escravo, e caracterizada pelo desenvolvimento rudimentar da classe média

e o baixo índice de urbanização – por volta de 10% do total da população –, permitiam a

uma parcela exígua da população ingressar no curso secundário, precisamente aqueles que

podiam aspirar ao curso superior. Essas condições também dificultavam o

desenvolvimento do ensino primário, enquanto o ensino profissional de nível médio era

praticamente inexistente (Silva, 1969:301).

Talvez Macedo (1862) tenha expressado assim um dos motivos pelos quais tantas

reformas e decretos tentaram extinguir, sem sucesso, os parcelados e preparatórios.

Considerando como Belhoste (1996) e Prost (1996) que as reformas são resultado do

envolvimento de atores sociais complexos conflitantes que necessitam ser identificados

quanto a seus interesses e motivações; – os atores são tanto de ordem científica quanto

pedagógica, ideológica, econômica, política, etc. – que poderiam ter feito os reformadores

daquela época, se as condições materiais da população, econômicas e políticas do país não

                                                
13 Em 1864, tínhamos 0,96 aluno matriculado no secundário para 1.000 habitantes. Em 1869, foram

matriculados 1,1 alunos no secundário para 1.000 habitantes. Esse número ainda era de 1,2 alunos em
1889. Em 1933 saltou para 1,8 alunos matriculados no ano para 1.000 habitantes no mesmo ano,
anunciando, finalmente, o fim da educação secundária para as elites e o início da educação de massa no
Brasil (Barroso apud Silva, 1969:300).
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apresentavam alternativa plausível para os mal falados preparatórios? Uma de suas

alternativas foi a criação de um padrão de excelência que guiasse, estimulando ao longo

dos anos, a evolução do ensino secundário: o Colégio de Pedro II.

Padrão para os estabelecimentos de ensino secundário do país

Considerando que até a criação do Colégio de Pedro II, na década de 1830, não

tínhamos experiência oficial alguma em cursos seriados e regulares e que era preciso

adotar um modelo estrangeiro; considerando a atração irresistível que as idéias, os

costumes e as instituições francesas exerciam sobre nós, adotamos o modelo francês

também para o ensino secundário (Haidar, 1972:99).

Silva (1969:191) confirma que a França atuou como exemplo no sentido de motivar

a aspiração de um ensino de tipo secundário ministrado em instituições convenientemente

organizadas pelo governo. Ainda mais, a influência francesa sobre nossa educação fica

documentada com a criação do Colégio Pedro II e do Liceu da Bahia, que iniciam a ação

dos governos geral e provinciais na constituição do ensino secundário em nosso país. A

concepção francesa para o secundário era a de oferecer a um público bem selecionado a

cultura das humanidades, que se caracteriza por ser ao mesmo tempo geral, liberal e

desinteressada, pretendendo formar o espírito e não inculcar conhecimentos particulares.

Opondo-se tanto ao ensino primário, prático e utilitário, quanto ao superior, especialista e

profissional, esse ensino vai evoluindo conforme mudam os tempos. Aos poucos o latim

cede lugar a línguas vivas e ciências, tornando-se mais direcionado às aplicações

práticas (Belhoste, 1996:30).

Assim surgiu o Colégio Pedro II como reunião, organização e complementação das

aulas ou cadeiras preexistentes, de ensino clássico, representada pela predominância

acentuada do latim, mas já modificado para as novas exigências de estudos científicos, e de

línguas vivas como preparação para os estudos de nível superior (Silva, 1969:191). Desse

modo surge nominalmente o ensino secundário de forma diferente de até então, constituída

principalmente de aulas isoladas ou cursos preparatórios anexos a escolas superiores.

Estávamos sob a vigência da nossa primeira Constituição, outorgada em 25 de

março de 1824 por D. Pedro I. Nela a instrução primária devia ser gratuita e já era prevista

a criação de colégios e universidades em solo brasileiro. Mercê dessas determinações, em

1837, surgiu um programa gradual e integral satisfatório com a criação do Imperial
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Colégio de Pedro II.14 Esse curso tinha duração de seis anos e compreendia matemática

elementar e astronomia entre outras disciplinas. Padrão para os liceus provinciais e

colégios particulares do país, ora predominava o ensino clássico, ora o científico,

dependendo das diversas reformas educacionais (Haidar, 1972).

Os estudantes que concluíam o curso secundário no Colégio, além de tornarem-se

bacharéis, podiam ingressar nos cursos de Direito e Medicina sem os exames de

preparatórios obrigatórios para os estudantes dos demais cursos secundários (Nunes,

1962:63-81)15.

Grandjean de Montigny ficara encarregado de adaptar apressadamente as instala-

ções do antigo seminário às suas novas funções para a inauguração a 25 de março de 1838,

data do aniversário de juramento da Constituição do Império (Haidar, 1972:98). Já no

discurso de inauguração, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Ministro e Secretário de Estado

da Justiça e Interino do Império, explicava que a finalidade do novo estabelecimento de

ensino era oferecer um modelo aos demais estabelecimentos, privados ou públicos, e dessa

forma estimular e elevar o nível da contribuição privada (Macedo, 1862:378). O antigo

Seminário de São Joaquim, assim convertido e transformado, deu origem ao Colégio de

Pedro II. As matemáticas, as línguas modernas, as ciências naturais e físicas e a história

também eram estudadas, embora nesse primeiro momento predominassem as letras

clássicas.

Além disso, o Imperial Colégio de Pedro II foi o único estabelecimento secundário

supervisionado pelo Ministério do Império, encarregado de zelar pela instrução pública na

Corte e nas províncias. As intenções oficiais acerca do ensino secundário, ao menos nas

três ou quatro décadas após a sua inauguração, podem ser percebidas pelas medidas lá

materializadas e executadas. Existiam, sim, outros cursos secundários destinados a

preparar para o ingresso nas Academias Militares, mas estavam sob o comando dos

Ministérios da Marinha e da Guerra (Haidar, 1972).

                                                
14 “A data do decreto que criou o Imperial Colégio de Pedro II é 2 de dezembro de 1837, dia aniversário

natalício de S. M. o Imperador” (Macedo, 1862:344).
15 Depois de 1873, os exames gerais de preparatórios também têm lugar nas Províncias onde não existem

cursos superiores perante delegados do Inspetor de Instrução e bancas constituídas segundo o Presidente da
Província. Assim, em geral, para ingressar no superior, os estudantes não mais faziam exames de
preparatórios. Faziam exames de conclusão de estudos secundários, embora ainda pudessem ser realizados
parceladamente com o objetivo imediatista de ingressar no superior (Silva, 1969:205).
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O Decreto de primeiro de fevereiro de 1841 estabelecia um novo plano de estudos,

dividindo o curso em sete anos, devendo ensinar-se Aritmética e Álgebra apenas no quinto

ano e Geometria e Trigonometria apenas no sexto ano. Nos sete anos predominavam ainda

as letras clássicas, o que não impediu, que fossem bem aquinhoadas as matemáticas, as

línguas vivas, as ciências naturais e físicas e a história (Macedo, 1862:348). Essa

disposição fornecida por Haidar (1972:100) confirma a descrição de Belhoste (1996:29)

para a tendência do ensino moderno das humanidades clássicas, a vigorar na França, ao

final do século XIX, como um ensino secundário especial, sem latim, mas com mais

ciências e línguas vivas que o ensino clássico propriamente e mais direcionado para

aplicações práticas.

Um Inspetor Geral passaria a supervisionar o ensino primário e secundário, público

e particular no Município da Corte obedecendo ao Regulamento de 17 de fevereiro de

1854. Esse Inspetor Geral presidiria o Conselho Diretor, composto do Reitor do Colégio de

Pedro II, de dois professores públicos e um particular e de mais dois membros nomeados

anualmente pelo Governo. Os Delegados de Distrito fariam a inspeção dos

estabelecimentos públicos e particulares e dela dariam conta ao Inspetor Geral.

O Conselho Diretor examinava e comparava os métodos e sistemas práticos de

ensino, reveria e proporia compêndios a serem adotados, indicaria a necessidade da criação

de aulas no Colégio de Pedro II e novas escolas no município, entre outras tarefas

fiscalizadoras.

Os exames gerais de preparatórios instituídos na Corte tomariam como base os

compêndios e programas adotados para o ensino oficial. Os estudos no Colégio da Corte

foram divididos em dois cursos distintos: da 1a classe16 com a duração de quatro anos; da

2a classe com três anos. Entretanto, na prática, os alunos matriculavam-se apenas na

2a classe, sempre com a intenção de ingressar no curso superior.

O regulamento de 17 de fevereiro de 1855, entretanto, dividia em dois cursos

distintos todas as matérias que compreendem o ensino no Colégio, atendendo assim à

necessidade geralmente sentida de dar maior extensão aos conhecimentos que preparam

para as carreiras comerciais e industriais. Essas modificações refletiam as reformas

                                                
16 Na primeira classe haveria Gramática nacional, Latim, Francês, Inglês, Aritmética e Álgebra até equações

do segundo grau, Geometria e Trigonometria retilínea, Geografia e História moderna, Geografia e História
do Brasil, Ciências naturais, Desenho, Música, Dança e Exercícios ginásticos. Na segunda classe, Alta
latinidade, Grego, Alemão, Geografia e História antiga, Geografia e História da Idade Média, Filosofia
racional e moral, Retórica e Poética e Italiano (Haidar, 1972:114).
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internacionais em andamento na Alemanha e na França visando a satisfazer às novas

exigências da sociedade moderna propiciando melhor preparo básico àqueles que

buscavam as profissões técnicas. Pode-se constatar o caráter humanístico e literário dos

três últimos anos, dando flexibilidade ao curso, de forma a preparar tanto os que visassem

as carreiras comerciais e industriais quanto aos que se destinavam aos cursos

superiores (Haidar, 1972:116). Quem estudasse os sete anos completos obteria o título de

Bacharel em Letras.

“O Decreto de 24 de outubro de 1857 dividiu o Imperial Colégio de Pedro II em

Internato e Externato, tendo cada uma destas casas colegiais seu competente reitor”

(Macedo, 1862:378). O Internato ficaria em um amplo local, afastado da cidade e com

espaço para os recreios e exercícios ginásticos na Chácara da Mata, no Engenho Velho,

hoje Campo de São Cristóvão. O Externato ficaria nas dependências reformadas do antigo

Seminário de São Joaquim, no centro da cidade do Rio de Janeiro.

Mas os alunos não se inscreviam para as primeiras séries, de cunho mais prático e

científico. Preferiam estudar nas séries superiores, de cunho humanístico com vistas a

prestar o exame para o superior. Em 1862, reconhecendo o malogro da disposição anterior,

uma nova reforma extingue o curso especial, que havia sido ignorado pelos alunos. As

matérias foram de novo organizadas em um curso único de sete anos destinado a conduzir

a estudos superiores (Haidar, 1972:120). O aluno é um dos fatores do sucesso ou fracasso

para uma reforma de ensino, segundo Prost (1996:25). Embora mudos e passivos, sua

participação não é menos decisiva para uma reforma que os demais atores sociais. Na

verdade, são os alunos que fazem e desfazem uma reforma, que precisa sempre da

aprovação da classe, que jamais se engana.

Chega a década de 1870 e com ela novos ares influenciam as tendências no Colégio

de Pedro II. Evidenciando a enorme importância então atribuída aos programas e métodos

das escolas americanas, o Diário Oficial do Império publica, em 1871, o relatório Hippeau

sobre a instrução pública nos Estados Unidos. Apelava-se para que o modelo europeu fosse

deixado em troca do modelo americano “a escola moderna, sem espírito de seita, a escola

comum, a escola mista, a escola livre, obra original da democracia do Novo

Mundo” (Bastos apud Haidar, 1972:124). Leôncio de Carvalho, em 1878, impressionado

com o desenvolvimento dos EUA e achando que era conseqüência da liberdade de ensino

que lá havia, transplantou-a para o Brasil (Nunes, 1962:81).
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Mesmo assim, as preocupações e apelos não conseguiram alterar a situação dos

estudos secundários entre nós, numa comprovação a mais da inércia própria das disciplinas

escolares. O programa de 1870, por exemplo, era destinado antes a formar e fortalecer o

espírito da mocidade que a preparar eruditos. Dava maior desenvolvimento ao ensino das

ciências físicas e naturais agora estudadas nas quatro últimas séries. Procurava dar aos

estudos matemáticos distribuição mais adequada ao desenvolvimento mental dos alunos.

Atribuiu maior importância ao estudo do vernáculo e limitava as exigências quanto aos

estudos literários enquanto as lições de Desenho eram obrigatórias assim como as de

música vocal e exercícios de ginástica.

Na visão de Haidar (1972), o Colégio de Pedro II, que os projetos Rui Barbo-

sa (1882) e Mamoré-Cunha Leitão (1885) tentaram inutilmente converter em padrão

nacional, representou, até o fim do Império, um fenômeno isolado no panorama geral dos

estudos secundários. Para compreender melhor essa visão de Haidar (1972) precisamos

apenas lembrar a parcela mínima da população que tinha, naquela época, acesso ao ensino

secundário regular e seriado. Já podemos aqui antever que padrão, quando se trata do

Colégio Pedro II não é sinônimo de comum, de norma, mas de excelência e meta.

Igualmente inúteis foram as reformas realizadas a partir de 1870, que, embora

refletindo de algum modo as novas tendências, não chegaram a alterar significativamente a

natureza dos estudos realizados no Colégio (Haidar, 1972).

O público impaciente, acostumado com a desmoralização dos exames preparatóri-

os, não se resignava aos demorados estudos regulares, quase reduzindo o próprio Colégio

de Pedro II a um simples curso de preparatórios, como era a maioria dos estabelecimentos

de ensino secundário do país (Haidar, 1972:125). Alunos também são, pois, atores

incontornáveis e decisivos para o sucesso ou fracasso de qualquer reforma como bem

enfatiza Belhoste, (1996:235).

As idéias cientificistas do século XIX, extremamente difundidas entre nós,

infiltravam-se, pouco a pouco, no Colégio de Pedro II. Em 1880, a difusão dessas novas

doutrinas seria favorecida pela defesa de Sílvio Romero (1851-1914) da tese Da

interpretação filosófica na evolução dos fatos históricos, na conquista da cadeira de

Filosofia do Internato. Propunha, em sua tese, que o ensino da filosofia fosse reduzido à

lógica, segundo Haidar (1972:133). Poderemos apreciar um pouco das idéias de Sílvio

Romero em um debate que será realizado numa das sessões da Congregação e descrito no

próximo Capítulo deste trabalho.



O COLÉGIO DE PEDRO II

41

Na década de 1880, os exames de preparatórios e as aulas avulsas ainda impediam

que o Colégio cuidasse estritamente de um curso secundário regular. Ao contrário,

diminuía a matrícula dos estudantes ordinários e aumentava a matrícula dos avulsos. Estes,

sem seguir o curso regular de estudos do Colégio, matriculam-se em uma ou mais aulas e

adquirem o direito de fazer o exame final como qualquer outro estudante regular.

Matriculavam-se nas aulas do 6o e do 7o ano do Externato estudantes que ainda não haviam

estudado muitas matérias das séries anteriores.

Chega a República e, nela se faz representar a classe média. Essa classe vai “tentar

a modificação do sistema educacional vigente, para nele ter o ingresso que até então lhe

fora dificultado” (Nunes, 1962:81). A experiência dos problemas do ensino já reunida

pelos legisladores do Império foi aproveitada na primeira Reforma da República. A oito de

novembro de 1890, o Decreto 981 assinado pelo Ministro da Instrução Pública, Benjamim

Constant Botelho de Magalhães, reformava o Colégio de Pedro II, doravante Ginásio

Nacional, e o convertia, efetivamente, em padrão para os estabelecimentos de ensino

secundário17. Não haveria mais exames parcelados de preparatórios. Agora para ingressar

nos cursos superiores, era necessário passar nos exames de madureza realizados no Ginásio

Nacional ou nos estabelecimentos provinciais a ele equiparados (Haidar, 1972:137).

O Colégio de Pedro II foi o laboratório educacional do Império e da mesma forma

continuou nos primeiros tempos de nossa República. Agora composto de Internato e

Externato, possuindo cada um seu “competente reitor”, e sendo as decisões importantes

discutidas e votadas na reunião dos professores e catedráticos das duas casas: a

Congregação do Colégio de Pedro II.

A Congregação, modificações e reformas do ensino

Ao iniciar da década de 1890, então, o expediente, de estudar um pouco uma

matéria para tentar a sorte nos exames de preparatórios tornou-se inútil. Quem quisesse

ingressar nos cursos superiores precisava, necessariamente, realizar estudos regulares de

longa duração nos estabelecimentos oficiais ou particulares. Vejamos os resultados dessa

                                                
17 No curso de bacharel em Letras, o plano de estudo observado àquela época no 1o ano abrangia tão-somente

a Aritmética até os princípios elementares, definições e as quatro operações sobre números inteiros. No 2o

ano a Aritmética continuava até proporções. No 3o continuava Aritmética até o fim e estudava-se a Álgebra
até equações do 2o grau. Geometria elementar no 4o ano e Trigonometria retilínea no 5o. No 6o ano
estudava-se lógica na cadeira de filosofia e no 7o ano não havia matemática (Macedo, 1862:354).
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nova reforma por meio de sua repercussão nas sessões da Congregação dos professores e

catedráticos do Colégio Pedro II, agora Ginásio Nacional.

As informações colhidas, na sua maioria, foram transcritas, resumidas e interpreta-

das aqui em seu sentido geral, pois seria cansativo e contraproducente citar integralmente

os textos das atas ao longo deste trabalho. Entretanto, acho interessante explicitar com

mais detalhes ao menos uma das atas para que o leitor verifique por si mesmo as

idiossincrasias de vocabulário e de transcrição nas falas dos professores ao longo do

período compreendido neste relato.

Aos treze dias do mês de dezembro de 1891, em uma das salas do Externato do

Ginásio Nacional,18 sob a presidência do Reverendíssimo Monsenhor Luiz

Raimundo da Silva Britto, Reitor do Externato, reuniram-se os Sr. Dr. Alfredo

Piragibe, Reitor do Internato, os Sr. Lentes Dr. Luiz Pedro Drago, Luiz de

Matoso Maia, Joaquim Monteiro Caminhoá, Fausto Carlos Barreto, Joaquim

Gonçalves Guilhon, Carlos Ferreira França, Antonio Rodrigues de Noronha,

Eugênio de Barros Raja Gabaglia, Rodolfo de Paula Lopes, João Ribeiro,

Guilherme Augusto Meschick, Guilherme Afonso de Carvalho. Havendo núme-

ro legal o Sr. Presidente abre a sessão e lê o ofício do Sr. Dr. Inspetor Geral

em que consulta, por ordem do Sr. Ministro da Instrução, a Congregação

sobre a prorrogação das aulas do 1o ano do Internato. O Sr. D. Reitor do

Internato historia o que motivou a presente consulta e conclui, insistindo pela

prorrogação das aulas do 1o ano. Joaquim Gonçalves Guilhon, professor de

matemática, opõe-se à prorrogação das aulas do 1o ano por sua improficuida-

de. Joaquim Monteiro Caminhoá diz que a questão é simples e que as aulas

não podem ser prorrogadas por duas razões: 1) ser contrária à lei, os professo-

res, cansados, ficariam sem férias; 2) os alunos precisam se preparar particu-

larmente para prestar o exame de segunda época, como lhes faculta o

regulamento. “O Sr. Presidente diz que o Sr. Inspetor Geral lhe declarou que o

próprio Sr. Ministro mostrava escrúpulos em atender a reclamação do D.

Reitor do Internato e que por isto ia consultar a Congregação para dividir

com ela a responsabilidade. O Sr. Dr. Matoso Maia diz que poucos alunos

                                                
18 A denominação de Colégio Pedro II só foi dada pelo Decreto 7.472 de 24 de julho de 1909, quando o

Externato passou a denominar-se assim, e o Internato, Colégio Bernardo de Vasconcelos (Gabaglia,
1914:113).
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estão no caso de fazerem exames do primeiro ano ainda mesmo concedendo-se

a prorrogação das aulas. Como professor pode afirmar que a maior parte

deles não sabem ler nem escrever, e admira-se de que o seu ilustre colega Dr.

Agostinho Gama quisesse arcar com a responsabilidade de preparar alunos

atrasadíssimos, que nem em seis meses se poderiam preparar para os exames

de admissão. A prorrogação das aulas, além de ilegal é dispendiosa e não

devemos contribuir para despesas inúteis. O Sr. Fausto Barreto diz que não

pode deixar passar em silêncio a insinuação do seu colega Dr. Matoso Maia.

Os alunos do 1o ano quando prestaram exames de admissão foram argüidos de

acordo com a lei e aprovados com escrúpulo e isenção de espírito. Os exames

foram feitos de acordo com o regulamento e se algum colega seu entender que

eles deveriam ser mais ampliados o programa, com isso nada tem que ver,

porquanto o Sr. Inspetor Geral apurou o procedimento da mesa examinadora

que procedia de acordo com as instruções do Sr. Vice-Reitor. Já a muita con-

sideração que lhe merece o seu colega Dr. Matoso Maia obriga a dar esta

explicação repelindo, como mais, a grosseira insinuação de que a comissão

julgadora dos exames de admissão habilitava alunos analfabetos. Dr. França

diz que vota contra a prorrogação das aulas pela sua ilegalidade. Os alunos

do primeiro ano não puderam preparar-se e nem poderão porque é impossível

com o atual programa, fazer-se este milagre. Sr. Dr. Drago diz que antes de

tudo protesta os seus agradecimentos ao Sr. ministro pela consideração dis-

pensada a Congregação que hoje não representa o papel importante de ontem,

hoje ela reúne-se unicamente para aprovar propostas de bancas de honra e

nada mais, em seguida trata desenvolvidamente do assunto, mostra irregulari-

dades cometidas nos exames de admissão e conclui votando contra a prorro-

gação das aulas por que está convencido de que nem em 4 nem em 6 meses os

atuais alunos se poderão preparar por mais hábil e por mais ilustrado que seja

o professor que tanto se abalasse. O Sr. Caminhoá pede o encerramento da

discussão, no que é aprovado. O Sr. Presidente diz que vai proceder a votação.

O Srs. Lentes que concordassem com a prorrogação dirão sim e os que não

concordassem dirão não. Votam contra a prorrogação 14 lentes e a favor, 2.

Não havendo mais nada a tratar-se o Sr. Presidente levanta a sessão às 3 ½

horas da tarde.
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Assim, ao estilo das atas, sem parágrafos a separarem os assuntos e quase sem

vírgulas, segue a escrita. Depois de transcrita seria assinada pelos congregados na próxima

sessão, caso nenhum deles apresentasse objeções. Caso contrário, era declarada sem efeito

e de novo lavrada, até que todos estivessem de acordo com o relato do que acontecera na

sessão anterior.

Nesse 13 de dezembro, o assunto do dia era a prorrogação das aulas do 1o ano. O

Reitor do Internato havia pedido ao ministro que as aulas desse ano fossem prorrogadas de

modo que os alunos tivessem maiores chances de passarem para a 2a série.

O ministro, por sua vez, consulta a Congregação para dividir com ela a responsa-

bilidade. Os professores, não se fazendo de rogados, expõem suas razões e acabam por

derrotar a proposta do “D. Reitor” do Internato, Alfredo Piragibe.

Esses alunos, cuja maioria não sabe ler nem escrever, haviam ingressado no início

do ano letivo passando pelo exame de admissão. Mas não haviam acompanhado bem os

estudos ministrados na 1a série. Seriam exigentes demais os professores, ou o exame de

admissão não teria sido bem aplicado? Aliás, que era esse exame de admissão?

O exame de admissão a que se referem nessa ata os professores havia sido criado

em 1870 (Haidar, 1972:137)19 e estava regulamentado pelo Decreto 981 de oito de

novembro de 1890 (Gabaglia, 1914:94). Para admissão e matrícula no 1o ano era exigido

que o candidato “tivesse pelo menos 12 anos de idade, que fosse vacinado e que exibisse

certificado de estudo20 primário do 1o grau ou que obtivesse no próprio Ginásio a

aprovação em toda a matéria daquele curso”. Esse exame regulamentado, portanto, havia

apenas um ano, já provocava críticas como as de Fausto Barreto21, de que habilitava

alunos analfabetos.

O Regulamento Especial do Ginásio Nacional, assinado pelo ministro Benjamin

Constant no Decreto 1.075 de 22 de novembro de 1890, também trata do exame de

                                                
19 O Decreto 4.468 de 1870 criou os exames de admissão conforme seu artigo 7o: “Nenhum aluno será

admitido à matrícula do primeiro ano sem que, em exame, mostre saber bem doutrina cristã, ler e escrever
corretamente, as quatro operações fundamentais da aritmética, o sistema decimal de pesos e medidas, as
noções elementares da gramática portuguesa” (Haidar, 1972:126).

20 O ensino do 1o grau abrangia: “leitura e escrita, ensino prático da língua portuguesa, contar e calcular,
aritmética prática até regra de três, taquimetria, elementos de geografia e história, especialmente do Brasil,
lições de coisas e noções concretas de história natural, instrução moral e cívica, desenho, elementos de
música, ginástica e exercícios militares; trabalhos manuais (para meninos) ou trabalhos de agulhas (para
meninas), e noções práticas de agronomia” (Gagaglia, 1914:95).

21 Fausto Carlos Barreto foi co-autor – com Carlos de Laet – de “Antologia Nacional” sobre literatura
portuguesa publicada em 1887, alcançando até a 7a edição (Martins: 1978).
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admissão e, nas Disposições Transitórias, declara entre outras coisas, que enquanto as

escolas primárias de 1o grau não derem certificados, haverá um exame de admissão22 para

os candidatos à matrícula do 1o ano ginasial. Em vista desse Regulamento, é curioso notar

que o exame de admissão persistiu, entre nós, até ser extinto pela lei 5.692 de 1971.

A Congregação questiona os decretos governamentais

Já na última década do século XIX estava a Congregação em franco funcionamento

e, as decisões que antes eram elaboradas no Governo e decretadas para o Colégio, que as

transformaria em prática e as difundiria pelo resto do país, passaram a ser discutidas e

ponderadas dentro do próprio Colégio, agora Ginásio Nacional, pela Congregação. Seriam

adotadas, sim, mas não sem antes serem discutidas, transformadas, votadas e aceitas por

seus membros.

Acaso seria uma nova legislação promulgada para o ensino? Então, primeiro teria

de ser decidida, praticada e aperfeiçoada nas salas de aula do Colégio Pedro II. Vamos

detalhar dois exemplos. Um deles, ocorrido durante o ano de 1891, envolve as

modificações propostas para a Reforma Benjamin Constant e um outro, de 1898, quando

uma reforma imposta pelo Governo simplesmente não é praticada pelos professores do

Colégio.

Primeiro exemplo: o debate envolvendo a Reforma Benjamin Constant

Na década de 1870, finda a Guerra do Paraguai, a cultura do café cresce de

importância e os cafeicultores, tornando-se mais poderosos e representativos no cenário

político, aumentam as tensões no regime imperial, já enfraquecido. Os países

industrializados tratavam de expandir seus domínios, facilitando e promovendo um maior

intercâmbio de idéias e conhecimentos. O catolicismo era a religião mais forte e dominante

na sociedade brasileira do século XIX, influindo assim também no poder governamental.

Os grupos contrários à monarquia atacavam principalmente os católicos, intensificando a

difusão das correntes cientificistas. Dentre essas, sobressaiu-se o positivismo. Os

positivistas, como os demais cientificistas, acreditavam que as ciências positivas eram o

conhecimento por excelência, que serviria mesmo para regenerar a sociedade. Essa

discussão teórica, segundo Silva (2001:23), “ocorria predominantemente nas instituições

                                                
22 O exame de admissão “constava de leitura, ditado, gramática portuguesa, aritmética prática até regras de 3
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científicas, como a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, as Faculdades de Medicina e

Direito, as academias militares, entre outras”.

Os militares, que haviam recentemente retornado do Paraguai, desocupados,

queriam se envolver na política. D. Pedro II não gostava nem de padres nem de militares.

Na Escola Militar onde domina a pregação positivista, de inclinações republicanas,

origina-se o militarismo. O ídolo da Escola Militar é Benjamin Constant Botelho de

Magalhães (1837-1891), professor de matemática e divulgador das idéias de Auguste

Comte. Silva (2001:23) ressalta a semelhança entre as trajetórias acadêmicas de Auguste

Comte e Benjamin Constant, ambos professores de matemática.

Em uma festa de outubro de 1889, Benjamin Constant critica ministros e censura o

trono, defendendo o exército. No 15 de novembro, quase uma parada militar, a classe

média ainda em formação, mostra sua força. Assim o positivista Benjamin Constant passa

a dirigir a pasta da Instrução Pública, Correios e Telégrafos a partir de 1889. Até 1920, a

Escola Militar, desde o fim do Império, voltada para a matemática e a filosofia, era

positivista (Iglesias, 1995). Entre a Escola Militar e o Colégio Pedro II existia, pois, uma

diferença profunda de orientação, materializada, inclusive, por choques entre os estudantes

nas ruas do antigo Rio de Janeiro da década de 1930 que muitas dores de cabeça dariam ao

Diretor Euclides Roxo, conforme se pode ver em dossiês de artigos de jornal do APER,

colecionados pelo próprio Roxo.

Eugênio de Barros Raja Gabaglia, professor catedrático de Matemáticas do Colégio

Pedro II no início do século XX, e seu Diretor no ano de 1914, escreveu um Histórico do

Colégio Pedro II para o Anuário de 1914. Nesse histórico, Gabaglia, fundamentado tanto

na legislação quanto em suas próprias reminiscências como membro e Presidente da

Congregação, dá notícias sobre as decisões do Governo e de suas repercussões na vida do

Colégio.

Segundo Gabaglia (1919:94), o Decreto 981 de oito de novembro de 1890 aprovou

o Regimento, assinado por Benjamin Constant, da Instrução Primária e Secundária do

Distrito Federal, que “transforma em Ginásio Nacional o antigo Instituto Nacional de

Instrução Secundária, dividido em Internato e Externato ambos regidos pela mesma lei e os

mesmos programas de ensino23 e sujeitos à alta inspeção do Conselho Diretor24 e do

                                                                                                                                       

inclusive, morfologia geométrica e noções de geografia geral” (Gagaglia, 1914:96).
23 “O curso geral de sete anos constava Português, Latim, Grego, Francês, Inglês, Alemão, Matemática,

Astronomia, Física, Química, História Natural, Biologia, Sociologia e Moral, Geografia, História
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Inspetor Geral”. Essa reforma representou uma tentativa de restaurar o sentido formativo

do ensino secundário, frustrado desde que, com a expulsão dos jesuítas, a carência de uma

estrutura institucional adequada impedira a realização do ideal de tendência clássico-

humanista (Silva, 1969:221).

Gabaglia também esclarece, didaticamente, a natureza dos diversos exames do

curso secundário: de suficiência, para as matérias que tinham de ser continuadas no ano

seguinte e constariam apenas de provas orais; finais, para as matérias que houvessem sido

concluídas e constariam de provas escritas e orais, havendo também prova prática para as

cadeiras de Física e Química, Meteorologia, Mineralogia e Geologia, Biologia, Geografia,

Desenho, Música e Ginástica; e de madureza, prestado no fim do curso integral e destinado

a verificar se o aluno tinha a cultura intelectual necessária.

Os alunos precisariam haver sido aprovados em todos os exames finais para

poderem prestar o exame de madureza25. A Congregação propunha os pontos para os

exames, que seriam ainda examinados e aprovados pelo Conselho Diretor.

Não eram apenas os alunos do Ginásio que poderiam prestar o exame de madureza.

Outros, que tivessem estudado em estabelecimentos particulares ou recebido “instrução no

seio das famílias”26, também poderiam fazê-lo, desde que apresentassem o certificado dos

estudos primários do 1o grau. Uma comissão, composta de sete lentes, organizada

anualmente pelo Inspetor Geral, que também consultaria o Conselho Diretor, e submetida à

aprovação do Governo, julgaria os candidatos (Gabaglia, 1914:105). Passar nesse exame

de madureza era imprescindível para ingressar nos cursos superiores.

Portanto, a Reforma Benjamin Constant está em vigor quando, a 15 de fevereiro de

1892, a Congregação se reúne, tendo José Veríssimo Dias de Matos como Reitor do

                                                                                                                                       

Universal, História do Brasil, Literatura Nacional, Desenho, Ginástica, Evoluções militares e Esgrima, e
finalmente, Música” (Gabaglia, 1914:94).

24 O Conselho Diretor de Instrução Primária e Secundária ficaria composto do” Inspetor Geral, dos dois
Reitores do Ginásio, dos Diretores da Escola Normal, do Pedagogium, e do Museu Nacional, de um
professor do 1o grau, de outro do 2o, de um lente do Ginásio, de um da Escola de Medicina e de outro da
Politécnica” (Gabaglia, 1914:98).

25 O exame de madureza era constituído das seguintes provas: “Línguas vivas, especialmente portuguesa e
literatura; Línguas mortas; Matemática e Astronomia; Ciências físicas e aplicações; Meteorologia,
Mineralogia e Geologia; Biologia, Zoologia e Botânica; Sociologia e Moral; noções de Economia política e
Direito pátrio, Geografia e História universal, especialmente do Brasil” (Gabaglia, 1914:96).

26 O ensino escolar difere-se da preceptoria quanto às práticas de ensino, embora tenham como base as
mesmas disciplinas. A escola trabalha com um grupo de alunos, que muitas vezes só entra em contato com
o conteúdo a ser apreendido na instituição escolar. O preceptor trabalha com um número reduzido de
alunos, muitas vezes um único aluno, a preceptoria tem finalidades mais amplas, que depende das
necessidades de sua clientela, permitindo-se desvios consideráveis, podendo experimentar as novidades
propostas pela pedagogia teórica (Chervel, 1990).
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Primeiro Externato e Alfredo Piragibe como Reitor do Segundo Externato. A ordem do dia

é organizar os programas, horários e a relação dos compêndios a serem adotados para o

ano de 1892. Essa é uma prática usual para o início do ano. Assim, “São, em seguida,

aprovados os mesmos programas e compêndios de 1891 com as seguintes

modificações: (...) Por proposta do Dr. Drago e na forma do programa do 2o ano de

matemática pelo estudo de geometria e trigonometria”. Luiz Pedro Drago, catedrático de

matemáticas, já propõe mudanças na forma do programa de matemática.

Segundo Miorim (1998:88), as manifestações “contrárias à Reforma Benjamin

Constant não tardaram a aparecer”, mesmo por parte dos próprios positivistas, na alegação

de que as idéias de Comte não haviam sido aplicadas corretamente. Vendo-se o Governo,

então, na necessidade de modificar essa reforma, é enviado, a 2 de maio de 1892, um ofício

da Inspetoria Geral de 26 de março, consultando a Congregação sobre as modificações a

serem feitas no Regulamento27 de 22 de novembro de 1890. Instaura-se uma comissão de

estudos eleita: Dr. Drago, Nerval de Gouveia, Fausto Barreto, Said Ali28, Henrique de

Noronha. Essa comissão está encarregada de sugerir modificações para o Regulamento

Especial do Ginásio Nacional.

Essa comissão de estudos elabora as modificações que acha pertinentes e submete-

as aos membros da Congregação reunidos em sessão no dia de 02 de Jul de 1892. O texto29

da ata dessa sessão, não transcrito na íntegra, contém um debate envolvendo a pertinência,

ou não, da lógica, e o conteúdo e freqüência das aulas de Matemática em contraposição

com outras matérias do currículo. Os debatedores, segundo o seu feitio, argumentam com

seus conhecimentos, conveniências e experiência própria no magistério, o que já era

esperado, e com ironias e provocações, o que é bastante surpreendente, às vezes.

O Sr Presidente diz achar-se sobre a mesa o projeto referente às modificações

do Regulamento de 22 de novembro de 1890, o que foi elaborado pela comis-

são eleita pela Congregação do Ginásio. Posto em discussão, Dr. Paula Lopes

pede a palavra e diz que lamenta ver a Reforma Benjamin Constant, em tão

pouco tempo, sem que ainda tivesse sido firmados seus resultados práticos,

submetida a um júri do qual irá talvez sair a sua sentença de morte. Diz ainda

                                                
27 Regulamento Especial do Ginásio Nacional, efetuado no Decreto 1.075 de 22 de novembro de 1890,

assinado pelo Ministro Benjamin Constant (Gabaglia, 1914:105).
28 M. Said Ali e Fausto Barreto foram autores de textos especializados em língua portuguesa. Veja maiores

detalhes em Martins (1978).
29 A ortografia foi adaptada para os dias atuais.
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que Benjamin Constant não queria impor crenças religiosas de qualquer seita.

Pensa que as modificações feitas à reforma Benjamin Constant bem poderiam

limitar-se ao programa de matemáticas, desde que sobre ela fundam-se os

protestos mais veementes contra a reforma. Como corolário das considera-

ções, o orador declara que vota contra a proposta da reforma apresenta-

da (Colégio Pedro II, 1892:20).

Em resposta, o Dr. Sílvio Romero defende a modificação proposta pela comissão

atacando a Reforma Benjamin Constant e propõe que no último ano do Ginásio Nacional30

subsista a cadeira de lógica formal e real. Diz que reconhecendo o mau preparo dos

discípulos que chegaram ao Curso de Filosofia propôs a introdução do curso de Lógica

Indutiva e Dedutiva, como a ensinam Stuart Mill e Alexandre Bain, sendo o livro deste

último tomado para compêndio. E prossegue:

“É assim que ao velho enciclopedismo de ontologia, psicologia, lógica, moral,

teodicéia e história da filosofia substituiu-se outro enciclopedismo imperti-

nente e inexeqüível: a sociologia, economia política, princípio de direito e

moral! – Entretanto, a índole do Ensino Secundário bem está indicando que a

educação científica deve ser pela mais abstrata das ciências na classificação

de Spencer – a Lógica. As objeções do positivismo contra a existência da

Lógica são de uma fraqueza que chega a causar pena. Reduzem-se ao seguin-

te: primeiramente, é impossível dar as regras do pensamento sem dar um

conteúdo a este pensamento; em 2o lugar, é, pois, no ensino da ciência, especi-

almente da matemática, que se devem indicar as regras lógicas. Examine-se

isto, diz o orador. Prossegue mais adiante esclarecendo a superioridade do

método: ‘A verdade demonstrada é que os processos fundamentais da observa-

ção, experimentação e comparação produzem apenas um método – o método

indutivo, que é o caminho único que o homem culto ou inculto teve e tem para

achar a verdade e formular o meio. O método dedutivo é apenas a operação

inversa, a marcha descendente da operação primária (...) A lógica tem dois

aspectos: é a arte da prova e a arte da descoberta, segundo Mill. (...) À vista

de tais e tantas razões, e considerando-se que trata-se de ensino secundário, o

                                                
30 Nessa época, existem o 1o Externato e o 2o Externato do Ginásio Nacional. Ao final do curso, o aluno era

Bacharel em Letras.
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orador propõe que, ainda mesmo que se conserve a cadeira de sociologia, ou a

de história da civilização, ou ambas, institua-se no Ginásio o curso de Lógica

formal e real” (Colégio Pedro II, 1892:22).

Carlos França também defende a modificação com algumas ressalvas, quer que se

modifique a Reforma Benjamin Constant, mas não dessa forma e também vota contra a

modificação proposta pela comissão.

Nerval de Gouveia defende as modificações da comissão e declara:

fixando a posição de cada ciência na escala enciclopédica, Comte nunca

declarou que traçara um programa de Liceu e que supunha possível no menino

de 11 anos a compreensão da matemática sob o ponto de vista sintético que

prepara ao conhecimento da cosmologia (Colégio Pedro II, 1892:22).

Nerval de Gouveia leva adiante o debate no campo filosófico explicando o trabalho

da comissão: A comissão quis retirar a cadeira de Sociologia, substituindo-a pela História

da Civilização, para afastar do Ginásio Nacional, mantido pelo Estado, a feição religiosa

que lhe daria a propaganda de um culto ou a crítica que tendesse a anular o sentimento

religioso que o Estado não pretende combater; a comissão quis também poupar ao

professor positivista a apostasia de sua doutrina aceitando um estabelecimento mantido

pelo Governo uma cadeira de propaganda doutrinária, em contradição implícita com a

moral de Comte e dando assim um exemplo pouco edificante à nacionalidade.  Declara-se

não positivista. Acha que os alunos não estão preparados para a Reforma Benjamin

Constant. Não aceita, entretanto, a cadeira de Lógica no novo plano de estudos. Se for

colocada, como quer Sílvio Romero, no início do curso será ininteligível e no fim do curso

será inútil. Termina defendendo a comissão, que foi somente impulsionada pelas

necessidades do ensino e pelo desejo de melhorá-lo (Colégio Pedro II, 1892:24).

Paulo de Frontin31 concorda com as modificações, mas sugere duas pequenas

ementas: a supressão da idade como exigência para a matrícula no Ginásio e supressão do

ensino de caligrafia no curso. Além disso,

                                                
31 Paulo de Frontin foi engenheiro responsável por várias obras públicas importantes da Cidade do Rio de

Janeiro; considerado expoente da mentalidade brasileira, em 1916, no campo da Engenharia (Martins,
1978).
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sobre a distribuição das matérias das cadeiras de matemática do 4o e 5o ano,

na cadeira do 5o ano suprima-se Cálculo: noções elementares limitadas às

diferenciações das formas explícitas de uma só variável e integrações corres-

pondentes passando esta matéria para a 1a cadeira do 4o ano. Na 1a cadeira

do 4o ano suprima-se: geometria descritiva: noções preliminares limitadas às

projeções e rebatimentos e desenho correspondente, devendo este assunto

fazer parte da aula de desenho de projeções (Colégio Pedro II, 1892:24)

José Veríssimo, Reitor do 1o Externato, declara que é contra a criação do Ginásio

Nacional e que sua divergência do plano de estudos é principalmente quanto ao ensino de

desenho, que entende foi sacrificado. Vota contra a reforma proposta.

Drago, o relator da comissão, retruca que o Ginásio não é uma escola de belas

artes e que o desenho como está ministrado satisfaz todas as exigências do Ensino

Superior, desde que no plano se reconhece que fica o aluno do Ginásio habilitado para a

matrícula na Escola Politécnica, onde mais se exige com referência ao desenho.

Paulo de Frontin diz que, para atender à solicitação de modificação do ministro, é

preciso que a Congregação apresente um Novo Regulamento, pois, simples modificações

seriam insuficientes. Lembrando aqui as considerações de Prost (1992:16), relativas às

modificações e às reformas: dependendo de sua amplitude algumas modificações não

chegam a ser propriamente uma reforma de ensino. Modificações de maior alcance e mais

profundas poderão se transformar em reformas. Reforma e modificações são, pois, duas

realidades diferentes. Certamente, a reforma objetiva modificações, mas não pode ser

confundida com essas, como facilmente acreditam alguns defensores de políticos

voluntariosos que imaginam poder decretar as modificações (Prost, 1992:16).

A comissão, por intermédio de Drago, aceita as emendas de Paulo de Frontin,

Sílvio Romero e Caminhoá. As modificações são adotadas por uma votação de 25 x 3.

Denunciando um período de disputas apertadas e questões de interpretação e de

pontos de vista, o texto anterior foi julgado sem efeito e segue-se uma nova ata do dia 02

de julho de 1892. Paula Lopes reclama que seu discurso não havia sido convenientemente

grafado e exige que seja feita essa nova transcrição enfatizando que ele, Paula Lopes,

professor de Sociologia, é totalmente contrário às modificações realizadas na Reforma

Benjamin Constant. Faz um discurso inflamado, envolvendo o próprio Imperador e a teoria

positivista, o método indutivo/dedutivo, a arte da prova, etc.
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Nessa nova redação da ata, a fala de Paula Lopes está descrita na íntegra. Não

obstante, o mesmo resultado permanece. A comissão, por Drago, aceita as emendas de

Paulo de Frontin, Sílvio Romero e Caminhoá para as modificações da Reforma Benjamin

Constant. Por votação, as modificações são adotadas salvo as emendas de Sílvio Romero,

Frontin e Caminhoá. As emendas, discutidas, também são votadas e aprovadas

separadamente.

Votam a favor das modificações Eugênio de Barros Raja Gabaglia, João Ribeiro, e

outros. Votaram contra o Reitor do 1o Externato, José Veríssimo, Carlos Ferreira França e

Augusto Guilherme Meschick.

Na sessão seguinte da Congregação, quatro de Agosto de 1892, Eugênio de Barros

Raja Gabaglia ainda reclamaria que a ata anterior não citou os discursos de Sílvio Romero

e Nerval de Gouveia, que falaram a favor das modificações.

O pensamento de Sílvio Romero representa, nessa ocasião, fator importante para o

desenrolar das transformações nas disciplinas do Colégio. Um resumo32 de sua vida e obra

será apresentado a seguir, no intuito de alcançar uma descrição mais completa do debate

em questão.

Sílvio Romero (S. Vasconcelos da Silveira Ramos R.), crítico, ensaísta, folclorista,

polemista, professor e historiador da literatura brasileira e membro fundador da Academia

Brasileira de Letras. Nasceu em Lagarto, SE, lá iniciando os estudos primários. Em 1863,

partiu para a corte, a fim de fazer os preparatórios no Ateneu Fluminense. Em 68,

regressou ao Norte e matriculou-se na Faculdade de Direito do Recife. Formou, ao lado de

Tobias Barreto e junto com outros moços de então, a Escola do Recife, em que se buscava

uma renovação da mentalidade brasileira. Sílvio Romero foi, no início, positivista.

Distinguiu-se, porém, dos que formavam o grupo do Rio, onde Miguel Lemos levava o

comtismo para o terreno religioso. Espírito mais crítico, Sílvio Romero se afastaria das

idéias de Comte para se aproximar da filosofia evolucionista de Herbert Spencer, na busca

de métodos objetivos de análise crítica e apreciação do texto literário, como foi possível

apreciar pelo debate acima descrito.

Assim que se formou, exerceu a promotoria em Estância. Atraído pela política,

elegeu-se deputado à Assembléia provincial de Sergipe, em 1874, mas renunciou, logo

depois, à cadeira. Regressou a Recife para tentar fazer-se professor de Filosofia no Colégio

                                                
32 Coletado em 02/02/2002, em www.academia.org.br/Imortais.html.
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das Artes. Realizou-se o concurso no ano seguinte e ele foi classificado em primeiro lugar,

mas a Congregação do Colégio das Artes resolveu anular o concurso. A seguir, defendeu

tese para conquistar o grau de doutor. Nesse concurso Sílvio Romero se ergueu contra a

Congregação da Faculdade de Direito do Recife, afirmando que “a metafísica estava

morta”. Foi, então, submetido a processo pela Congregação da Faculdade, atraindo para si

a atenção dos intelectuais da época.

Em fins de 1875, Romero transferiu-se para o Rio de Janeiro onde começou a

colaborar em O Repórter, de Lopes Trovão. Ali publicou a sua famosa série de perfis

políticos. Em 1880 prestou concurso para a cadeira de Filosofia no Colégio Pedro II,

conseguindo-a com a tese Interpretação filosófica dos fatos históricos. Seria jubilado como

professor do Internato em 2 de junho de 1910. Fez parte também do corpo docente da

Faculdade Livre de Direito e da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de

Janeiro.

No governo de Campos Sales, seria deputado provincial e depois federal pelo

Estado de Sergipe. Nesse último mandato, seria escolhido relator da Comissão dos 21 do

Código Civil e defenderia, então, muitas de suas idéias filosóficas.

Na imprensa do Rio de Janeiro Sílvio Romero se tornaria literariamente poderoso.

Admirador incondicional de Tobias Barreto, nunca deixaria de colocá-lo acima de Castro

Alves; além disso, manteria, durante algum tempo, uma certa má vontade para com a obra

de Machado de Assis. Sua crítica injusta motivaria Lafayette Rodrigues Pereira, também

professor do Colégio Pedro II, a escrever a defesa de Machado de Assis, sob o título

Vindiciae. Como polemista deve-se mencionar ainda a permanente luta de Sílvio Romero

com José Veríssimo, Reitor do 1o Externato do Colégio Pedro II em 1892, ano do debate

descrito, de quem o separavam fortes divergências de doutrina, método, temperamento, e

com quem discutiu violentamente. Nesse âmbito, reuniu as suas polêmicas na obra

Zeverissimações ineptas da crítica (1909).

Sílvio Romero foi um pesquisador bibliográfico sério e minucioso. Preocupou-se,

sobretudo, com o levantamento sociológico em torno de autor e obra. Sua força estava nas

idéias de âmbito geral e no profundo sentido de brasilidade que imprimia em tudo que

escrevia. A sua contribuição à historiografia literária brasileira é uma das mais importantes

de seu tempo. Era membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sócio

correspondente da Academia das Ciências de Lisboa e de diversas outras associações

literárias; autor de 63 livros, dentre os quais se destacam História da literatura brasileira,
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2 vols. (1888; 2a ed. 1902; 3a ed. 1943, 5 vols.); A filosofia e o ensino secundário (1889);

A história do Brasil ensinada pela biografia de seus heróis, didática (1890).

Em 15 de outubro de 1892 Luiz Pedro Drago é louvado por serviços prestados à

Congregação. Drago recebe a palavra para agradecer à homenagem e, então, propõe que as

modificações da Reforma Benjamin Constant sejam traduzidas para o Inglês e Francês e

enviadas à Exposição de Chicago. Essa observação nos faz entender como os professores

do Colégio Pedro II estavam extraordinariamente bem informados e atualizados quanto aos

acontecimentos internacionais. Segundo Kilpatrick (1992:250) os matemáticos nos EUA

começaram a formar uma verdadeira comunidade no final do século XIX, em grande parte

graças aos esforços de Eliakim Hastings Moore da Universidade de Chicago. E. H. Moore

foi um dos matemáticos americanos fundadores da American Mathematical

Society (AMS), em 1894 e seria, mais tarde, um dos maiores incentivadores da unificação

da matemática naquele país.

Triunfante, prossegue a Congregação em seus trabalhos, até que, a quatro de

setembro de 1893, uma nova reforma converte o 2o Externato do Ginásio Nacional em

Internato. Todo o pessoal administrativo, que for necessário, será aproveitado, mas os

professores terão de prestar exame para serem aceitos. Drago, em resposta, diz que prefere

fazer concurso e entrar para a Congregação pela entrada larga do saber e da

competência (Colégio Pedro II, 1893:52).

O Dr. Antonio Limoeiro, na sessão de 25 de maio de 1894, pede a palavra para

congratular-se com a Congregação por ter voltado ao seu seio, completamente

restabelecido, seu colega Vicente de Souza.

Unanimemente aprovada esta moção, o Dr. Vicente de Souza tomando a pala-

vra agradece (…) e declara ao mesmo tempo, com grande satisfação, que ao

recolher o material por ele trazido de sua excursão pedagógica (…) teve o

ensejo de testemunhar que o estado do ensino público secundário no nosso

país não tem na sua generalidade o que invejar a esse ramo de atividade inte-

lectual no estrangeiro (Colégio Pedro II, 1894:61).

Segundo exemplo: a reforma não praticada

Qualquer livro que fosse adotado no padrão nacional para o ensino secundário

certamente seria um best-seller. Assim, naturalmente, os autores de livros didáticos que

tinham acesso direto ao ministro, sendo ou não professores do Ginásio, pediam sua

intercessão junto à Congregação. Por exemplo, a 31 de maio de 1895, é lido o aviso 258 do
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Ministro da Justiça e Negócios Interiores mandando submeter à Congregação o trabalho de

Eugênio de Barros Raja Gabaglia: “História da Matemática” (Colégio Pedro II, 1895:83).

Um outro exemplo de recomendações para livros didáticos pode ser encontrado na

ata de 10 de fevereiro de 1898:

O presidente da congregação recebeu do Ministro da Justiça e Negócios Inte-

riores acompanhado do Aviso de 22 de janeiro último, um exemplar do Trata-

do de Arithmetica de J. A. Coqueiro, para que o submetesse ao critério da

congregação, visto que o seu autor pede a sua adoção no ensino do Ginásio

Nacional. A congregação decide que seja o referido tratado entregue à comis-

são de programas e compêndios, a fim de examiná-lo (Colégio Pedro II,

1898:145).

Até o início da década de 1930, segundo o costume, a primeira sessão do ano seria

para eleger uma comissão de ensino que estudaria, discutiria e submeteria à votação da

Congregação os programas de ensino e compêndios a serem adotados no ano letivo.

Geralmente os catedráticos indicavam o compêndio a ser utilizado em sua disciplina, sendo

muitas vezes os próprios autores dos compêndios a serem seguidos. Esse compêndio,

adotado no padrão nacional, também seria indicado em todos os estabelecimentos de

ensino secundário do país. Assim também aconteceu com o “Tratado de Arithmetica” de J.

A. Coqueiro.

Não obstante esse costume de votar os programas e compêndios na primeira sessão

anual, em 1898 não foi assim. Sabia-se que uma reforma governamental estaria iminente

para o ensino e por isso os professores decidiram, na sessão de 10 de fevereiro de 1898,

esperar para ver a reforma que viria em lugar de elaborar novos programas de ensino. Na

votação usual dos programas pela comissão de ensino, Eugênio de Barros Raja Gabaglia,

catedrático de matemáticas e relator daquela comissão, propõe e é aceito:

Atendendo a estar iminente uma reforma, proponho que permaneçam os atuais

programas salvo alterações apresentadas pelos respectivos lentes (Colégio

Pedro II, 1898:145).

Quando a reforma, que já estava sendo aguardada, é promulgada pelo ministro, a

Congregação reúne-se novamente a quatro de abril. O assunto do dia não poderia ser outro
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senão o novo plano de ensino do Ginásio Nacional33 a vigorar desde então pelo artigo 2o

das disposições transitórias do Decreto 2.857 de 30 de março de 1898.

Gabaglia (1914:107), esclarece que a lei orçamentária de 16 de dezembro de 1897

havia autorizado o Governo a reformar o Regulamento que baixara com o Decreto 981 de

oito de novembro de 1890 “na parte referente ao ensino secundário”. Em virtude dessa

autorização, “o ministro Amaro Cavalcanti, que com brilhantismo dirigia a pasta do

Interior”, referendou o Decreto 2.857 de 30 de março de 1898 aprovando um novo

Regulamento para o Ginásio Nacional e ensino secundário dos Estados.

A partir desse decreto, os lentes dos dois estabelecimentos formariam uma só

Congregação, presidida em anos alternados por um dos Diretores. O ensino seria feito, daí

em diante, em dois cursos simultâneos, um de seis anos, o propedêutico ou realista, e outro

de sete, o clássico ou humanista34. Suprimiram-se os exames de final de ano. Ainda

segundo Gabaglia (1914:108), esse regulamento encontrou forte oposição, e logo foi

reformado.

Podemos constatar um exemplo dessa “forte oposição” na página 146 do livro de

atas já na sessão de quatro de abril de 1898: Luiz Pedro Drago manifesta-se contra.

Fortunato Duarte também, pois: passa o aluno do exame de admissão ao de madureza sem

outro, que o vá desembaraçando e como que o habilitando a essas provas públicas35. Os

professores ponderam e protestam contra a reforma já promulgada pelo ministro. De fato,

Gabaglia também nos diz, em seu relato histórico de 1914, que “apesar do valor de muitas

das disposições deste Regulamento, sua vida foi efêmera” sendo o exame de madureza

uma das principais causas dessa oposição. Outra causa seria a chamada dos lentes dos

cursos extintos anexos às Faculdade de Direito, além da distribuição das disciplinas e da

bipartição do curso em propedêutico e clássico. A Congregação nesse mesmo quatro de

abril vota e aprova a proposta de um projeto de adaptação ao novo plano de ensino.

Segundo o costume é eleita uma comissão: Dr. Frontin, Eugênio de Barros Raja Gabaglia,

Fortunato Duarte, Luiz Pedro Drago e Vicente de Souza.

                                                
33 Em 1893 o 2o Externato é convertido em Internato, conforme a ata de quatro de setembro de 1893.
34As disciplinas seriam as seguintes: Português, Latim, Grego, Francês, Inglês, Alemão, Matemática,

Astronomia, Física, Química, Geografia, Mineralogia, Geologia, Meteorogia, Biologia, História Universal,
História do Brasil, Literatura geral e nacional, História da filosofia, Desenho, Música, Ginástica, Esgrima e
Natação.

35 Sempre houve discussão, sobre os exames preparatórios e os cursos regulares, conforme nos relata
Haidar (1972). Os exames preparatórios ou parcelados são mencionados nas atas até pelo menos o início da
década de 1930 (Colégio Pedro II, 1929:129).
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Nova sessão em abril, dia 12. Ainda há discussão sobre a adaptação da reforma,

para que a possam praticar. Drago objeta contra o trabalho da comissão para a adaptação

do novo plano de ensino. O professor Paulo de Frontin argumenta que a reforma deixara de

lado o ensino das matemáticas e o de outras matérias e propõe que sejam reconsideradas as

adaptações ao ensino das matemáticas. O Dr. Fortunato Duarte, Diretor do Externato,

explica e defende a reforma. Depois de discutida, a proposta é aprovada contra os votos

dos próprios diretores do Externato e do Internato, Fortunato Duarte e Paulo Barreto Ramiz

Galvão.

Caracterizando o período de intensa atividade da Congregação, há outra sessão

ainda em abril, dia 16. O parecer da comissão sobre a reforma do ensino seria levado pelo

ministro ao Presidente da República, relata Paulo de Frontin. Assim o parecer da

Congregação quanto à reforma antes decretada seria agora representado pelo próprio

ministro junto ao Presidente da República.

Enquanto isso, os professores do Ginásio Nacional não adotam a reforma que havia

sido promulgada e praticam o que já haviam decidido entre si, conforme relata a ata da

sessão de 19 de abril. Essa sessão é para submeter os programas de ensino relativos ao

regime provisório de cuja organização ficou incumbida a comissão. Relator dessa comissão

é o próprio Raja Gabaglia. Ou seja, enquanto discutem e modificam o novo plano de

ensino já promulgado pelo ministro, não o adotam. Em sessão de 18 de junho de 1898, os

professores decidem que os programas provisórios ficam até o fim do ano, quando então

serão substituídos pelos definitivos. Assim, nesse ano, definitivamente, não adotariam

mesmo a reforma do ministro.

Na sessão de 15 de outubro de 1898, o Dr. Francisco Carlos da Silva Cabrito

assume a presidência da Congregação, pois o diretor do Internato, Paulo Barreto Ramiz

Galvão, havia adoecido. Duas folhas, quatro páginas do livro de atas são canceladas por

ordem do Ministro da Justiça, numa clara tentativa do Governo de interferir nos rumos da

Congregação. O caso, pode-se ler na própria ata, seria julgado quando o presidente da

Congregação sarasse.

Na primeira sessão do ano seguinte, 1899, a 11 de abril, Cabrito, congratula-se com

a Congregação pela reforma decretada para o Ginásio36. Promulgada, promete executar

encaminhando-a aos lentes. Sai o Latim e o Grego – os dois professores catedráticos

                                                
36 Entre 1891 e 1900 vários decretos, regulamentos, portarias, instruções e avisos modificam

"substancialmente o plano de estudos e o regime de equiparação adotados por Benjamin Constant"
(Nagle, 1974:144).
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haviam falecido recentemente. As cadeiras comuns são reduzidas. Eugênio de Barros Raja

Gabaglia propõe agradecer ao ministro e declara-se solidário com a reforma do ensino.

Paulo de Frontin e outros professores assinam.

Essa reforma materializou-se na forma do Decreto 3.851 de oito de abril de 1899,

referendado pelo então ministro Dr. Epitácio da Silva Pessoa. Para reduzir o aumento de

despesa resultante da criação de novas cadeiras, permitiu a prestação de exames de

madureza por estabelecimentos de Instrução Secundária dos Estados – organizados de

acordo com o Ginásio Nacional – e o voto dos lentes examinadores, estabelecidos nestes

postos. No mais, vigoravam as disposições do regulamento anexo ao Decreto 981 de oito

de novembro de 1890, obedecendo, quanto ao plano de ensino, ao Regulamento 1.652 de

15 de janeiro de 1894, modificado em relação às matemáticas. Ainda segundo

Gabaglia (1914:113), o ministro reuniu por diversas vezes os professores do Ginásio e

aceitou algumas idéias apresentadas. Os exames de admissão, que tantas manifestações de

desagrado já haviam recebido por parte dos professores catedráticos, são um bom exemplo.

Para ser admitido ao 1o ano o aluno prestaria agora provas escritas e orais; “as escritas

versariam sobre um ditado e trinta linhas impressas de Português contemporâneo e sobre

Aritmética prática limitada às operações e transformações relativas aos números inteiros ou

às frações; as orais consistiriam em leitura e interpretação de um trecho suficientemente

longo de Português contemporâneo, de ligeiras noções de gramática portuguesa e de

argüição sobre Aritmética prática nos referidos limites, sistema métrico, morfologia

geométrica, noções de Geografia e de História do Brasil”. Além disso, o aluno ainda

precisava exibir uma caligrafia regular.

Padrão para a instituição do Colégio Pedro II, o ensino secundário francês, do

início do século, se “caracterizava antes de tudo por seu público, essencialmente elites

instruídas que constituíam a classe dirigente tradicional: notáveis, profissionais liberais e

funcionários, industriais, comerciantes e técnicos da classe média emergente (…)

representavam entre 3,5 e 4% da população dessa idade e aumentavam lentamente (…)

essas cifras representam a classe dirigente da época” (Belhoste, 1996:29).

Pelo fato de o Colégio Pedro II haver sempre sido um estabelecimento oficial da

esfera federal do governo, a muitos espanta o fato de ter sido um Colégio pago, como

relata Macedo (1862). Conforme regulamentado na reforma de Epitácio Pessoa, nessa

época o Internato poderia comportar 500 alunos, dos quais 50 seriam gratuitos, “meninos
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pobres”. No Externato, os gratuitos não poderiam exceder 100 alunos, sendo que os alunos

pagantes poderiam ser tantos quantos as instalações permitissem (Gabaglia, 1914:113).

Os mais pobres, que não podiam pagar o curso secundário do Ginásio Nacional

nem haviam conseguido um desses lugares gratuitos, pagavam cursos preparatórios

parcelados, onde freqüentavam e pagavam um só curso ou professor por vez e, dificilmente

conseguiriam ingressar em algum curso superior. De fato, até os anos 1930, o ensino

secundário no Brasil permaneceu uma escola para a elite. E ainda se cursava o secundário

como um curso essencialmente preparatório para ingressar no superior. De 1890 a 1920 é

principalmente a iniciativa privada que ministra o ensino secundário (Nagle, 1974).

Resumindo, enquanto existe a Congregação, ela discute modificações, reformas,

melhorias, novas práticas. O diretor do Internato adoece em meio à negociação37. E a

reforma de 1898, que havia sido promulgada pelo ministro Amaro Cavalcanti, só é adotada

depois de um ano, quando já devidamente discutida, modificada e votada pela

Congregação. Nesse período de debates, modificações e votações, o ministro Amaro

Cavalcanti é substituído por Epitácio Pessoa, que inicia seu mandato habilmente, reunindo-

se com os professores catedráticos e deles aceitando sugestões para depois então referendar

o Decreto 3.851, de oito de abril de 1899. Dali em diante, sim, é que a reforma poderia ser

irradiada para o país, praticada nas outras escolas secundárias.

Entretanto, mesmo havendo sido assim sugerida, negociada e votada, a reforma não

conseguiu agradar a todos os professores catedráticos. Unanimidade na Congregação era

coisa rara e com isso absolutamente não se poderia contar no caso de uma ampla reforma

no Ginásio Nacional. Prost (1992:16) define que uma das características de uma reforma é

a existência de um debate coletivo em torno de um projeto: toda reforma supõe partidários

e opositores, reformadores e adversários. Como temos visto até aqui, a Congregação era

constituída de professores preparados e cultos das mais diferentes tendências e opiniões.

Já na ata da sessão de 11 de abril de 1899, os professores estão registrando,

indignados, que o artigo 91 dessa reforma estipula que “nas sessões da Congregação só se

tratará de matérias de ensino” (Colégio Pedro II, 1899:174), deixando claro que o

Governo estaria atento às incursões da Congregação fora de sua esfera de influência

presumida, que seria o ensino. Mas estaria o ensino olimpicamente acima de questões

                                                
37 Por essa época, o presidente da Congregação ainda é diretor do Internato; mais tarde, será o diretor do

Externato.
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políticas? Não tinham de ser as reformas necessárias referendadas pelo ministro? Segundo

Belhoste (1996), os principais atores sociais de uma reforma são de dois tipos: científico e

político, evidenciando a importância da dimensão política das reformas de ensino.

No caso da reforma de Amaro Cavalcanti, que não fora aceita pela Congregação, o

Governo havia sofrido um duro golpe. Queria agora, decerto, precaver-se contra futuras

insurgências assim e, se possível, viver em paz com a Congregação, caso não pudesse

dominá-la.

Com respeito às matemáticas, o Dr. Luiz Pedro Drago questiona na ata da sessão de

11 de abril de 1899 que faltaram duas coisas para complementar a reforma recém-

aprovada:

 distribuição das matemáticas para dois lentes e aprovação pela maioria que

devia ser unanimidade nos exames (Colégio Pedro II, 1899:174).

Essa proposta deve ter sido levada ao conhecimento do ministro, pois, na sessão

seguinte, na ata de 17 de abril de 1899, é relatado que o ministro, de fato, consulta a

Congregação de como devem ser as cadeiras de matemáticas distribuídas pelos

respectivos lentes, observando o disposto da 2a  parte do IV parágrafo do artigo 9o do

regulamento vigente. Atendendo ao ministro, a Congregação discute o assunto e, Fortunato

Duarte submete à votação e consegue aprovação para a seguinte proposta:

Drago regeria as aulas do primeiro e segundo ano e Gabaglia do terceiro e

quarto ano de matemáticas do Externato. No Internato, Gama rege o primeiro

e segundo anos e Timotheo rege o segundo e quarto ano (Colégio Pedro II,

1899:180).

Em síntese, é possível dizer que o Colégio Pedro II foi criado como padrão

nacional para que o ensino secundário no Brasil tivesse uma norma de excelência a atingir.

Entretanto, apenas uma parcela mínima da população estava em condições financeiras de

pagar por estudos assim, regulares e caros. A grande maioria da juventude ainda dependia

dos parcelados para estudar e sonhar em ingressar no superior.

A Congregação dos professores do Colégio Pedro II, que inicialmente deveria

acatar as decisões do Governo acerca do ensino secundário, acaba por conseguir influir

nessas mesmas decisões. Seu presidente ganha status de Ministro de Estado e, o que é

decidido em congregação é oficialmente acatado pelos estabelecimentos de ensino
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secundário país afora. A busca da excelência pelos catedráticos, das mais variadas

tendências e opiniões, em seus cargos vitalícios, e a profunda seriedade que conferiam à

tarefa de educar e instruir, ajudou a conquistar e consolidar por décadas essa posição para a

Congregação.



TERCEIRO CAPÍTULO

A MATEMÁTICA NOVA

“(…) introduzir mais vida e mais sentido real”, Borel (1904)38.

“Uma história da Matemática Escolar no Brasil (1730-1930)”

Nesse livro Valente (1999) faz um estudo sobre a trajetória do ensino da matemáti-

ca entre nós desde o início do século XVIII. Segundo ele, a escrita integrada das várias

partes da matemática havia sido alcançada, no fim do século XIX e início do século XX,

quando Eugênio de Barros Raja Gabaglia traduzira a coleção por FIC39 no Curso de

Matemáticas Elementares. Anteriormente, um só autor, especialista em um dos ramos da

matemática escrevia apenas sobre sua especialidade. Havia um autor de livros de

Aritmética, um de Álgebra, um de Geometria. Eugênio de Barros Raja Gabablia tratou de

todos os ramos da matemática em uma única coleção. Essa coleção tinha origem longínqua

na pedagogia da escola, diferente da pedagogia do colégio, com seus textos em forma

expositiva, precisa, sem retomada de assuntos ou repetições de exercícios, própria de

textos matemáticos profissionais em que a redundância é evitada a todo o custo.

A lição e o exercício40 evocam duas noções diferentes que integram o programa de

ensino: saber e saber-fazer. Considerando que fazer e saber-fazer formam um sistema de

tensões que questionam a escola contemporânea, lição e exercício constituem as bases,

freqüentemente contraditórias, mas sempre complementares, das práticas escolares. A

escola obrigatória que hoje conhecemos evoluiu desses dois troncos comuns, mas ainda

conserva as marcas da tradicional oposição entre primário e secundário. A maior ou menor

atenção dada à lição ou ao exercício, justamente é o que qualifica o professor como

pertencendo a uma ou outra dessas ordens antigas: saber e saber-fazer.

Em resumo, no colégio, concebido como internatos das universidades antigas,

aprendia-se a lição. Aprendia-se a ler e escrever na língua de referência, o latim. Utilizava-

                                                
38 “Les exercices pratiques en mathématiques dans l’enseignement secondaire” Conférences du Musée

pédagogique, Paris, Imprimerie nationale, 1904, pp. 107-131; extrait cite p 121. Citado por Belhoste
(1994:2)

39 Frères de l’Instruction Chrétienne ou Irmãos da Instrução Cristã, FIC, “notáveis por seu método
pedagógico de exposição” (Belhoste apud Valente, 1999:13) .
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se a pedagogia da lição. O curso, la lectio, a leitura, era professada de uma forma

estritamente oral, ditada pelo professor, os alunos anotando. Fazer a lição era expor como

efetuar uma operação matemática, por exemplo, sem a efetuar de fato. Recolhidos, fora da

aula, é que os alunos se exercitavam, sozinhos ou em grupo, durante seus estudos.

Inversamente, na escola, o ensino era caracterizado pelo exercício. O exercício de

aprender o catecismo41. Um exercício mental de memorização para encontrar no texto o

trecho que, aliás, já se tem na memória. Lição e exercício se confundem; não se separam

como no colégio. A escola inventou assim uma prática oral que é de fato, um exercício.

Progressivamente a pedagogia da escola evoluiu para integrar as práticas, as formas de

fazer habituais nos colégios. A tradicional aprendizagem de leitura deu lugar a ler-

escrever-contar, característica da escola primária. Evoluindo ainda mais, a escola ao longo

do século XIX, exercitava o aluno e, por exercitar transmitia-lhe os saberes.

A invenção do caderno escolar – instrumento privilegiado do exercício, em que se

pode ver o “traço harmonioso do professor” –, ao meio do século XIX, permite que se faça,

não só um dever, mas uma seqüência de exercícios ordenados. O aluno pode agora

construir seu saber-fazer numa alternância de erros e acertos, além da lição do professor.

Exposto e ordenado, na sucessão dos trabalhos escolares do dia, o saber-fazer eleva-se à

dignidade de uma verdadeira lição.

A maioria de nossos livros didáticos de matemática teve sua origem nos colégios,

sobretudo, colégios técnico-militares, conforme demonstrou Valente (1999:177).

O Curso de Matemáticas Elementares42, de Eugênio de Barros Raja Gabaglia, não

seguia inteiramente seu modelo “sendo a edição brasileira, não raro, superior ao

original” (Roxo apud Valente, 1999:176). Naquela época, como vimos, Eugênio de Barros

Raja Gabaglia era catedrático do Colégio Pedro II, “acumulava anos e anos de experiência

pedagógica” (Valente, 1999:176). Essa coleção representou, então, para nosso ensino de

matemática, uma espécie de encontro do colégio com a escola. Na escola, ao contrário do

colégio, os exercícios integram e promovem a exposição da teoria. Na forma redundante, a

                                                                                                                                       
40 Um artigo de Jean Hébrard (1995), embora não diretamente relacionado ao tema das reformas de ensino,

serviu de fonte inspiradora para as reflexões acerca da contraposição entre a lição e o exercício: “La leçon
et l’exercice. Quelques réflexions sur l’histoire des pratiques de scolarisation”.

41 Informações mais detalhadas acerca da importância do catolicismo e do protestantismo para o aprendizado
da leitura e escrita, podem ser encontradas em Schubring (1984:352). Resumindo, poderíamos dizer que o
protestantismo estimulou o aprendizado da leitura por pressupor que o fiel, responsável por seu próprio
aperfeiçoamento espiritual, precisava ler a Bíblia por si mesmo, individualmente.

42 Tal curso constituía-se dos Elementos de Aritmética, de Álgebra, de Geometria, Geometria Descritiva,
Trigonometria, Cosmografia, Mecânica e Agrimensura,
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elegância, o rigor e a precisão matemática cedem lugar para a compreensão do aluno.

Impera a lógica do ensino.

Desde aquela época e até o final da década de 1920, a matemática escolar no Brasil

havia evoluído da lógica do ensino para a lógica do aprendizado, caracterizada pela

preocupação crescente com a didática da matemática, “na disposição dos conteúdos a

serem ensinados”. A partir daí, as idéias escolanovistas encontrariam solo fértil nos debates

“sobretudo no Colégio Pedro II” para uma nova escrita da matemática escolar (Valente,

1999:201).

Anos mais tarde, no final da década de 1920, podemos ver essa nova escrita assim

apropriada entre nossos professores de matemática, mais especificamente, por Euclides

Roxo em suas considerações acerca do ensino da matemática unificada:

“Além de proporcionar o conhecimento das principais propriedades, métodos

e aplicações da matemática, deve-se tomar como escopos gerais do ensino da mate-

mática: despertar e fortalecer a faculdade de intuição espacial e a capacidade de expo-

sição clara e precisa; habituar à expressão rigorosa do pensamento; tornar o espírito

francamente acessível às conclusões lógicas, principalmente ao pensamento funcional

e, com isso, habituá-lo à consideração matemática do mundo que nos cerca” (APER,

ER.T.3.049).

A primeira reforma internacional do ensino da matemática43

As considerações a seguir ajudam a entender um pouco mais e aprofundar o

processo de elaboração de uma disciplina, exemplificando os motivos das modificações ou

reformas sofridas especificamente pela disciplina matemática.

Porque se modificam, então, os conteúdos de ensino? Por exemplo, quando a

diferença entre os saberes ditos sábios e os saberes ditos escolares torna-se inaceitável, os

saberes materializados na disciplina precisam ser transformados. Mas qual é esse

determinado momento? Quais os fatores que se conjugam ou são necessários para

desencadear uma reforma? A necessidade de adaptar significa que os conteúdos aceitos até

então deixaram de atender aos objetivos do sistema escolar. Se assim é, qual é a fonte

dessa dificuldade? Foi o público escolar que evoluiu ou as prioridades da instituição foram

                                                
43 “Les sciences au lycée – Un siècle de reformes des mathématiques et de la physique em France et à

l’étranger” é uma obra coletiva publicada, em 1996, sob a direção de Bruno Belhoste, Hélène Gispert e
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modificadas? Para Belhoste (1996), a reforma escolar de 1902, na França, que trouxe um

novo status ao ensino científico no secundário, modificando profundamente seus

programas, foi provocada por mudanças nas prioridades da instituição escolar.

Além disso, cada reforma é um processo social complexo conflitante envolvendo

uma multiplicidade de atores. Antoine Prost (1996) é um dos autores que analisa a

dinâmica de uma reforma identificando essa multiplicidade de atores sociais, de suas

motivações e de seus interesses. As discussões, os debates, os argumentos em razão de

uma reforma são tanto de ordem científica quanto pedagógica, ideológica, econômica,

política, etc. Um dos argumentos mais utilizados pelos reformadores, naquela ocasião, era

o da utilização social da modificação que propunham. Argumento utilizado em

controvérsias e justificativas muitas vezes de forma contraditória. Para ser um cidadão

moderno, pois, era necessário saber utilizar a ciência matemática – motor do progresso da

sociedade – convenientemente. Essa era a idéia ancorada no positivismo de sábios e

professores do início do século XX.

Às humanidades clássicas, símbolo da cultura literária e elitista do século XIX, os

reformadores de 1902 queriam substituir com as humanidades científicas.  Bruno

Belhoste (1996), entretanto, mostrou que as finalidades do ensino secundário, na França,

permaneceram, após aquela reforma, de ordem cultural. O ensino secundário, enquanto não

gratuito nem obrigatório, torna-se, obviamente, um ensino de elite. A questão era perguntar

o que seria mais proveitoso: formar o profissional ou o homem e o cidadão?

Antes de abordar a reforma do ensino da matemática propriamente dita é preciso

fazer ainda mais algumas considerações a respeito do objeto reforma. Essas considerações

serão aqui elaboradas junto a Prost (1996:22). Em seu sentido imediato, reformar é uma

ação efetuada por um ator individual ou coletivo (o reformador) e que provoca uma

mudança significativa.

Quando se fala em reforma de ensino, se pensa em reformar a estrutura das escolas.

Como as estruturas dependem do poder político, as reformas que afetam essas estruturas

são facilmente identificáveis e de sua eficácia depende sua importância. Não estamos

tratando aqui da organização do sistema escolar, e sim das modificações relativas às

disciplinas escolares.

                                                                                                                                       

Nicole Hulin. Nela diversos autores abordam questões acerca das reformas do ensino científico decisivas
ocorridas em diversos países no início do século XX.
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Mas nem todas as modificações no núcleo das disciplinas são resultado de uma

reforma. Algumas são realizadas por consenso tácito, implícito, por uma série de ajustes

dos conteúdos a situações pedagógicas.

Outras modificações são provenientes de simples ajustes técnicos, passados

despercebidos. As questões feitas pelos professores nas provas e exames, por exemplo,

influenciam no ensino dos alunos que se estão preparando para essas provas e exames. Mas

também existem modificações ainda mais sutis efetuadas dentro dos estabelecimentos de

ensino, como organização dos horários e dos trabalhos dos professores, por ocasião das

épocas de greve ou calamidade pública, por exemplo. Quando o plano de horário previsto

não pode ser integralmente cumprido no ano anterior, no ano letivo seguinte os professores

terão de se acomodar às necessidades desses novos alunos, modificando sutilmente os

conteúdos.

Seguramente não podemos dizer que tais modificações são resultado de reformas:

sua amplitude é insuficiente. Inversamente, também existem reformas que nada modificam

ou que não alcançam os resultados esperados. Os termos modificação e reforma aludem,

pois, a duas realidades diferentes. Estudar as reformas não é exatamente estudar as

modificações. A reforma tem a intenção de introduzir modificações. Não obstante, muitas

vezes reformar não implica em modificar, como imaginam os profissionais da educação

que acreditam poder decretar as modificações.

Ainda segundo Prost (1996:23), a existência de um debate coletivo em torno de um

projeto é uma das três condições simultâneas de existência para uma reforma, além do

próprio projeto de reforma e de uma certa amplitude. Toda reforma pressupõe

reformadores e adversários, partidários e detratores. Assim, toda reforma é realizada por

atores concretos que expõem seus objetivos e suas justificativas em torno de conteúdos

concretos e métodos de ensino. Para analisar uma reforma, precisamos identificar os atores

que a trazem. Partindo-se desses atores pode-se compreender as razões e os objetivos dos

projetos, e a natureza de seu conhecimento inovador. Além disso, cada reforma pode vir de

diferentes tipos de atores principais: científicos e políticos.

Os atores científicos são os professores de universidades ou de grandes escolas, os

membros de academias; em nosso caso, os próprios matemáticos. Conhecedores da

matemática são os primeiros a apontar as discrepâncias entre a matemática escolar e a

ciência matemática. Algumas dessas discrepâncias são tais que seria preciso desaprender a

matemática da escola para poder aprender a matemática. Nesse caso, parece-lhes
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indispensável uma modificação no programa de ensino. Mas os matemáticos precisam do

auxílio dos professores de matemática (Prost, 1996:23).

Essa relação não acontece sem tensões e atritos, como também podemos perceber

pela descrição e análise dos debates entre os professores relativamente às modificações e

reformas do ensino de matemática – acompanhados nas atas das sessões da Congregação e

nos debates ocorridos nos jornais da época das modificações e reformas aqui estudadas.

Prost (1996:23) também observa que raramente os matemáticos têm consciência da

viabilidade ou inviabilidade do ensino de certos conteúdos em classe. Freqüentemente,

com a segurança que lhes conferem a idade e o status, negligenciam o problema da

transposição didática. Tomam como exemplo a si próprios ou a antigos alunos brilhantes e

excepcionais, achando que todos poderiam aprender a matemática com a mesma

desenvoltura.

Por seu turno, os atores políticos querem adaptar os conteúdos ensinados às novas

finalidades da instituição, assegurando a adequação da escola aos objetivos da sociedade.

Uma reforma pode, ao mesmo tempo, ser política e científica, o que seria um bom indício,

segundo Prost (1996:23). O debate sobre a finalidade de nosso ensino secundário foi uma

questão constante no início do século XX. Seria um ensino clássico, formando um cidadão

de cultura geral, parte da elite futura de governantes da nação? Ou seria um ensino

científico, voltado para a demanda de profissionais qualificados que as modificações na

sociedade faziam sentir? São objetivos que compete à sociedade debater e decidir, como

diríamos atualmente, e a decisão é de ordem política.

Qualquer reforma, seja política, seja científica, deve ser explicada em uma

dinâmica temporal. Para compreender suas razões, suas conseqüências e sua necessidade,

deve-se acompanhar sua trajetória no tempo. É preciso fazer uma história social e cultural

tanto quanto pedagógica. Prost (1996:24) ainda lembra que é preciso construir as

temporalidades da reforma, sem limitá-la em uma periodização muito curta, pois as

reformas freqüentemente vêm de longe e é preciso que o tempo passe para que se tenha

uma verdadeira visão de sua natureza e dimensão. Os políticos têm, geralmente, menos

prazo para efetuarem as reformas que os professores. O político é apressado, precisa das

realizações enquanto durar seu mandato. Já um professor tem, geralmente, seu emprego

assegurado por um tempo mais longo. O professor pode esperar que surjam as conjunturas

mais favoráveis ao seu projeto.
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Embora os políticos possam decretar uma reforma, são os professores atores

decisivos para seu fracasso ou sucesso. Os professores convencidos e engajados, a reforma

vigora; em caso contrário, a reforma será reformada e a prática retomará o que havia sido

modificado (Prost, 1996:24). Além das razões de ordem ideológica – e um exemplo disso

tivemos oportunidade de ver no caso da Reforma Benjamin Constant –, Prost (1996:24)

lembra que há também as razões não menos fortes de ordem didática. Algumas

dificuldades não podem ser facilmente contornadas e, em sua prática, os professores

modificam um pouco a reforma, para que a possam aplicar, adequando-a a sua própria

conformação profissional. Trazendo as observações de Prost para nosso tema, pode

facilmente um professor especialista de álgebra ensinar também geometria e aritmética de

forma entrelaçada, sem um treinamento especializado feito previamente, como ocorreu nas

intenções da Reforma Francisco Campos?

Retomando as considerações de Prost (1996:24), além dos fatores já mencionados,

a opinião pública também representa um fator forte para a aceitação ou rejeição de uma

reforma. Os políticos, pressionados pelos órgãos públicos de divulgação, são obrigados a

atender o desejo da maioria, muitas vezes para preservar seu próprio cargo público.

Por último, mas não menos importantes estão os atores mudos, que não falam e

parecem estranhos às reformas: os alunos. “Ao final das contas, são eles que fazem e

desfazem as reformas, as quais devem sempre, com efeito, sofrer a aprovação da classe,

que nunca se engana” (Prost, 1996:25).

Concluindo, Prost (1996:25) considera que uma reforma não é uma obra de

engenharia no sentido de existir um problema, cuja solução definitiva seja apresentada ao

governante pelo didata. Reformas são parte de um processo social complexo, que não

termina com uma solução definitiva, que depende de atores múltiplos com interesses e

objetivos diferentes. Escrever sua história é explicar essa dependência, apreciar as forças

atuantes e sua combinação ao longo do tempo.

As reformas das ciências nos anos 1900 proporcionaram a ocasião de refletir sobre

os objetivos, os conteúdos, e as práticas didáticas do ensino científico. Sabia-se que as

humanidades possuíam um caráter formador sobre o espírito e o coração do aluno. O

mesmo caráter formador reivindicavam os reformadores para as ciências, especialmente a

matemática, que formaria o hábito de bem raciocinar, completando dessa forma a educação

do espírito. As implicações dessa reforma ultrapassaram em muito o simples ensino da
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matemática, chegando à discussão entre os ensinos clássicos e modernos ou a questão de

uma melhor adaptação do ensino ao mundo moderno (Belhoste:1996:1).

Entre a matemática do início e a matemática do fim do século XIX existe uma

grande diferença de concepções e de conceitos. Foi necessário, então, ao fim do século

XIX e início do século XX, um movimento reformador que aproximasse a matemática

escolar da ciência matemática. Além disso, o formalismo excessivo cobrava um preço

demasiado alto para o aprendizado. Com a industrialização de muitos países, surgiu a

necessidade de aumentar o peso das aplicações técnicas no ensino, adaptando o ensino

científico às exigências da ciência moderna.

Era, então, preciso transformar os programas para atender às necessidades da vida

econômica bem como às exigências mais e mais específicas da indústria e da técnica para

que fosse utilizado “o maravilhoso império sobre o mundo exterior que a ciência nos

daria”, como diria Poincaré, também citado por Belhoste (1996:2).

Enquanto se afirmava o caráter experimental do ensino científico, incluindo o

ensino matemático, também se reagia contra o caráter dogmático do ensino de matemática

considerada como convenção, uma lógica, um jogo, contrária à exposição dedutiva das

ciências experimentais.44

Um ensino de humanidades científicas também seria dado às elites burguesas

recém-formadas, em detrimento da supremacia clássica reinante até então. Dominava a

concepção positivista na filosofia da ciência e é nessa perspectiva global que está inserida a

reforma de ensino da matemática. A matemática seria vista, além de uma ciência dedutiva,

uma ciência que deve permanecer em contato estreito com as outras ciências e ser-lhes útil.

Em se tratando de sua aprendizagem, cuidava-se primeiro de familiarizar seus objetos para

em seguida completar suas definições com o rigor dedutivo imprescindível. Partindo de

uma “realidade concreta” progressivamente seria organizada a abstração empírica (Artigue,

1994:198).

Clamava-se, então, pela urgência da renovação das práticas pedagógicas: aperfei-

çoar os exercícios, favorecer a atividade pessoal do aluno, abrir espaço para a intuição e o

                                                
44 A matemática ainda estava longe de ser vista como produção humana e seus conceitos como consenso

entre os matemáticos; as verdades matemáticas ainda estavam escondidas na natureza, bastando ao homem
descobri-las; não eram inventadas para depois serem aceitas por consenso entre os matemáticos, como
sabemos  hoje ser o caso.
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método experimental, formalizando os conceitos, no momento apropriado, de forma

rigorosa e sintética.

Como conseqüência daquele clamor de renovação, na França, em 1902, um novo

programa é adotado. Belhoste (1996:30) conta que nesse programa, a atenção é focalizada

para a organização dos estudos secundários e a relação entre o secundário clássico e

moderno. O problema consistiria, segundo Durkheim (1938 apud Belhoste, 1996:30) em

definir uma cultura de referência para as classes dirigentes, num momento em que se

modificava a antiga relação entre a burguesia econômica em ascensão, e os ideais da

nobreza, em declínio, e em que, paralelamente, as ciências e sua aplicação penetravam, de

mais a mais, todos os setores da vida econômica, social e cultural. Nessa reforma, a

importância das disciplinas modernas, línguas vivas e ciências, é reconhecida, embora as

letras clássicas não tenham sido sacrificadas (Belhoste, 1996). Essa reforma havia sido

idealizada para realizar modificações bastante semelhantes ao “Programa de Meran”, ou de

Félix Klein, que foi recomendado para a Alemanha em 1900.

Sabe-se hoje, que uma reforma como essa proposta por Klein, reivindicando de

imediato, tão profundas modificações na escola, é quase impossível de ser realizada. Qual

teria sido o segredo do sucesso dessa reforma na Alemanha? Primeiramente, Klein tentou

adotar a estratégia clássica, das reformas administrativas, em que as mudanças nos

programas são resultado de uma decisão ministerial. Assim foi realizada a reforma de

1902, na França, que encontrou resistência expressa aberta e massivamente por parte dos

professores, precisando ser inteiramente revista em 1905.

O ministério prussiano, entretanto, demonstrou uma rara perspicácia, recusando-se

a decretar a reforma proposta por Klein de cima para baixo, em maio de 1900.

Inversamente, sugeriu a Klein que organizasse a reforma de baixo para cima, conseguindo

assim que os professores sustentassem a reforma que, depois seria decretada. Klein, então,

tomou a iniciativa de um grande movimento de professores para a modernização, não

somente dos programas, mas de todos os métodos de ensino de matemática.

Os precursores desse movimento foram os próprios professores recém-formados

por F. Klein. O pensamento funcional faria a rearticulação necessária entre o ensino

secundário e superior. Para Klein esse pensamento tinha uma significação instrumental:

para que o conceito de função fosse a idéia central de toda a matemática escolar era

necessário introduzir o cálculo diferencial e integral no ensino secundário. O ensino do

cálculo diferencial e integral situa-se, de uma perspectiva mais global, na necessidade de
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revestir o ensino científico de um pensamento funcional. Assim, nos complementos de

álgebra, seriam dadas, por exemplo: a representação de uma função por uma curva; a

noção de derivada – como coeficiente angular de uma tangente à curva –, a significação

geométrica da derivada45.

Como conseqüência da atuação de Klein, por toda parte na Prússia – e não somente

nas cinco escolas experimentais oficiais –, os professores se dedicaram ao ensino desse

cálculo e à introdução da noção de função, sem que fossem obrigados por regulamentos

oficiais de ensino. Dez anos depois, esses movimentos modificaram inteiramente a prática

e as concepções do ensino escolar, ligaram harmoniosamente a matemática do secundário e

a matemática universitária, introduziram as aplicações necessárias e estabilizaram a

situação da matemática nos colégios técnicos prussianos.

Essas iniciativas de Klein levaram a Alemanha a uma modernização considerável.

Embora as modificações no ensino superior tenham sido limitadas, em razão de sua própria

inércia, as modificações do secundário foram profundas e duráveis. Na Prússia, a

orientação dada pelas “reformas de Klein” foi oficializada somente em 1925, depois de

aceita e praticada por todos os professores do secundário da Alemanha. Trata-se de um

raro caso de reforma de ensino levada a bom termo, graças à lucidez de Klein que soube

levar em conta a complexidade estrutural da situação do ensino de matemática.

Muitos outros países adotaram os mesmos programas de matemática como modelo,

entretanto, a sorte dessas reformas apresentou-se diversa em cada país, devendo ser

explicada pelas tradições peculiares e pelo conjunto das concepções dominan-

tes (Shubring, 1992:246).

Os princípios que regiam esses novos programas eram a reestruturação de todo o

ensino secundário em torno do conceito de função, a orientação da didática para a

visualização, a introdução de um curso preparatório para a geometria nas primeiras séries e

do cálculo infinitesimal nas últimas (Schubring, 1984). Klein procurava re-equilibrar o

ensino universitário da matemática em proveito da geometria e das aplicações, excluindo o

ensino dos Elementos.

Os reformadores do início do século aproximavam-se do empirismo dos Iluministas

à medida que insistiam sobre o caráter experimental da matemática. A matemática

                                                
45 Para informações detalhadas do ensino da análise no secundário, veja “Réformes et contre-réformes dans

l’enseignement de l’analyse au lycée (1902-1994) de Michèle Artigue (1996).



A MATEMÁTICA NOVA

72

participaria das ciências da natureza não somente por permitir o conhecimento do mundo,

mas por poder ser construída pelo estudo da natureza. A geometria como esqueleto do

ensino da matemática participa tanto das ciências físicas quanto da ciência matemática.

Existe uma adequação entre a matemática e as ciências naturais e essa adequação deve ser

considerada no ensino das ciências (Bkouche, 1996:133).

Schubring (1996:244) ainda destaca os seguintes efeitos na evolução da estratégia

de Klein no ensino secundário: fusão dos diferentes ramos matemáticos, rigor no ensino da

matemática, ensino teórico e prático da matemática destinado aos estudantes de ciências

físicas e naturais, intuição e experiência no ensino da matemática, resultados para os

estudantes de cálculo diferencial e integral nas classes superiores do secundário, formação

de professores de matemática para o curso secundário.

Para realizar essa reforma, restrita ao ensino secundário, foi necessário um grande

desenvolvimento da metodologia e da didática a fim de adaptar e transformar os conteúdos

ensinados aos recentes avanços da matemática. Na Dinamarca, uma reforma semelhante é

adotada em 1906. Euclides também não era mais o conteúdo exclusivo nos vestibulares da

Inglaterra, a partir de 1903 (Schubring, 1984:356).

Nos EUA, diversas escolas experimentais cuidavam de ensinar a matemática

unificada, suprimindo toda a separação entre a Álgebra e a Geometria. Um grande impulso

ao ensino da matemática era dado, nos EUA, por Eliakim Hastings Moore, professor da

Universidade de Chicago e um dos fundadores da American Mathematical Society (AMS),

em 1894. Moore utilizou seu título de antigo presidente da AMS para favorecer a

unificação de todas os ramos da matemática nos programas escolares. Defendia a

abordagem experimental no ensino de matemática para todos os níveis do ensino

secundário e superior, que desenvolveu e aplicou no Departamento de Matemática de

Chicago durante os quarenta anos em que ensinou nessa universidade.

Jacob William Albert Young publicou, em 1906, o livro “The teaching of

Mathematics in the Elementary and the Secondary School”. Na introdução Young observa

que a Alemanha, a França e a Inglaterra haviam modificado seus programas durante o

último decênio. Comparando com os EUA, Young via pouco progresso até o presente,

ainda que acreditasse em um porvir promissor. Sugeria que se melhorassem os programas

dos EUA seguindo a mesma direção geral que nesses países europeus.
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Essa reforma nos EUA, entretanto, poderia ter sido possível, mas parecia irreal,

provavelmente por que ao final do século XIX, a escolarização em massa havia começado

para o ensino secundário, ao mesmo tempo em que o número de professores qualificados

para lecionar nos cursos superiores de matemática havia diminuído.

Em que pesem os esforços de Moore para implantar a matemática unificada, o

movimento de Chicago encontra forte oposição vinda da Costa Leste dos EUA, em

particular proveniente de D. E. Smith. O próprio Young, de Chicago, concebia com

reservas um programa unificado. Sem o apoio de Smith e de Young, os dois fundadores da

pedagogia da matemática nos EUA, a unificação da matemática não foi avante. O próprio

objetivo da matemática na escola estava sendo questionado. Os teóricos da eficácia social

(social-efficiency) contestavam a existência de um ensino de matemática na escola. Muitos

Estados consideravam a matemática inútil para a maioria dos alunos do ensino secundário

e somente os alunos que optassem por prosseguir seus estudos precisavam estudar

matemática nas High Schools. Como reação a esses ataques contra a matemática da escola

foi criado o National Council of Teachers of Mathematics, em 1920:

“O ensino da matemática tem sido atacado de todas as partes. Pretensos re-

formadores fizeram montagens com os programas e, sem conhecer a disciplina ou sua

importância, suprimiram completamente a matemática ou a tornaram facultativa”46.

Segundo Kilpatrick (1996:252), o estudo de aritmética chegou mesmo a desapare-

cer completamente de certas escolas quando a “escola nova” começou a desenvolver-se,

em 1930. As crianças aprendiam as operações sobre frações costurando retalhos ou

vendendo bombons.

O relatório de D. E. Smith, J. W. A. Young e W. F. Osgood, no primeiro CIEM, de

1912, sobre a situação dos EUA mostra um diagnóstico interessante sobre a aplicação da

primeira reforma internacional em que os autores consideram que a maior parte das

experiências realizadas para o ensino da matemática elementar foram tentativas limitadas,

chegando bem poucas a bom termo, comparando com qualquer outro país. Embora seja

fácil realizar pequenas experiências em instituições isoladas é muito difícil a introdução

sistemática das modificações em larga escala nos EUA. Considera, em seu conjunto, o país

muito conservador em matéria de modificações.

                                                
46 Austin, 1921, também citado por Kilpatrick, (1996:252).
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Kilpatrick (1996:250) ainda considera que o dinamismo dos EUA, seus recursos e

sua atitude pragmática os tornam receptivos a diversos experimentos. Entretanto, seu

grande porte, a diversidade de sua população, seu sistema escolar descentralizado, e seu

conservadorismo em matéria de educação, se opõem a qualquer modificação profunda e

durável. Por esses motivos, um movimento de reforma se desenvolve diferente nos EUA

que em outros países com sistema escolar centralizado, como seria o caso do Brasil de

1931.

A reforma do ensino da matemática ganhou uma verdadeira dimensão internacional

graças à Comissão Internacional para o Ensino da Matemática (ICME), organismo fundado

em 1908 no Congresso Internacional de Matemática por matemáticos e professores, em

particular Felix Klein e Howard Fehr. A revista L’Enseignement Mathématique foi um dos

difusores dessas modificações, pesquisas e relatos em quase todos os países com um

sistema de ensino secundário desenvolvido, inclusive na América do Sul, na Argentina e

no Chile (Schubring, 1984:357). Nosso representante no Congresso Internacional de 1908

foi o professor Eugênio de Barros Raja Gabaglia, entretanto, pouco se viu na prática do

ensino secundário do Brasil, influência dessa sua participação. Entre nós, as modificações

renovadoras para o ensino da matemática tiveram lugar apenas a partir de 1927 (Valente,

2001a).

Internacionalmente, conseqüência essencial dessas discussões, foi uma melhor

formação dos professores, no sentido de um aumento de sua profissionalização. Surgiram

cursos de didática ou de metodologia do ensino da matemática em muitos países com a

finalidade de desenvolver a formação científica dos professores47.

A matemática do curso secundário na reforma Francisco Campos

A reforma de 1931 representou o início de nova fase de considerável progresso no

sentido da constituição de uma estrutura institucional de ensino secundário, não somente

como preparação para o superior, mas para a satisfatória integração a uma sociedade que se

tornava mais complexa e dinâmica.

Atendendo à função de formar o homem para todos os grandes setores da atividade

nacional, o primeiro ciclo de cinco anos do secundário, denominado curso secundário

fundamental, começa com o estudo das Ciências físicas e naturais na primeira série,
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desdobrando-os em Física, Química e História Natural na terceira série. Atendendo à

função de preparação para o superior, o secundário manteve o objetivo de cultura geral,

resultando em um currículo enciclopédico e sobrecarregado (Silva, 1969:289).

Ponto de partida para a criação de uma estrutura de educação em âmbito nacional, a

reforma Francisco Campos motivou a pesquisa efetuada por Rocha (2001) para

compreender as transformações por ela desencadeadas no ensino secundário da matemática

no Brasil. Nessa pesquisa, Rocha sintetiza a matemática no ensino secundário na Primeira

República e descreve como ocorreram as alterações no ensino da matemática, inseridas na

mudança curricular por que passou o Colégio Pedro II, em 1929. Estuda também as

influências sofridas e os fundamentos dessas transformações, além das repercussões

causadas pela reforma na imprensa.

Tomando por base, sobretudo, os documentos oficiais, Rocha (2001) analisa o que

significou a reforma para o ensino secundário e as mudanças que ela acarretou para o

ensino da matemática. O autor discute também as oposições sofridas para a implantação

dessas inovações.

Rocha (2001) conclui que a reforma foi autoritária, havendo sido imposta em

âmbito nacional pelo fato de o país, naquele momento, estar vivendo em regime de

exceção, logo após o desfecho do golpe de estado chefiado por Getúlio Vargas. Ainda

segundo Rocha (2001), Francisco Campos procurou acomodar sua reforma, adequando-a

as diferentes idéias difundidas, na época, na área da educação, por não haver

predominância de facção política que reivindicasse uma única orientação pedagógica para

a reforma como um todo. Dessa forma o ensino religioso facultativo foi instituído para

satisfazer os apelos do grupo católico. As idéias escolanovistas influenciaram a definição

da finalidade do curso secundário de acordo com as idéias de Claparède, embora ainda

estivesse voltado para a formação das elites, sem vincular-se ao ensino técnico

profissional. A Associação Brasileira de Educação teria influenciado a estrutura do

secundário quanto à sua divisão em um curso fundamental e cursos complementares.

Rocha (2001) confirma ainda que a reforma, instituída em 1931, apropriou-se das

inovações que vinham sendo implementadas de forma paulatina, desde 1929, no Colégio

Pedro II, pelo professor Euclides Roxo, Diretor do Colégio Pedro II. Essas idéias

                                                                                                                                       
47 Para uma idéia mais pormenorizada do aperfeiçoamento e desenvolvimento da pesquisa em educação

matemática, veja Kilpatrick (1992).
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inovadoras, defendidas também na imprensa, foram alvo de críticas, principalmente por

parte de Almeida Lisboa, também catedrático de matemática do Colégio. Segundo

Rocha (2001), Lisboa achava que o ensino de matemática já não era bom e deixaria de

existir com a aplicação dessas modificações.

Ainda Rocha (2001), explica que as idéias de Euclides Roxo diziam, basicamente,

respeito à fusão dos diferentes ramos da matemática, unindo-os em uma disciplina, à

reestruturação de todo o currículo em torno do conceito de função e à introdução de noções

de cálculo diferencial e integral para todos os alunos do secundário. Bem informado de

todas as discussões sobre o ensino da matemática que ocorriam em vários países do

mundo, Roxo estava também a par das atividades do IMUK48, criado em abril de 1908, no

IV Congresso Internacional de Matemática, visando a renovação do ensino da matemática.

Felix Klein seria o principal influenciador de Euclides Roxo no campo das idéias de

reforma e Ernst Breslich o seria na elaboração de compêndios de acordo com as novas

tendências.

Pelo estudo da legislação e dos programas, Rocha (2001) pôde concluir que a

similaridade entre as reformas brasileira e alemã está no fato de lá haver sido implantada

progressivamente, de maneira a permitir correções e ajustes em seus conteúdos e

instruções. Pressupõe ainda que se o processo tivesse sido irradiado aos poucos, em nosso

país, as reações teriam sido menores ou mais inócuas com a oportunidade de mais

experiência e mais opções de livros didáticos permitindo maior confronto das idéias

propostas com a realidade de outros países. Essa estratégia teria dado tempo aos

professores para melhor adaptação e assimilação dos reais objetivos e pormenores na sua

aplicação. Rocha afirma que aconteceu o contrário disso e que, não entendida, a reforma

permaneceu na fase inicial intuitiva, não atingindo a fase de formalização.

As críticas vieram, referindo-se à queda na qualidade do ensino de matemática, à

falta da revisão dos programas trienalmente, prevista pela lei, à adoção de uma só vez em

todas as séries e à demora na formação dos professores especialistas para o curso

secundário, pressuposto na reforma. Rocha (2001) observa também que só na matemática a

reforma teria de ser adotada em todas as séries, as outras disciplinas dispunham da opção

da adoção gradativa das modificações. Havendo sido expedidos em 30 de junho de 1931,

esses programas só deveriam ter sido adotados a partir de 1932.

                                                
48 Sigla alemã para ICME, ou Comissão Internacional sobre o Ensino da Matemática.
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Duas hipóteses são formuladas por Rocha para a prática da reforma no Colégio

Pedro II: que as modificações lá continuaram na terceira série ou que foram nela

interrompidas e retomadas no quarto ano. Rocha (2001) informa que nem as instruções

pedagógicas nem o programa relativos a esse ano foram encontrados.

A história das disciplinas escolares (Chervel, 1990:195), referida sumariamente na

introdução deste trabalho, considera que a escola atua com liberdade de escolha de seus

métodos de ensino, em troca de submeter-se a outras finalidades que são impostas pela

sociedade, tais como a guarda, educação, normas de bom comportamento, formação da

personalidade, civilidade e exigência de decência, entre outras. Mas a liberdade pedagógica

que a escola tem ao nível dos indivíduos não é total, pois depende de fatores externos tais

como visitantes, inspetores, concursos, exames e também pela troca de professores depois

de um determinado período de atividade. Além disso, a liberdade teórica exercida pelo

mestre é determinada pelo lugar, a sala de aula e pelo seu público, os alu-

nos (Chervel, 1990:195). Considerando dessa forma, talvez as instruções metodológicas –

caso tenham sido de fato difundidas entre os professores –, não tenham sido tão cruciais

assim para a aula de matemática que foi praticada.

Muitos autores acusam a reforma Campos de haver adotado um “currículo

enciclopédico”. Dentre eles, Rocha (2001), Dassie (2001) e Silva (1969:289).

Enciclopédico em número de itens a estudar, ao menos no que se refere aos conteúdos de

matemática. Werneck (em preparação) questiona se as instruções metodológicas não

evidenciariam esses conteúdos reunidos em atividades entrelaçadas de tal forma que

perdessem seu caráter enciclopédico.

A avaliação quanto às repercussões da reforma feita por Rocha (2001) constata que

muitas alterações defendidas por Roxo ainda são consideradas atuais, embora suas obras

hajam demonstrado “uma visão bastante aristocrática a respeito da finalidade” do ensino

secundário. Essa visão, demonstrada por Roxo e mais o fato de não haver se interessado

pelo ensino técnico profissional, para Rocha (2001), estaria em contradição no fato de o

movimento de renovação no ensino da matemática haver se originado na necessidade de

suprir as novas exigências ditadas por sociedades industrializadas ou em processo de

industrialização. As novas exigências da sociedade brasileira, “que ia começar a fazer-se

mais complexa e dinâmica” (Silva, 1969:286), diziam respeito não apenas a conteúdos

mais modernos, mas também à inclusão de conhecimentos que levassem às aplicações

técnicas.
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Rocha (2001) ainda ressalta que Euclides Roxo teve uma participação política

expressiva ao lado de uma postura de profissional da educação. Sua participação política

poderia ser constatada por haver definido os programas da reforma Francisco Campos

quanto por haver colaborado na reforma Gustavo Capanema, em que também tomou parte

nas discussões referentes à elaboração dos novos programas de matemática. Acredita

Rocha (2001:241) que “o ilustre catedrático tenha ocultado suas posições e atividades

políticas sob uma face técnica, atitude bastante comum dos intelectuais de sua geração”.

A avaliação dos reflexos que as propostas de Euclides Roxo tiveram no ensino da

matemática no Brasil, seria para Rocha (2001), uma tarefa difícil por haver sido efetivada

uma outra grande reforma apenas 11 anos depois. Além disso, a reforma Gustavo

Capanema teria representado um retrocesso quanto ao ensino da matemática na concepção

de Euclides Roxo.

Terminando, Rocha (2001) também afirma que, apesar de havermos tido também o

Movimento da Matemática Moderna na década de 1960, pelo menos duas alterações da

reforma Francisco Campos são aplicadas até os dias de hoje: a presença da matemática em

todas as séries do currículo e o estudo conjunto, em uma única disciplina, dos diversos

ramos da matemática elementar.

Dassie (2001) em sua dissertação “A matemática do curso secundário na reforma

Gustavo Capanema” faz uma reconstrução dos acontecimentos no período de 1936 a 1942,

procurando analisar a reforma de Gustavo Capanema. Conclui, pelo estudo dos

documentos do Arquivo Gustavo Capanema, que Euclides Roxo exerceu grande influência

na elaboração dos programas de matemática na reforma de 1942.

Em sua análise dos fatos que antecederam a reforma Francisco Campos, Das-

sie (2001) esclarece que Euclides Roxo “propôs uma mudança nos programas de

matemática” homologada em janeiro de 1929 e implantada no Colégio Pedro II nesse

mesmo ano. Confirma também que, em 1931, Francisco Campos acatou todas as idéias de

Euclides Roxo na parte relativa ao ensino da matemática, ressaltando que as reações aos

programas de matemática implantados no Colégio, em 1929, intensificaram-se após a

reforma de 1931.

Essas reações, principalmente vindas do professor Almeida Lisboa, do padre

Arlindo Vieira e de professores militares exerceram grande influência na elaboração dos

programas de matemática da reforma Gustavo Capanema. Prost (1996:20), em seu artigo
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“Comment faire l’histoire des reformes de l’enseignement?”, sustenta que, todo reformador

deve se assegurar do apoio tanto dos notáveis da “intelligentsia” quanto dos professores.

Belhoste (1996:236) confirma e complementa essa visão, fornecendo o exemplo das

reformas da “new math” nos EUA e “bureaucratique” na RFA. Em ambas, professores

entusiastas e bem preparados e alunos interessados garantiram um sucesso inicial para as

modificações. Entretanto, ao transportá-las à escala de um ensino em massa, as reformas

apresentam mais problemas que soluções, tanto ao nível dos alunos quanto ao nível dos

professores. Além disso, assegura Belhoste (1996:236), os professores são,

freqüentemente, considerados pelos reformadores mais como impedimentos que como

motores para as diferentes reformas.

Arlindo Vieira, segundo Dassie (2001), haveria lutado contra o caráter científico

implantado na reforma Francisco Campos como defensor, que era, do ensino das

humanidades clássicas. Almeida Lisboa, por seu turno, alegava que os programas de

matemática possuíam um caráter utilitário, essencialmente prático, havendo suprimido a

matemática do curso secundário. O primeiro acusa a reforma Francisco Campos de ser

científica demais, e o segundo, ao contrário, de ser científica de menos. Os professores

militares, por sua vez, queriam que a matemática voltasse a ser ensinada em disciplinas

separadas, como era antes da modernização, explicando que anteriormente havia mais

proximidade com os programas da escola positivista.

Uma das lições advindas das pesquisas de A. French (apud Belhoste, 1996:236) é

que o professor típico do ensino secundário, personagem principal para a execução de um

projeto, não pode ser considerado como um “substituto do cientista”. Essa observação

contribui para avaliar melhor o tipo de conhecimento disciplinar requerido do professor

secundário e o poder, muitas vezes desprezado, de certas restrições específicas do sistema

educativo.

Sendo assim, “o caráter científico dado ao ensino na reforma Francisco Campos

começou a ser combatido na elaboração do Plano Nacional de Educação e foi eliminado do

ensino secundário com a reforma Gustavo Capanema”, de 1942 (Dassie, 2001:157).

Nunes (1962, citada por Dassie, 2001:158) lembra que a reforma de 1942, com a

predominância das humanidades clássicas, poderia representar um retrocesso no

desenvolvimento do ensino no Brasil – um país a caminho da industrialização.

Dassie (2001) cita o próprio ministro Gustavo Capanema ressaltando que a reforma que
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fazia estava marcada pela influência dos jesuítas. Nessa reforma, o ginásio, de quatro anos,

era seguido do curso clássico ou científico, de três anos.

Dassie (2001) compara os programas das duas reformas e, concluindo, afirma que

enquanto a reforma Francisco Campos fora autoritária – acatando “todas as idéias de

Euclides Roxo” –, o ministro Gustavo Capanema havia trabalhado com uma comissão de

estudos designada para elaborar os programas de todas as disciplinas. Dessa forma,

Euclides Roxo não teria sido “o único protagonista na história dessa disciplina”.

Dassie (2001:159) aponta como grande vantagem para o ensino de matemática na reforma

Gustavo Capanema o fato de os programas do primeiro e do segundo ciclo haverem sido

elaborados pela mesma comissão, “mantendo assim uma unidade nos sete anos do curso

secundário”.

A “realidade teórica”

A referência principal das reformas é o saber acadêmico estruturado e apresentado

segundo as finalidades e coerências inerentes à própria disciplina que, quando ampliado

para o ensino em massa provoca mais problemas que soluções, tanto para professores

quanto para alunos, como ressaltado por Christine Keitel e Andrée Tiberghien, citados por

Belhoste (1996:235).

Uma questão deve ser aqui naturalmente intercalada: quais as principais mudanças

no conteúdo do ensino da matemática deixada pelas reformas Francisco Campos e Gustavo

Capanema? Sem dúvida alguma, desde a década de 1900, profundas evoluções no contexto

escolar e na ciência matemática provocaram transformações importantes, muitas vezes

radicais no ensino da disciplina.

Ao avaliar essas transformações, quanto ao conteúdo matemático, Dassie (2001),

em sua conclusão, reconhece que os programas da reforma de 1942 apresentaram um recuo

em relação às idéias de Euclides Roxo, cuja implantação não havia surtido bons resultados

na avaliação do padre Arlindo Vieira e dos professores de matemática das escolas

militares. Esse recuo é apresentado por Dassie (2001) da seguinte forma:

“o ensino simultâneo da Aritmética, da Álgebra e da Geometria, em torno da

noção de função, não está presente; o curso propedêutico de geometria intuitiva, nos
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primeiros anos do primeiro ciclo, foi preservado, passando ao estudo da Geometria

dedutiva a partir do terceiro ano; a Aritmética teórica voltou a figurar no segundo ciclo

do ensino secundário; as noções de Cálculo infinitesimal e de função permaneceram

nos programas, entretanto, passaram para o segundo ciclo; e as noções de Geometria

analítica e Trigonometria compõem as duas unidades”.

Reformas são, como demonstra Belhoste (1996:101), processos sociais complexos,

transpassados de implicações e forças bastante diferenciadas, de origens e causas as mais

diversas. Seja qual tenha sido sua intenção inicial, essas duas reformas terminaram por

redigir, cada uma a seu tempo, novos programas de ensino. Esses programas expressaram a

intenção dos governantes e professores que os planejaram. Entretanto, o que identifica, ao

final, cada uma delas é a renovação de conteúdos que puderam promover na prática do

ensino da matemática.

O mesmo Belhoste nos faz pensar: como constatar a renovação dessa prática?

Estaria nas intenções? Nos discursos? Nos artigos de jornal? Esses são elementos de

resposta, mas não são os decisivos. Qual é, com efeito, a realidade escolar do ensino da

matemática? Esta questão, incontornável, é particularmente difícil no que concerne ao

ensino da matemática das primeiras décadas do século XX entre nós. Alguém que cursou a

primeira série do curso secundário em 1929 estaria hoje com cerca de 85 anos de idade.

Onde estariam agora seus cadernos de estudos de matemática? Os meios de investigação

de nossos pesquisadores – historiadores que direcionaram suas pesquisas para a primeira

metade do século XX – são, em sua essência, a legislação e os programas de ensino; sendo

assim, estamos falando aqui de uma “realidade teórica”.

Considerando, como Chervel (1998), que o que se ensina na escola é feito na

escola, pela escola e para a escola; como o saber matemático, evoluído ao longo do século

XIX e início do XX, foi apropriado e transparece no caderno de notas da aula de

matemática do aluno secundarista brasileiro durante a década de 1930 e 1940? Como

teriam sido os debates, evidenciando as concepções existentes entre os professores desse

aluno?

Quais as modificações no ensino da matemática introduzidas, por exemplo, ao

longo da década de 1920 que antecederam a unificação de 1927? Não se pode ter certeza, a

menos que verifiquemos os cadernos dos alunos, supondo que sejam autênticos. Pode-se

também olhar as atas das sessões das reuniões dos professores, enquanto debatiam e

sugeriam modificações, ao longo dos anos, lembrando que, nas atas, podemos apenas
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perceber as concepções dos professores acerca dos conhecimentos dos alunos. As atas,

nesse sentido, também são uma forma indireta, ou uma fonte secundária, na aferição do

conhecimento do aluno.

Algumas modificações são provenientes de simples ajustes técnicos passados

despercebidos por causa de contingências de âmbito mais geral da vida cotidiana das

pessoas e das cidades, externas ao ensino em si. Por exemplo, no final da década de 1910,

tivemos no Rio de Janeiro a epidemia de influenza. Quem pudesse, abandonaria a cidade

em busca do interior ou de outras cidades. Uma olhada nos diários de classe poderia nos

fornecer uma idéia da freqüência dos alunos e professores nesse período. Os alunos seriam

cobrados por conteúdos de ensino que não tiveram? Em vista da situação de calamidade, os

exames seriam suspensos? Que seria da continuidade das matérias nos anos subseqüentes?

Um estudo mais aprofundado também poderia nos fornecer indícios das conseqüências

para o ensino, desse episódio.

Em resumo, a modernização da matemática foi um movimento mundial que se

efetivou de diversas maneiras em diferentes países. Na França, no início do século XX,

decretada pelo Governo, não se efetivou nos moldes de seus idealizadores. Na Alemanha,

efetuada com cautela e habilmente a partir dos próprios professores de matemática,

demorou um quarto de século para ser decretada, mas pode ser concluída com pleno êxito.

Os dois exemplos confirmam a concepção de Chervel (1990) de que o que se ensina na

escola é lá fabricado para nela ser consumido. Sendo feita pelos próprios professores

alemães nas suas práticas escolares, a reforma passou a fazer parte da escola e,

conseqüentemente, da disciplina matemática. Ao contrário, na França, sendo imposta de

fora da escola, teve de ser reformulada para aproximar-se mais da prática cotidiana dos

professores sob pena de fracassar completamente.

Pesquisas realizadas no Lições de Arithmetica, de 1923, de Euclides Roxo, parecem

indicar que desde essa época Roxo interessava-se e estudava o entrelaçamento dos diversos

ramos da matemática. Esse livro foi bastante utilizado por professores de ensino

secundário, como atestam cartas de reconhecimento, agradecimento e felicitações de

professores encontradas no APER e provenientes das mais variadas cidades e

estabelecimentos de ensino. No APER pode-se também encontrar o “Considerando”, aqui

transcrito das atas no próximo capítulo, com diferenças mínimas de texto e grafia. Esse

achado indica que foi de Roxo a primeira elaboração desse texto tão significativo. Os dois

fatos apresentam indícios que a unificação não foi idealizada, nem concebida da noite para
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o dia. Ao contrário, e como era de se esperar em se tratando da Congregação, o assunto

pode mesmo ter sido discutido durante anos até que fosse aprovado por mais de dois terços

de seus membros.

Mas, contingências políticas e sociais adversas precipitaram sua implantação no

ensino secundário brasileiro, frustrando, talvez, uma reforma que teria muitas chances de

ser levada a bom termo, como muitas outras partidas da Congregação do Colégio Pedro II.

Sendo aqui no Brasil também imposta por decreto, assim como na França, e contra

toda nossa tradição escolar, é previsível que a unificação encontraria muitas dificuldades

para se manter. Seus idealizadores tiveram de transformá-la para que assim se aproximasse

mais da prática dos professores.

Dassie (2001), apropriadamente, conclui que a reforma de 1942 representou um

recuo em relação às idéias de Euclides Roxo. Em face das concepções de Chervel (1990),

de que a escola é autônoma na criação de suas disciplinas, não se poderia esperar outra

coisa. Os professores, em sua prática, conjugaram as finalidades oficiais – a matemática

unificada – com sua própria experiência e habilidades, mais os livros didáticos disponíveis,

para que fossem atingidas as finalidades reais. Estas precisam ainda esperar outras

pesquisas para virem à luz do dia, mas já se pode adiantar que não eram estritamente iguais

às finalidades oficiais. Caso tivessem sido, não seria necessária uma outra reforma

profunda da matemática em 1942. Ainda hoje nossos pesquisadores em Educação

Matemática estudam como trabalhar e ensinar os diferentes quadros da matemática de

forma entrelaçada.
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“Ma thèse centrale est que l’histoire concrète de l’enseignement des mathé-

matiques, em particulier celle des luttes intensives sur lê role des mathématiques,

s’explique par lê double rôle des mathématiques,  elles-mêmes: les mathématiques

font partie à la fois des sciences humaines et des sciences exactes” (Schubring,

1984:348).

Catedráticos por decreto

A Congregação, pois, era formada pelos catedráticos e professores do Externato e

do Internato. Mas como é que se chegava a ser catedrático? O próprio Imperador D. Pedro II

dizia que, se pudesse escolher, seria senador vitalício ou catedrático do Colégio de

Pedro II (Gabaglia, 1914).

Desde a vigência da segunda Constituição brasileira, de 24 de fevereiro de 1891,

promulgada pela Assembléia Nacional Constituinte, os estados já podiam legislar sobre o

ensino primário e secundário, criar e manter escolas e faculdades (Santos, 1998).

Entretanto, era a Congregação que legislava sobre os concursos para catedrático, após

discussão, elaboração e votação das propostas.

Um catedrático é alguém que estudou e se especializou em determinada área do

conhecimento, embora conhecesse tão bem as demais disciplinas que poderia ser

examinador de qualquer uma delas. Para ser catedrático, era preciso fazer um exame de

cátedra e defender alguma idéia inovadora e arrojada em seu campo. Também era preciso

haver publicado obras científicas de sua especialidade e ser nomeado pelo competente

ministro. A cátedra era vitalícia. O catedrático era quem regia sua cadeira, e para seu

auxílio, havia o regente interino ou professor substituto. O catedrático também poderia ser

auxiliado por um repetidor, espécie de auxiliar didático. Além disso, mais tarde

encontramos também o livre-docente, um professor que não era catedrático, mas dava

aulas sob a orientação do catedrático responsável pela disciplina. Um professor substituto

também podia ser nomeado pelo diretor para participar das bancas examinadoras quando o

catedrático não pudesse a elas comparecer.
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Depois de um certo tempo, o exame de cátedra passou a ser um concurso em que o

melhor candidato era escolhido para preencher uma eventual vaga disponível. Com isso

não se conformaram facilmente os catedráticos mais antigos. Essa determinação era

considerada uma diminuição no valor da cátedra pelos catedráticos mais tradicionalistas e

antigos. Embora os catedráticos protestassem quando achavam que sua posição estava

sendo ameaçada, algumas determinações governamentais e modificações no regulamento

eram inexoráveis e podiam apenas ser tardiamente contestadas.

O exemplo a seguir, de Capistrano de Abreu, mostra um caso de impotência do

catedrático frente a uma dessas determinações governamentais. João Capistrano Honório

de Abreu49 (1853- 1927) havia sido influenciado, no Recife, para onde tinha ido em 1869,

por Tobias Barreto e Silvio Romero. O ambiente intelectual de Fortaleza e Recife, na

época, sofria grande influência do positivismo inglês e francês. Fixou-se no Rio de Janeiro

a partir de 1875; nomeado oficial da Biblioteca Nacional, aí permaneceu de 1879 a 1883.

Nesse ano defendeu a tese O descobrimento do Brasil e o seu desenvolvimento no século

XVI, em concurso para o Colégio Pedro II. Obteve o primeiro lugar. Professor de

Corografia (estudo ou descrição geográfica de um país, região, província ou município) e

História do Brasil até 1899, quando foi posto em disponibilidade, por extinção da cadeira

de catedrático de Corografia.

Capistrano de Abreu renovou os métodos de investigação científica e interpretação

historiográfica do Brasil. De início afirmou-se adepto do determinismo sociológico,

pretendendo em seus estudos descobrir “as leis fatais que regem a sociedade brasileira”.

Depois, com o trabalho na Biblioteca Nacional e com a leitura de pensadores alemães

evoluiu do positivismo para o realismo histórico, e a pesquisa cuidadosa e imparcial das

fontes conferiu às suas interpretações um caráter objetivo.

Sua análise da civilização brasileira parte do estudo do ambiente, dos fatores

geográficos, raciais, econômicos e psicológicos. Ressalta a influência das massas e do

homem comum na evolução histórica e diminui a importância atribuída aos chefes ou

heróis. Dentre suas obras mais importantes, destaca-se: Capítulos de história colonial,

1500 - 1800 (1907), sua obra mais importante, de grande poder de síntese e que lhe

confirmou a superioridade como historiador aos recenseadores de fatos, nomes e datas.

                                                
49 As informações sobre a vida de Capistrano de Abreu foram coletadas em 02/02/2002, de

www.secrel.com.br/ccab.
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João Capistrano de Abreu historiador, um dos expoentes da mentalidade brasileira,

segundo Martins (1978), além de catedrático do Colégio Pedro II e professor de

Corografia50, protesta tardiamente, a respeito de suas prerrogativas, na ata de 17 de abril,

ao retornar de uma viagem ao exterior:

O abaixo assinado, lente de Corografia e história do Brasil protesta contra as

disposições do novo regulamento do Ginásio relativos à cadeira que leciona, –

disposições que atentam contra direitos conquistados em provas públicas com

muito esforço e trabalho e constituem um desserviço à causa do ensino, pois o

abaixo assinado não se preparou nem se preparará para as novas funções que

ditatorialmente lhe são outorgadas. Espera o abaixo assinado que a Congre-

gação do Ginásio não levará sua solidariedade com o novo regualmento ao

ponto de impedir que este protesto seja transcrito na ata, se quer como um

documento do modo por que se reconhece e compreende o direito nesta terra

ao encerrar-se o quarto século de sua história. Este protesto não foi apresen-

tado antes por ausência do signatário. (a) João Capistrano de Abreu (Colégio

Pedro II, 1899:182).

O Decreto 3.851 de oito de abril de 1899 havia estabelecido ainda que “Os lentes e

professores seriam, mediante concurso, nomeados por decreto, e o instrutor de ginástica

por portaria”. Além disso, lentes e professores não poderiam ser diretores de outros

estabelecimentos de ensino. O Diretor e o Vice seriam nomeados por decreto dentre os

membros do pessoal docente do Ginásio ou dentre cidadãos brasileiros de reconhecida

competência (Gabaglia, 1914:107). Agora havia o perigo de a Congregação ser inclusive

presidida por alguém que nem catedrático era!

Essa nova regulamentação de concursos para professor foi apreciada pelos

professores na sessão de 11 de julho de 1899 e descrita na respectiva ata. Ficou decidido

que haveria prova escrita, oral e prática. Após as provas, a Congregação se reuniria e a

comissão examinadora emitiria o seu julgamento quanto ao potencial de cada candidato.

Todos os lentes participariam da votação. Para vencer não precisaria maioria absoluta, mas

a distribuição das cátedras era feita por decreto pelo ministro que, geralmente, consultava a

Congregação. Ironicamente, os professores daquele tempo comentam que antes se fazia o

                                                

50 Segundo Aluísio Jorge do Rio Barbosa, professor de Geografia do Colégio Pedro II, em relato verbal de
três de outubro de 2001, a Corografia era uma disciplina de forte componente matemático devido aos
cálculos que tinha o navegador que fazer para traçar rotas e estabelecer posições na crosta terrestre.
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exame de cátedra. A partir de então seria concursado. Catedrático concursado.

Preciosismos e orgulho profissional à parte, o fato é que podemos ver vários desses

concursos, difíceis e disputados, descritos minuciosamente nas atas quando os professores

estão avaliando os candidatos a catedrático.

Ao que tudo indica, nos primeiros tempos da Congregação, a substituição do

catedrático, por ocasião de sua morte, era feita, geralmente, pelo professor interino ou

substituto que mais pontos tivesse alcançado por ocasião de sua admissão. O exame de

cátedra era mais uma etapa a ser vencida em sua carreira docente. Trabalhos publicados,

idéias defendidas, renome internacional nas pesquisas da área, tudo isso era considerado e

ressaltado na ocasião. Posteriormente, quando existe um concurso para preencher uma

cátedra eventualmente vaga, podem ser aceitos também candidatos alheios à vida do

Colégio. Esses candidatos, embora competentes e professores renomados, não possuem a

herança da prática de ensino do catedrático a ser substituído, como era o caso do professor

substituto ou interino. Assim, quando o novo catedrático “concursado”, sendo proveniente

de fora do Colégio, começasse a lecionar, sem haver praticado sub a tutela de seu

antecessor, haveria mais chances de serem introduzidas modificações na disciplina.

O exame para catedrático

Um detalhe interessante do concurso de cátedra pode ser visto na ata de 16 de

setembro de 1918, quanto ao exame para preencher a vaga de Física e Química. Um dos

professores examinadores, Floriano de Brito, declara que inabilitou os três candidatos e

assim justifica sua decisão:

Nas teses que mais se salientaram – a do Sr. Haner e Dr. Dodsworth – nota-se

na primeira, falta de sistematização, um caótico e deplorável emaranhamento

de doutrinas; e na segunda insuficiência de preparo matemático, o que foi

evidenciado pela brilhante crítica do Dr. Agliberto Xavier, a quem o

Dr. Dodsworth, interpelado várias vezes à vista de toda a Congregação e de

todos os assistentes, não soube definir o que era assíntota (Colégio Pedro II,

1918:123).

Além do conhecimento específico de sua área, o catedrático precisava dominar

bastante bem as outras disciplinas. Não obstante essa decisão de Floriano de Brito, o Dr.

Dodsworth acaba conseguindo ser catedrático e assim permanece por longo tempo.
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Um outro exemplo interessante sobre cátedras, concursos e professores pode ser

encontrado na ata de 25 de setembro de 1954. A Congregação felicita Julio César de Mello

e Souza, o Malba Tahan, por haver obtido o título de docente do Colégio Pedro II. João

Batista Mello e Souza, irmão de Julio César e também catedrático, explica que

o irmão requereu o título unicamente pelo amor que dedica a esta casa sem

qualquer outro interesse, por quanto se trata apenas de um título a que ele fez

jus no concurso a que há tempos foi submetido para catedrático de Matemáti-

ca (Colégio Pedro II, 1954).

Esse concurso, realizado em 1934, vinte anos antes, fora disputado por quatro

candidatos e vencido por Haroldo Lisboa da Cunha. Mello e Souza já havia escrito, na

época do concurso, livros didáticos de matemática publicados51 em parceria com Euclides

Roxo e Cecil Thiré52, ambos catedráticos do Colégio Pedro II e examinadores em potencial

do mesmo concurso. Acusados por outros catedráticos de serem co-autores de livros com

um dos candidatos, nem Roxo nem Thiré puderam ser examinadores nesse polêmico

concurso.

Já na década de cinqüenta, quando o professor era considerado pela Congregação

de "notório saber", então podia conseguir inscrição no concurso para docência livre.

Segundo Haroldo Lisboa da Cunha, o "notório saber" era um conceito profundamente

relativo, considerado de foro íntimo para cada um dos congregados: "uma conceituação

forjada à luz dos debates e que seja uma norma, uma definição da Congregação" (Colégio

Pedro II, 1955:27).

A posição de catedrático foi bastante valorizada e cobiçada. Para conseguí-la, era

preciso estudo, dedicação, empenho, talvez um pouco de sorte, passar pelo crivo da

Congregação e ainda ser nomeado pelo competente ministro. Pode-se pensar se as pessoas

com alguma influência e posição não seriam capazes de alguma pressão para fazer vencer

um candidato de sua preferência. A “larga porta do saber” seria mesmo a única porta de

entrada para a Congregação? São questões que futuras pesquisas poderão responder,

principalmente quanto ao concurso de alemão realizado em 1917, a que se refere J. Acioli

                                                
51 “Exercícios de Arithmetica” e “Exercícios de Geometria” foram “dois livros publicados em 1924 em

colaboração com dois outros professores”, nas palavras do próprio Roxo conforme o APER (ER.T.3.124).
52 Não é rara a existência de catedráticos na mesma família: Eugênio de Barros Raja Gabaglia foi o pai de

Fernando Gabaglia assim como Arthur Thiré o foi de Cecil Thiré.
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na ata da sessão de 06 de novembro de 1918. Pode-se entender, dessa ata, que o ministro

queria ver vencer um candidato de sua preferência e que a Congregação não o atendeu.

A animosidade entre o Ministro do Interior e a Congregação

Pedro do Couto, na sessão de 06 de novembro de 1918, apresenta uma moção que

solicitará ao Governo da República autorização para que das verbas do Colégio53 seja

tirada, a título de adiantamento uma quantia para ocorrer ao pagamento dos professores e

mais funcionários, (…) que desde julho deste ano não têm recebido vencimentos, assinada

por Pedro do Couto, Honório Silvestre, Agliberto Xavier, Lafayette Pereira, Fernando

Gabaglia, Arthur Thiré, Paula Lopes, Almeida Lisboa e outros.

Depois de algumas considerações, o professor Acioli ainda apresenta a seguinte

justificação expressando literalmente a animosidade do ministro:

Deixei de assinar (…) por julgá-la contraproducente. Sendo manifesta e notó-

ria a animosidade do atual Sr. Ministro do Interior contra a Congregação do

Colégio Pedro II, gerada pela inabilitação unânime do Sr. Gustavo Magims no

concurso de Alemão, realizado no ano passado, animosidade essa manifesta-

da, ainda agora, pela falta de resposta ao ofício do Sr. Presidente sobre o

assunto da moção, conforme a declaração há pouco feita pelo Sr. Dr. Carlos

de Laet.

A moção, portanto, é aprovada contra o voto de Acioli. Os congregados mandam,

inclusive, torná-la pública na Capital, divulgando-a (Colégio Pedro II, 1918:131).

Prosseguindo, o professor Menezes Filho propõe, e a Congregação unanimemente

aprova, que os exames de suficiência dos alunos do Colégio Pedro II sejam feitos,

conforme já se tem feito noutros anos, pela contagem das médias do ano letivo; e que, em

face da situação anormal em que está a Cidade, devido à epidemia54, possam os referidos

alunos prestar, em segunda época, desde que apresentem justificação de moléstia, exames

de todas as matérias do ano respectivo, no caso de não terem alcançado, na 1a época, a

                                                
53 Pelo Decreto 7.472 de 24 de Julho de 1909 o Externato do Ginásio Nacional passou a denominar-se

Colégio Pedro II e o Internato, Colégio Bernardo de Vasconcelos (Gabaglia, 1914: 114).
54 A epidemia de “influenza” deixou a Capital em estado de calamidade pública; quem podia, fugia para o

interior ou para outros Estados.
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média necessária para o “accessit” (sic). Sem receber pagamento, e ainda com a epidemia

à sua porta, quem é que ficaria para examinar?

Acioli quer, inclusive, que os alunos do Colégio sejam examinados separados dos

estudantes estranhos (sic) ao estabelecimento. O Presidente não aceita, por ilegal, mas

recomenda que, dentro dos limites usem os examinadores de benevolência (sic) para com

os estudantes (!).

Não se pode precisar se o “decreto da gripe”, igualmente de novembro de 1918 foi

antecipado ou provocado por esse debate. Entretanto, conforme esclarece Silva (1969),

esse decreto contribuiu muito para que a reforma Maximiliano não produzisse os

resultados que dela se poderia esperar. O nome de “decreto da gripe” deveu-se ao fato de

haver sido promulgado logo após a epidemia que assolou o país ao fim da I Guerra

Mundial. “O pretexto inicial era o de amparar os estudantes, duplamente prejudicados pela

interrupção das aulas e pelas conseqüências da enfermidade. A verdade, porém, é que o

projeto foi muito além de uma medida de emergência, e acabou por se transformar na mais

absurda e imoral distribuição de favores que já se praticara entre nós” (Sena apud Silva:

1969:278). Além das facilidades para obtenção de certificados de preparatórios sem

exames, um dos dispositivos do decreto também dispensava do exame vestibular o aluno

que terminasse o curso de preparatórios até 31 de março de 1919.

O programa de matemática de Almeida Lisboa

O assunto do dia 14 de março de 1919 é a votação do programa de matemáticas

apresentado por Almeida Lisboa. Fernando Gabaglia, relator da comissão de ensino,

catedrático de geografia, é favorável. Almeida Lisboa pede a palavra e diz que quanto aos

motivos da sua discordância com Arthur Thiré, sobre os programas da cadeira de

matemática, declara ser diminuto o número de horas para o bom ensino da cadeira de que

é professor. S. S. lembra diversas medidas tendentes a modificar o número de aulas da

referida cadeira. Silva Ramos55, Reuch e Philadelfo fazem considerações sobre os alvitres

propostos pelo Sr. Almeida Lisboa.

                                                
55 Professor e poeta, José Paulo da Silva Ramos nasceu no Recife, Pernambuco, a seis de março de 1853 e

morreu no Rio de Janeiro, a 16 de dezembro de 1930. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de
Letras. Como professor de Português, no Colégio Pedro II, exerceu grande influência em espíritos como
Manuel Bandeira, Souza de Oliveira e Antenor Nascentes (Barreto: 1956, 187). Conhecedor da língua
portuguesa, “eu não coloco os pronomes átonos na frase”: Pela vida fora, de 1922. “eles é que se colocam.
E onde caem, aí ficam” (Martins, 1978).
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O Sr. Presidente diz que, como professor e como diretor, lembra a conveniência de

que a honrada comissão dê o seu parecer escrito sobre os programas apresentados por

Almeida Lisboa. Pede a palavra Almeida Lisboa e, numa atitude que confirma sua

tendência para a polêmica, requer a retirada do programa que apresenta. Mas Philadelfo

propõe que a Congregação aprove o programa de Almeida Lisboa dentro do número de

aulas determinados no Regulamento Interno, o que, sem debate, é aprovado, contra o voto

indignado de Almeida Lisboa, que diz, como professor de matemática, que o número de

aulas para cumprir o novo programa de sua disciplina é insuficiente.

Assim, a comissão aprova o programa elaborado por Almeida Lisboa, entretanto

dentro do número de aulas já determinado pelo Regimento Interno, o que é contrário ao

desejo de seu próprio autor. Arthur Thiré, embora também apresentasse um programa de

matemática, vota pelo de Almeida Lisboa e justifica seu voto declarando que quando

apresentei o meu programa não havia outro. Agora que vi que o programa de Lisboa

consulta os altos interesses do ensino, acho-o melhor (Colégio Pedro II, 1919:191).

Lendo essa ata, tem-se a impressão de que alguma coisa nos escapa. De que os

professores estão de alguma forma caçoando de Almeida Lisboa. Ou que Almeida Lisboa

está representando algum papel que os professores sabem ser falso. Mas nada nos permite

afirmar isso com precisão. Essa situação torna-se um pouco mais clara, quando, poucos

anos mais tarde, em 1922, o Professor Carlos de Laet, Diretor do Colégio, critica Almeida

Lisboa em público: "que o professor Lisboa devia queixar-se de si mesmo, pois nunca

propusera em Congregação ou em qualquer outra oportunidade o mais ligeiro aumento (et

pour cause!) no número de horas de aula, nem tomara jamais o menor interesse pela

confecção dos programas" 56.

Essa crítica deveu-se ao discurso proferido, por Almeida Lisboa, em sessão solene

da Congregação do Colégio Pedro II a 17 de abril de 1922: “Algumas considerações sobre

o ensino secundário no Brasil, e especialmente sobre o ensino da Matemática”. Nele

Almeida Lisboa, como paraninfo, discorre sobre cada ramo da matemática, em separado,

destacando peculiaridades e aspectos de cada um. Assim, por exemplo, a Aritmética seria

“a mais difícil das matemáticas”; a Álgebra, “um extraordinário aparelho de resolução de

                                                
56 "O Ensino da Mathematica na Escola Secundaria – Réplica ao Sr. Professor Almeida Lisboa", da autoria de

Euclides Roxo, no JORNAL DO COMMERCIO, de 28 de Dezembro de 1930 (ER.I.3.155).
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problemas”; a Geometria, “educadora inexcedível de todas as nossas faculdades mentais”.

Quanto ao ensino da matemática, especificamente falando, reclamava:

“O nosso curso secundário tem apenas três aulas de matemática por semana, e

aulas de quarenta e cinco minutos no máximo, isto é, 9 horas por mês, menos de 70

por ano! E sendo o curso de quatro anos, há no máximo 280 horas de aulas! Os estran-

geiros recebem, nos seus liceus, mais de mil horas de matemática, duas mil às vezes!”

(Lisboa, 1922:7).

Mais adiante continua Lisboa sua crítica, afirmando que o ensino da matemática

estava regredindo, que as matérias estavam sendo reduzidas e que disciplinas inteiras

haviam sido abandonadas, assim como a Álgebra Superior e a Trigonometria. Além dos

programas do próprio Colégio, culpava também os didáticos pelo “vergonhoso atraso do

nosso ensino”. Igualmente os pais de alunos e os professores foram duramente

responsabilizados por Almeida Lisboa pela decadência do ensino. Termina conclamando

os formandos para que corrigissem os males do ensino que o autor havia indicado.

Uma cátedra a preencher

Na ata da sessão seguinte, de primeiro de abril de 1919, temos o registro de pesar

pelo falecimento do professor Eugênio de Barros Raja Gabaglia, Catedrático de

Matemática do Externato do Colégio Pedro II. Fica, pois, vaga, essa cadeira e passa a ser

ocupada interinamente por Euclides Roxo. Conforme o dossiê ER.T.2.014, do APER, o

Diretor do Colégio Pedro II, também diretor da Congregação, Carlos de Laet, designa

Euclides Roxo para o lugar de catedrático interino do Externato na vaga aberta com o

falecimento do Dr. Eugênio de Barros Raja Gabaglia em 31 de março de 1919.

Euclides Roxo fora nomeado professor substituto de matemáticas pela portaria

ministerial de 30 de dezembro de 1915, também conforme documento ER.T.2.012, do

APER, assinado por Carlos Maximiliano Pereira dos Santos, Ministro de Estado da Justiça

e Negócios Interiores. Na condição de professor substituto, comparecia e assinava o livro

de atas da Congregação desde a sessão57 de 14 de março de 1919. No início desse ano, na

sessão de 11 de janeiro de 1919, Roxo, por indicação do Presidente, havia sido aprovado

                                                
57 As assinaturas, conforme o costume em se tratando de atas, eram dadas apenas na ata da sessão posterior,

depois de lavrada, lida e aprovada a ata da sessão anterior.
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pela Congregação para examinar Física e Química nos exames preparatórios ou parcelados.

Não é o próprio professor da disciplina quem examina seus alunos na segunda época.

É de se esperar que Euclides Roxo assuma a cadeira de matemática do Externato,

pois embora fosse ainda jovem, possuía um histórico58 escolar invejável – havendo sido,

inclusive, detentor do Pantheon59–, e havia passado com distinção no exame de substituto

qualificando-se para assumir a primeira vaga disponível, o que ocorreu quando faleceu o

Catedrático de Matemática, Eugênio de Barros Raja Gabaglia.

Entretanto, na sessão do dia 07 de maio de 1919, pelo aviso número 661, o Ministro

da Justiça Urbano Santos, pede informações à Congregação sobre um requerimento que

Arthur Thiré havia feito solicitando para si o lugar de Eugênio de Barros Raja Gabaglia.

Arthur Thiré era professor de matemáticas no Internato, mas a cadeira vaga era do

Externato. Então, Arthur havia pedido ao ministro sua transferência para o Externato onde

ocuparia a cadeira vaga.

Houve discussão entre os professores. Tratava-se de perscrutar a legalidade dessa

transferência. Haveria casos precedentes? Quais? No calor da discussão, Roxo pede a

palavra e diz que o lugar lhe pertence, já que é ele o substituto "colocado em primeiro

lugar para a primeira vaga", conforme as palavras do próprio Euclides Roxo, registradas

na ata da sessão desse dia. Euclides Roxo, pois, queria, e reivindicou, para si a cadeira

vaga de matemáticas do Externato do Colégio Pedro II.

A Congregação vota e Arthur Thiré, mestre bem mais antigo e experiente, vence. A

maioria da Congregação está com Arthur, inclusive o Presidente, Carlos de Laet. Pelo

desejo da Congregação, Arthur preencheria o lugar vago na cadeira de matemáticas no

Externato. Faltava apenas a nomeação do ministro, para que Thiré assumisse.

                                                
58 “Foi classificado em primeiro lugar em concurso de títulos para o cargo de professor substituto de

matemática no Colégio, julgado pela respectiva Congregação; em conseqüência dessa classificação,
nomeado por portaria ministerial de 30 de dezembro de 1915, professor substituto de matemática do
Colégio Pedro II. Bacharel em Ciências e Letras pelo Colégio Pedro II, com o prêmio Pantheon, tendo,
além disso, feito o curso com distinção em todos os exames do mesmo, fato absolutamente único nos anais
daquele estabelecimento. Engenheiro Civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, com várias
distinções no curso, entre as quais a do exame vestibular, de Geometria descritiva e de Hidráulica e com
plenamente nove em Cálculo infinitesimal, em Física e em Mecânica racional” Conforme atesta o próprio
Euclides Roxo em carta de 1932 ao Diretor do Instituto de Educação do Distrito Federal  (ER.T.1.007).

59 Conforme fora instituído pela Reforma Benjamin Constant, relata Gabaglia (1914:97), em uma sala de
honra no Externato e noutra do Internato, denominada Pantheon, seriam colocados os retratos dos alunos
que se houverem tornado credores desta alta e excepcional distinção pelo talento, amor ao trabalho,
procedimento exemplar e mais virtudes. A Congregação seria o juiz soberano nessa escolha.
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Entretanto, conforme o decreto de 02 de outubro de 1919 (ER.T.2.016) assinado

pelo Presidente da República Epitácio Pessoa e pelo seu ministro Alfredo Pinto60, de

acordo com o parecer do Conselho Superior de Ensino, sessão de 29 de julho, Euclides

Roxo é nomeado para o lugar de professor catedrático de matemáticas no Externato do

Colégio Pedro II.

A ata da sessão formal de 11 de outubro de 1919, segundo o costume da Congrega-

ção, registra que Euclides Roxo é empossado pelo referido decreto no cargo de professor

catedrático de matemática do Externato do Colégio Pedro II. A assinatura de Arthur Thiré

não está presente nessa ata, mas está presente nas anteriores e nas posteriores. Imagina-se a

indignação dos professores que haviam votado em Arthur Thiré. Imagina-se a imagem de

Euclides Roxo frente a seus pares da Congregação: além de catedrático decretado, imposto.

A escola atua com liberdade de escolha de seus métodos de ensino, em troca de

submeter-se a outras finalidades que são impostas pela sociedade. A história das

disciplinas escolares mostra que a liberdade pedagógica dos indivíduos na escola não é

total, pois depende de fatores externos tais como visitantes, inspetores, concursos, exames

e também pela troca de professores depois de um determinado período de

atividade (Chervel, 1990). Eram os tempos da influenza. Muitos catedráticos haviam

falecido por causa da epidemia. Inclusive as aulas haviam sido suspensas na lacônica ata já

mencionada de 06 de novembro de 1918 e os exames suspensos pelo mesmo motivo. Para

escândalo e indignação de professores e alunos mais conscienciosos, o Decreto 3.603 havia

concedido certificado de quatro preparatórios mediante requerimento e pagamento de taxas

para as cadeiras de Francês, Álgebra, Latim e Português, devido à epidemia (Colégio

Pedro II, 1918:133).

Conforme vimos na ata da sessão de 06 de novembro de 1918, havia certa

animosidade entre o ministro Urbano Santos, antecessor de Alfredo Pinto, e a

Congregação. O caso do preenchimento da cátedra de matemática do Externato seria uma

excelente oportunidade de o Governo mostrar força e impor sua vontade dentro da rebelde

Congregação. Considerando assim e, talvez, face também à evidente competência do

professor Euclides Roxo, permanece ele catedrático. Pesquisas mais aprofundadas poderão,

talvez, relatar o que aqui ainda não está bem explicado.

                                                
60 A ata de primeiro de agosto do mesmo ano nos cientifica que Alfredo Pinto Vieira de Mello havia

assumido o cargo de ministro da Justiça em 28 de julho.
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Indícios da reforma

Euclides Roxo havia crescido e estudado no Colégio Pedro II. Agora era nele

catedrático de matemática. Caso quisesse empreender alguma modificação no ensino da

matemática, sabia que precisava do apoio da Congregação. Além do seu trabalho como

pesquisador do ensino de Matemática e como professor, documentando e confirmando com

sua prática as modificações que intentava empreender, teria também de conquistar ao

menos dois terços da Congregação – que tinha bons motivos para hostilizá-lo –, para que

sua reforma pudesse passar pelo seu crivo. Nomeado por decreto, mas estando inegável e

inteiramente à altura de sua cátedra – o tempo provaria –, o professor Euclides Roxo não

só manteve como ampliou sua influência dentro da Congregação. Chegou mesmo a dirigir

seus rumos durante mais de uma década. Anos mais tarde, na qualidade de seu presidente,

elaborou, redigiu e fez votada e aceita sua reforma para o ensino das matemáticas junto a

seus pares da Congregação.

O próprio Eugênio de Barros Raja Gabaglia, como representante do governo

brasileiro, havia tido a oportunidade de participar e de conhecer os novos rumos que o

ensino da matemática estava tomando internacionalmente na virada do século XIX para o

XX. Entretanto, manteve-se fiel à tradição não incorporando, em seu ensino, os debates

relativos à renovação do ensino da disciplina (Valente, 2001c, no prelo).

Arthur Thiré, outro professor antigo de matemáticas parecia um pouco mais

interessado em acompanhar os novos tempos. Prova disso é que elaborou um projeto sobre

a questão do ensino da matemática elementar dentro dos quatro anos. Esse projeto foi

discutido pela Congregação na sessão de 2 de maio de 1912. “Em 16 de novembro de

1910, com a subida à Presidência da República do Sr. Marechal Hermes da Fonseca, havia

tomado posse de Ministro do Interior o Dr. Rivadávia Cunha Correa”. Rivadávia Correa

decidira que “os estabelecimentos de ensino secundário teriam, no ensino, um caráter

prático, libertando-o da condição de subalterno de curso preparatório de ensino

superior” (Gabaglia, 1914:126). Entretanto, no que se refere às grandes mudanças que

estavam ocorrendo internacionalmente na matemática, nada se percebe de concreto nas

proposições de Arthur Thiré nas atas das sessões da Congregação na década de 1920.

Diferente desses, Euclides Roxo, jovem professor de matemática, procurava estar

sempre a par das novas tendências internacionais. Grande comprador de livros e

publicações do exterior, conforme pode ser constatado nas diversas ordens de remessa e

compras de livros encontradas entre seus documentos pessoais, não tinha necessidade de
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viajar. Mandava que os livros viessem a ele. Estudava-os, traduzia-os, copiava e resolvia

exercícios diversos, conforme vemos em seus rascunhos do APER.

Na sessão anual de 1922, feita em 14 de janeiro, para eleição da comissão

permanente de ensino, os professores eleitos são Paula Lopes, Euclides Roxo e Fernando

Raja Gabaglia. As idéias inovadoras já parecem influenciar os trabalhos dessa comissão,

pois os professores mais antigos reclamam durante o ano letivo, alegando que não seria

possível cumprir esse programa.

Pela ata da sessão de 20 de março de 1922, Thiré apresenta modificações para a

cadeira de Álgebra alegando a exigüidade do tempo escolar. Nessas condições, o atual

programa de álgebras não poderá ser cumprido (Colégio Pedro II, 1922:104). Estas

modificações são votadas e não são aceitas. Em 22 de abril de 1922, o Diretor da

Congregação, Carlos de Laet, indica a formação de comissão dos professores de

matemáticas para apresentar medidas que melhorem o ensino da matemática, cuja

deficiência fora apontada por Almeida Lisboa, em seu discurso de 17 de abril, conforme já

foi descrito anteriormente.

Anos mais tarde, em 1930, Euclides Roxo escreveria um artigo61 em que relembra

esse episódio envolvendo Carlos de Laet e Almeida Lisboa. Esse artigo é parte de uma

polêmica entre Roxo e Lisboa que ocupou as páginas de Domingo do Jornal do

Commercio no final de 1930 e início de 1931:

“A única iniciativa do Sr. Lisboa que conheço, se é que assim se pode chamar,

foi o seu célebre discurso de paraninfo, em 192162, no qual S. S., de modo inconveni-

entíssimo, em público, criticou o ensino da matemática no Colégio, de que nessa

ocasião já era o mais antigo catedrático nessa disciplina. Essa crítica não foi, porém,

orientada por qualquer critério pedagógico, mas unicamente preocupada em compa-

rar (aliás, com dados falsos, como depois nos mostrou o saudoso professor Arthur

Thiré) o número de horas de aula de matemática no Pedro II e nos colégios franceses.

Esse discurso foi um verdadeiro escândalo: logo que o professor Lisboa aca-

bou, retrucou-lhe em termos enérgicos, e com aquela sua rude franqueza, o então

Diretor, Professor Carlos de Laet, "que o professor Lisboa devia queixar-se de si

                                                
61 Almeida Lisboa era o catedrático de matemáticas mais antigo nessa época. Entretanto, essa é uma rara

ocasião em que ele participa do debate sobre o ensino da matemática. Veja "O Ensino da Mathematica na
Escola Secundaria – Réplica ao Sr. Professor Almeida Lisboa", da autoria de Euclides Roxo, no JORNAL
DO COMMERCIO, de 28 de Dezembro de 1930 (ER.I.3.155).

62 Lisboa fora paraninfo da turma de 1921, mas seu discurso é de 17 de abril de 1922 (Lisboa, 1922:1).
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mesmo, pois nunca propusera em Congregação ou em qualquer outra oportunidade o

mais ligeiro aumento (et pour cause!) no número de horas de aula, nem tomara jamais

o menor interesse pela confecção dos programas".

Concluiu o Professor Laet, com fina malícia, por designar, ali mesmo, em pú-

blico, e na presença do ministro Ferreira Chaves, uma Comissão, constituída pelos

então professores catedráticos – Almeida Lisboa, Henrique Costa, Arthur Thiré e o

signatário deste – a fim de propor as modificações no horário e na distribuição da

matéria, que julgasse conveniente ao ensino.

A muito custo conseguimos que o Sr. Lisboa fosse a uma dessas reuniões: ali

compareceu, fez blague, opôs-se tenazmente a qualquer acréscimo de horas de traba-

lho e achou melhor ficar tudo como dantes, reduzindo-se a matéria dos programas para

que pudessem estes ser cumpridos dentro do antigo horário.

Aí está em que se resume a luta do professor Lisboa, por uma reforma com-

pleta do ensino da matemática (…).”

Mais adiante faremos uma análise dessa interessante controvérsia de 1930 e 1931.

Na ata da sessão de 25 de julho de 1922, há uma outra reclamação de Thiré dizendo

que haverá reprovação em massa dos alunos de Aritmética. De novo, o diretor

contemporiza respondendo que vai pedir ao repetidor que explique e recapitule o

programa de aritmética do segundo ano do Internato e do Externato (Colégio Pedro II,

1922:115). Pede, além disso, a aprovação de uma proposta para a criação de mais duas

cadeiras de matemática. Essa proposta foi aceita pela Congregação e seria enviada ao

Conselho Superior de Ensino.

O presidente do Conselho Superior de Ensino aprovou a criação de mais dois

lugares de professores de Matemática. Mas essa proposta ainda teria de ser levada ao

ministro. A resposta do ministro chega em 30 de agosto de 1922 quando o Presidente do

Conselho Nacional do Ensino comunica que o Ministro da Justiça negou aprovação do

pedido de mais duas cadeiras de matemática, conforme aviso 1.432, de 25 de agosto,

alegando o acréscimo de despesas. Mas o horário das aulas poderia ser alterado a fim de se

dar mais três lições por semana (Colégio Pedro II, 1922:120).

Na primeira sessão anual para tratar dos programas do ano de 1923, a 28 de março,

todos os programas são aprovados, exceto o de Matemática, que ainda não estava pronto.

Em 02 de abril vem a confirmação que Fernando A. Raja Gabaglia é o representante da
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Congregação do Colégio Pedro II junto ao Conselho Nacional de Ensino, como já o fora

em 1922. O novo programa de matemática é aprovado em 5 de abril.

Há uma nova sessão a 18 de abril e nela Euclides Roxo, Henrique Costa, Arthur

Thiré, Raja Gabaglia, Guilherme de Moura, Oliveira de Menezes e J. Accioli propõem que

não sejam aceitas as sugestões do Ministro da Justiça sobre a distribuição do horário das

aulas de matemática. Entretanto, o Presidente da Congregação está com o ministro e quer o

aumento do número de aulas de matemática.

Henrique Costa argumenta que o novo programa de matemática aprovado pode ser

cumprido no número antigo de horas/aula. O presidente questiona aos professores de

matemática se pode mesmo ser feito no antigo horário. Os professores Henrique Costa,

Euclides Roxo, Arthur Thiré respondem que sim (Colégio Pedro II, 1923:143-144).

Ao que tudo indica, os professores, não obtendo do ministro uma outra cátedra para

o ensino de matemática, precisariam trabalhar mais para cumprir o programa que se havia

proposto. É natural supor que, para cumprir um programa mais extenso, no mesmo número

de horas aula, os conteúdos das aulas precisariam ser refeitos, buscando-se novos modos

de atingir o ensino de matéria mais extensa, no mesmo número de aulas. Seria preciso

também um novo livro didático que abordasse esses novos conteúdos. Coincidente e

curiosamente, é nesse mesmo ano que o Lições de Arithmetica está sendo lançado.

Sim, é de 1923 o livro de Euclides Roxo, Lições de Arithmetica (ER.T.3.145),

escrito já de acordo com algumas novas tendências do ensino francês de matemática,

segundo Valente (2000) e confirmado por Tavares (2001).

Um livro prenuncia a modernização

Euclides Roxo procurava, então, respostas para a mesma questão que ocupa ainda

hoje os pesquisadores em educação matemática: como preservar o rigor formal e fazer o

aluno apreender o conceito adequado? Como despertar a concepção adormecida nas

malhas da demonstração rigorosa? Como demonstrar rigorosamente sem que o aluno perca

a perspectiva do objeto matemático em questão?

Para fazer aqueles professores – até então especialistas exclusivos em seus

respectivos campos – entenderem o que precisava ser feito e praticado, Euclides Roxo teve
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de falar e escrever, em seu livro, sobre a matemática63. Queria que os professores

aplicassem lições preliminares. Expressaria, mais tarde, assim seu desagrado aos

professores que faziam exclusivamente matemática em suas aulas: "não há lições

preliminares, tudo tem que ser, pelo aluno, engolido em bloco, duro, seco,

acabado" (Roxo, 1930).

Euclides Roxo – no intuito de fornecer compêndios que guiassem os professores e

alunos no ensino e aprendizagem da Matemática Nova – procurava orientar as novas

práticas com base nos estudos e resultados de pesquisas internacionais. Durante sua

carreira de catedrático de matemática, escreveu vários livros didáticos. Os primeiros eram

exclusivamente de exercícios64. Escreveu seu Lições de Aritmética em 1923. Segundo

Valente (2000), esse livro de Euclides Roxo é pioneiro na apropriação dos avanços

ocorridos no ensino da matemática. Para escrevê-lo, Roxo inspirou-se no Leçons

d'Arithmetique, de Jules Tannery, 1904, que seguira os preceitos de Charles Méray –

matemático também conhecido por suas idéias relativas ao ensino, que influenciaram os

reformadores65 do ensino de matemática de 1902.

Nas próprias palavras de Roxo, encontradas na Introdução de seu Lições de

Arithmetica, também citadas por Valente (2000):

"Procuramos tornar bem claras e precisas a significação de cada operacão

elementar. Não receamos, por isso, alongar um pouco, quando necessário, as defini-

ções, fazendo-as seguir das propriedades relativas. Nesse ponto, como aliás, em quase

toda a obra, seguimos o plano e a orientação do grande mestre da pedagogia matemá-

tica, Jules Tannery. A compreensão exata dessas definições e propriedades têm muito

mais importância que a demonstração e o enunciado das regras, o qual, em rigor,

podia ser suprimido e estivemos a pique de fazê-lo: ninguém aprende uma operação

decorando a respectiva regra." (Roxo, 1928).

                                                
63 Dorier, Robert, Robinet e Rogalski cunharam a expressão "meta matemática" para designar o uso, no

ensino, de informações ou conhecimento sobre a matemática. Quando a meta matemática funciona como
elemento motivador no processo de aprendizado então ela se transforma em "alavanca meta".

64 Para maiores detalhes sobre os livros didáticos de Euclides Roxo, veja Sorio, W. Os livros didáticos de
Euclides Roxo. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática). PUC-SP. São Paulo. Em fase de
preparação.

65 "Em 1902, a Reforma Georges Leygues reorganiza o ensino secundário francês dando-lhe uma feição que
se conservará até quase o fim dos anos 50. A idéia central da Reforma era a adaptação do ensino
secundário ao mundo moderno (Belhoste, 1990:371)" (Valente, 2000, op cit).
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Escrito antes da unificação da Álgebra, da Geometria, da Aritmética e da Trigono-

metria, nesse livro Euclides Roxo já ensaiava uma modificação no ensino tradicional da

Aritmética? Como seria essa modificação? Buscava motivar o aluno de forma não

convencional ou como nos livros tradicionais, uma simples descrição técnica de

Aritmética? Uma pesquisa feita no livro Lições de Arithmetica permite-nos identificar

indícios de modernização. Vejamos, como exemplo, na página 23, no capítulo III, referente

à subtração, o uso de letras para designar números genéricos: "Dados dois números a e b",

etc. numa primeira alusão ao quadro66 algébrico enquanto a definição da soma não fazia

nenhuma menção de letras e tratava de "coleções" para designar quantidades a serem

somadas.

Conforme anunciado pelo próprio Roxo no prefácio, e também ressaltado por

Valente (2000), é possível observar várias utilizações de notações literais para designar

números genéricos ao longo do livro, numa mudança sistemática do quadro aritmético para

o quadro algébrico.

Após descrever as teorias das operações multiplicação e divisão e dos algoritmos

para efetuá-las o autor explica como fazer provas para validar67 essas operações. Na página

43, são discutidas duas provas para a multiplicação: invertendo a ordem dos fatores e pela

inversa da multiplicação. Na página 57, duas provas são apontadas: a prova real da divisão

quando exata e quando não exata, e a prova real da multiplicação dividindo o produto por

um dos fatores.

Nestes dois casos, o autor procura interligar as duas operações mediante as provas

que o leitor poderia fazer para validar seu cálculo. Isso poderia contribuir para o estudante

olhar uma conta de dividir como o inverso da conta de multiplicar e vice-versa unificando

as duas operações em uma única transformação (Tavares, 2001).

No capítulo referente a medida das grandezas e sistema métrico, o autor amplia

ainda mais o conceito de número. Na página 257, após lembrar que o comprimento do

segmento de reta é a grandeza mais familiar, aludindo ao quadro geométrico na linguagem

materna, o autor também lembra que a comparação e a medida dos comprimentos dos

segmentos de reta conduziram à noção de número fracionário e à de número irracional.

                                                
66 O “jogo de quadros”, conforme Douady (1986) é hoje uma estratégia bastante usada pelos pesquisadores

em Educação Matemática.
67 A validação ou prova é uma intervenção no nível meta matemático segundo Dorier et al (2000).
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Essa mudança do quadro aritmético para o geométrico e vice-versa, sistemática ao longo

do livro, faz o estudante refletir sobre seu conceito de número (Tavares, 2001).

No mesmo parágrafo, são lembradas também as “grandezas geométricas, isto é, as

diferentes extensões: grandeza angular, a inclinação recíproca de duas retas ou de dois

planos; as superfícies planas ou curvas; os volumes. No parágrafo seguinte, somos levados

a pensar nas grandezas estudadas pela Mecânica: a duração do tempo, a massa, a

intensidade de uma força, a velocidade, a aceleração. Pela Física: a temperatura, a pressão,

quantidade de calor, intensidade de uma fonte luminosa, quantidade de eletricidade, etc.

O autor prossegue, citando literalmente Jules Tannery: “cada uma dessas grandezas

pode ser definida mais ou menos rigorosamente e constitui: um objeto ou uma propriedade

susceptível de estados distintos, mas que sob qualquer desses estados distintos se

reconhece como sendo de uma mesma espécie”.  Ao fim dessa página, o autor nos traz a

lembrança que número também mede estado, além de quantidade: “Muitas vezes

empregaremos a palavra grandeza para designar um estado de uma certa grandeza: assim

quando dizemos duas grandezas da mesma espécie, queremos dizer dois estados ou dois

valores de uma mesma grandeza” (Roxo, 1923:257 apud Tavares, 2001).

Quando Roxo escreveu esse livro, em 1923, a disciplina matemática estava

separada em ramos distintos e estanques: geometria, álgebra, aritmética. Tudo leva a crer

que, após usar largamente o jogo de quadros e a meta matemática tanto em seus textos

didáticos quanto em suas aulas, inspirado nas pesquisas internacionais sobre o ensino da

matemática, Roxo acabou fazendo a reforma em que unificou a matemática em uma só

disciplina: a Matemática Nova, em 1927.

A preparação da Matemática Nova

No ano seguinte de 1924, na sessão de quatro de março, para discussão dos

programas do ano letivo, Arthur Thiré quer suprimir a equação exponencial da álgebra.

Euclides Roxo e Agliberto Xavier68 querem que seja aumentada, não suprimida a matéria

de matemática. Votado, são mantidos os programas de matemática de 1924 que já haviam

sido aprovados. Dois meses depois, aproximadamente, falece Arthur Thiré, em maio de

                                                
68 Agliberto Xavier nasceu em 1869, no Rio de Janeiro, foi aluno de matemática de Benjamin Constant e com

ele passou a considerar a matemática como ‘uma verdadeira lógica’ (…)”. Estudou biologia em Paris, antes
de ser professor catedrático do Colégio Pedro II. Editou em Paris, 1909, a “Teoria das aproximações
numéricas e do Cálculo abreviado” (Silva, 2001:24).
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1924 e Cecil Thiré é nomeado substituto da cadeira de Matemática elementar do Internato

na sessão de 2 de junho de 1924.

Nesse mesmo ano, em 28 de novembro, o prêmio Pantheon é entregue a Euclides

Roxo, sendo ainda Carlos de Laet o Presidente da Congregação.

O ano de 1925 será marcado por uma importante reforma de ensino. Para

Nagle (1974) a Reforma João Luís Alves, Ministro da Justiça e Negócios Interiores, de 13

de janeiro de 1925, marca o início da discussão mais vigorosa da escola secundária

brasileira. Organizou o sistema escolar brasileiro no ensino primário, secundário e

superior, além da administração escolar. É criado também o Departamento Nacional de

Ensino. No secundário, em substituição aos exames parcelados, institui um sistema de

exames por série69 ou ano escolar para os estudantes não matriculados no Colégio Pedro II

ou nos ginásios estaduais equiparados. Propõe um curso secundário integral com a duração

de seis anos de estudo e todas as disciplinas obrigatórias.

Modificam-se os sistemas de exame e promoção. O ginasial é seriado e com

freqüência obrigatória. Para ser promovido de uma série a outra, o aluno precisaria prestar

as provas específicas de cada série. Ao final do ano, prestavam-se as provas da série, caso

houvesse um número de freqüência mínima. Feita a 6a série o aluno obteria o grau de

bacharel em Ciências e Letras. Aprovado na 5a série, o aluno poderia prestar o exame

vestibular para matrícula no superior, suprimidos, assim, os exames parcelados de

preparatórios. Anteriormente, a geometria plana, a geometria no espaço e a trigonometria

eram ministradas em um ano com 3 horas semanais cada uma. Passaram a constituir-se na

geometria e trigonometria em um só ano com 3 horas por semana. Os outros

estabelecimentos, para serem equiparados ao Colégio Pedro II, precisavam cumprir

fielmente o regimento interno quanto à organização didática e administrativa.

Euclides Roxo prossegue em sua carreira de professor catedrático de matemática.

Na sessão de 2 de abril de 1925, podemos vê-lo como relator da comissão de ensino. Por

votação fica decidido que o compêndio adotado na aula de Geometria, recém modificada

pela Reforma João Luís Alves, será “Apontamentos de Geometria” de Ferreira de Abreu.

                                                
69 Essas seriam as provas para cada série: 1o ano, Instrução moral e cívica; 2o ano, Geografia e Corografia do

Brasil e Aritmética; 3o ano, Francês, Inglês ou Alemão, Álgebra e História universal; 4o ano, Geometria e
Trigonometria e História do Brasil; 5o ano, Português, Latim, Cosmografia, Física, Química, História
natural e Filosofia.
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Rocha Vaz deu a forma final ao projeto, e a última reforma do ensino, promulgada

na vigência da Constituição de 1891, já reclamada pelo ministro Alfredo Pinto desde 1920,

foi promulgada pelo presidente Artur Bernardes e referendada por João Luiz Alves,

Ministro da Justiça e Negócios Interiores.

Um primeiro projeto de reforma foi preparado por Ramiz Galvão, então presidente

do Conselho Superior de Ensino, e por uma comissão de que faziam parte nomes como

Paulo de Frontin, Afonso Celso, Aloísio de Castro e Neto Campelo. Nele já era solicitado

que os exames parcelados do curso secundário fossem substituídos pelos exames seriados,

que garantiriam preparo melhor e mais metódico.

Como resume Silva (1969:285), prolongando e ampliando as realizações da fase da

lei Maximiliano, a reforma Rocha Vaz preparou ao mesmo tempo a definitiva implantação

do ensino secundário como um curso regular, capaz de preencher funções mais amplas do

que a mera preparação fragmentária e imediatista aos cursos superiores, que se tornará

definitiva realidade com as reformas posteriores a 1930. Os efeitos dessa reforma foram

benéficos, considerando que os velhos fatores políticos, sociais e econômicos contrários ao

aperfeiçoamento de nossa educação em geral e do ensino secundário, em particular, –

agravados pelas tensões políticas e econômicas que prenunciavam a revolução de 1930 –,

estavam em ação.

Os professores reunidos em oito de abril justificam que precisam ler e estudar a

reforma do ensino publicada em sete de março de 1925 antes que possam manifestar-se.

Até 12 de maio de 1925, o Presidente da Congregação ainda é Carlos de Laet70. Na

sessão de 12 de Agosto de 1925, Euclides Roxo assume a presidência, havendo sido

nomeado para exercer interinamente o cargo de Diretor do Externato a 19 de Agosto de

1925, pelo Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores, Afonso Penna . A

Congregação do Colégio Pedro II reunida pela primeira vez após a recente reforma do

ensino comemora o restabelecimento do Bacharelado em Letras, do regime serial e

demais disposições salutares. Comemora também a investidura de Rocha Vaz na Diretoria

Geral do Departamento Nacional de Ensino. Lamenta a ausência e agradece a Carlos de

Laet por sua atuação como Diretor do Externato e Presidente da Congregação. Nesse

                                                
70 No APER (ER.T.3.124) – “Documento manuscrito com resumo curricular de Euclides Roxo”, lê-se: “O

lugar de Diretor do Colégio, que pela atual lei do ensino deve ser exercido por um professor catedrático,
vai, ao que consta, vagar, pois o Dr. Carlos de Laet será, por força da nova lei, posto em disponibilidade,
visto contar mais de 65 anos de idade.”.
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ponto, Oliveira de Menezes e José Acioli protestam e afirmam que a atuação de Carlos de

Laet fora prejudicial ao Colégio.

No livreto “Carlos de Laet, textos escolhidos”, publicado sob a direção de Alceu

Amoroso Lima, Roberto Calvim Corrêa e Jorge de Sena, pode-se ter uma brevíssima idéia

aproximada das convicções e da biografia de Carlos de Laet. Polêmico a ponto de suscitar

os dois protestos acima citados, o professor Laet é apresentado como conhecido defensor

da tradição religiosa – católico, defende a Igreja –, política – defende a Monarquia –, e

literária. Freqüentemente, declarava-se contrário à “metafísica” de Sílvio Romero. Era

também contrário à implantação do divórcio na legislação brasileira e ao laicismo –

desconhecimento de Deus pelo Estado – e que constituíra uma das características de sua

época. Durante o Império, participou ativamente da política, pertencente, paradoxalmente,

ao Partido Liberal. Eleito por duas províncias, foi impedido de assumir pelo novo

Parlamento de 15 de novembro.

Carlos de Laet (1847-1927) nasceu no Rio de Janeiro. Em 1867 foi Bacharel em

Letras pelo Imperial Colégio de Pedro II, premiado com o 1o prêmio em todos os sete anos

do curso de estudos, sempre com distinção. Formou-se, em 1871, engenheiro-geógrafo

pela antiga Escola Central, depois Politécnica. Em 1872, foi Bacharel em Ciências Físicas

e Matemáticas pela mesma Escola. Nomeado, em 1873, professor da cadeira de Português,

Geografia e Aritmética do Internato do Colégio Pedro II; foi demitido do Colégio em 2 de

maio de 1890, vésperas da Reforma Benjamin Constant, por ter proposto a restituição deste

nome ao Instituto Nacional de Instrução Secundária. Passou, então, a dar aulas no Curso de

Preparatórios do Ginásio de S. Bento e Colégio da Tijuca. Em 1893, refugiou-se em Minas

Gerais alguns meses. Em 1897, foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras.

Foi Doutor pela Faculdade de Filosofia e Letras de São Paulo, anexa à de Lovaina, em

1915. Em setembro deste mesmo 1915, retornou ao Colégio Pedro II. De 1918 a 1825, foi

Diretor do Colégio. Cargo que exerceu, em parte, paralelamente ao de Presidente da

Academia Brasileira de Letras, de 1919 a 1922.

Em 1925, quase octogenário, adoece e deixa vago o cargo de Diretor do Externato

Pedro II, então assumido interinamente pelo professor Euclides Roxo. Pode-se pensar que,

com a ausência do defensor das tradições Carlos de Laet, o Colégio Pedro II possa agora,

talvez, ser mais permeável às modificações próprias dos novos tempos, apesar do

tradicionalismo inerente à própria Congregação.
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Na sessão de 24 de setembro de 1925, os professores debatem o fato de os

catedráticos passarem a ser indicados pelo Congresso Nacional, modificação introduzida

pela recente reforma do ensino. Entretanto, ainda há concurso para que as cadeiras sejam

preenchidas.

Dentre os documentos do APER encontra-se o da nomeação de Euclides Roxo para

o cargo de Diretor do Externato do Colégio Pedro II em 3 de março de 1926, assinado pelo

Presidente da República Arthur da Silva Bernardes e seu Ministro Afonso Penna

(ER.T.2.024).

Ainda como conseqüência das novas disposições, a Câmara dos Deputados manda

dispensar de concurso diversos candidatos ao magistério do Colégio Pedro II. Na sessão de

21 de Agosto de 1926, os professores pedem reunião da Congregação e querem mandar

representação à Câmara, protestando.

Obedecendo à determinação de alternar-se a Presidência da Congregação entre os

Diretores do Externato e do Internato, Pedro do Couto assume a presidência no ano de

1927. Na sessão de 14 de novembro de 1927, há uma tumultuada eleição para

representante do corpo docente junto ao Conselho Nacional de Ensino. O eleito é Fernando

Antonio Raja Gabaglia.

A prenunciar os novos tempos de mudanças no Colégio, propiciados também pela

mudança em sua Direção e pelo ingresso de novos professores, em substituição aos mais

idosos, na ata da sessão desse mesmo dia 14 de novembro de 1927, podemos ler o

Considerando que daria legalmente origem à unificação da matemática no ensino

secundário brasileiro.

Considerando

No APER (ER.T.3.143) pode-se também encontrar o “Considerando”, aqui

transcrito das atas, com diferenças mínimas de texto e grafia, sugerindo que uma cópia

desses dizeres possa ter sido encaminhada aos professores que a apoiariam mais tarde,

durante a sessão de votação da Congregação.

Esse achado também indica que foi de Euclides Roxo a primeira elaboração desse

texto tão significativo. Esse, e mais o fato de seu livro Lições de Arithmetica, de 1923, já

haver sido confeccionado de acordo com algumas das modernas tendências internacionais

do ensino de matemática, levam a supor que a unificação não foi idealizada, nem
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concebida da noite para o dia. Ao contrário, e como era de se esperar em se tratando da

Congregação, o assunto pode mesmo ter sido discutido informalmente durante anos até que

fosse aprovado por mais de dois terços de seus membros. O fato de Euclides Roxo ser o

Presidente da Congregação não significava em absoluto que uma indicação sua seria

forçosamente aprovada.

O texto, elaborado sucintamente e com cuidado, explicita claramente a influência

de Felix Klein, como já era esperado. Além disso, sustenta-se também sobre a autoridade

de Jorge Duclout – pesquisador e professor argentino de grande influência em seu país; e

de Benchara Brandford – professor do início do século XX, pioneiro na pesquisa de ensino

de matemática e autor de A study of mathematical education. Oxford: Clarendon Press,

1908; conforme citado por Kilpatrick (1992:36).

Embora a reforma alemã houvesse sido iniciada no início do século XX, havia sido

oficialmente confirmada pelo ministério alemão apenas recentemente, em 1925

(Schubring, 1996). O que a tornava recente o bastante para merecer servir de referência.

Por essa época, quando a República Velha ainda se sustentava de um jeito ou de outro, não

aparecem outros motivos bastante fortes para essa unificação feita apenas no Colégio,

inicialmente, além dos motivos técnicos e didáticos.

A Congregação interessava-se, ao menos aparentemente, apenas pela excelência do

ensino secundário, sem cuidar muito como fariam os demais estabelecimentos, equiparados

ou não, para seguir o padrão nacional. É digno de nota também, que mesmo entre os

professores de matemática do Colégio não havia unanimidade em relação à unificação:

Almeida Lisboa, o catedrático mais antigo de matemática é um exemplo bastante forte

dessa oposição já surgida dentro da própria Congregação e uma das assinaturas que faltam

na lista de nomes dos que a aprovaram. Em contrapartida, nessa lista constam nomes da

importância de um Malba Tahan, o Júlio César de Mello e Souza, além de Cecil Thiré, sem

mencionar os demais, quase todos expoentes do pensamento nacional em suas respectivas

áreas de atuação, além de catedráticos.

Eis, pois, a íntegra do texto da ata referente à indicação da unificação das

matemáticas, compreendendo o texto do documento que também pode ser encontrado no

APER (ER.T.3.143):



A MATEMÁTICA NOVA E A REPÚBLICA VELHA

107

Assinada por mais de dois terços de professores é apresentada a Congregação

a seguinte indicação sobre o estudo da matemática71: 'Considerando que urge

adotar entre nós os métodos de ensino da matemática elementar introduzida

pela grande reforma que o professor Klein iniciou na Alemanha há cerca de

trinta anos e que já se acham adotados em quase todos os países civilizados do

mundo; Considerando que um dos pontos capitais da nova orientação está em

acabar com a divisão da ciência matemática em partes distintas e separa-

das (Aritmética, Álgebra, Geometria); Considerando que, à luz das modernas

idéias pedagógicas, “a ciência matemática sob as suas três faces, numérica,

simbólica e gráfica – é uma só e não é conveniente, sob o ponto de vista didá-

tico, separá-la por divisões estanques ou dogmáticas, em aritmética, álgebra e

geometria, mas antes convém, tanto quanto possível, expor os mesmos princí-

pios sob os três pontos de vista, dando forma concreta ao ensino, procurando,

em uma palavra, fazer entrar a matemática ‘pelos olhos’ até que o aluno se

ache bastante exercitado para tratar as questões de um modo abstra-

to”, (Jorge Duclont (sic), prof. da Faculdade de Sciência e da Escola Normal

de Buenos Aires); Considerando que “a matemática é uma verdadeira unida-

de, e como tal, deve ser desenvolvida desde o começo sendo a Geometria o

fluido unificador (uniting fluid) que corre através do conjunto” (Benchara

Branford72). Considerando que a atual seriação das matérias Aritmética,

Álgebra e Geometria no curso do Colégio Pedro II é, como se vê antiquada

pois não permite a adoção da orientação pedagógica atualmente aceita em

quase todo o mundo; e que, em anos anteriores o curso já foi feito sob a deno-

minação única de Matemática; Indicamos que a congregação do Colégio

Pedro II usando das atribuições que lhe confere o Art 195, letra g, do decreto

167-82A de 13 de janeiro de 1925 proponha ao Governo modificar a distribui-

ção das matérias do curso secundário do seguinte modo: 1o o estudo da Arit-

mética, Álgebra, Geometria Trigonometria se fará sob a denominação única

                                                
71 Aqui se inicia o texto do documento também encontrado no APER (ER.T.3.143).
72 Um Estudo de Investigação Matemática, de Branford (1908) contendo um capítulo sobre “alguns

experimentos para ensinar geometria a meninos cegos” é um exemplo representativo dos experimentos dos
primeiros educadores matemáticos. Para Kilpatrick (1992:36), os comentários de Branford deixam
transparecer que os experimentos eram uma ilustração de atividades possíveis que os professores poderiam
realizar; não eram tentativas organizadas com a finalidade de averiguar e explicar os fenômenos de ensino-
aprendizagem.
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de Matemática – do 1o ao 4o ano do curso; 2o haverá exame de promoção de

matemática no 1o ano, no 2o e no 3o e exame final no 4o ano’.

Até esse ponto, o texto da ata coincide quase totalmente com o texto do documento

encontrado no APER, exceto por poucas palavras, além da frase: “e que, em anos

anteriores o curso já foi feito sob a denominação única de Matemática”. Segue-se agora,

apenas da ata, a data e a lista dos nomes de professores que assinaram a indicação:

Sala das Sessões, 14 de novembro de 1927 (aa) Euclides Roxo, Henrique

Costa, Aglibierto Xavier, Julio Cesar de Mello e Souza73, C. Delgado de Car-

valho, Honorário de Souza Silvestre, Quintino do Valle, Raja Gabaglia, Wal-

domiro Potsch, Alvaro Espinheira, José Oiticica74, Corregio de Castro, Júlio

Nogueira, Dr. Lafayette R. Pereira, Gastão Ruch, Francisco Venancio Filho,

Tristão da Cunha, Guilherme de Moura, Othello de Souza Reis, Eduardo

Badaró, Pedro do Coutto, Cecil Thiré (Colégio Pedro II, 1927:64^~67).

Nem todos os professores presentes na sessão da Congregação nesse dia assinaram

essa histórica indicação. Havia, como se disse, alguma oposição. Mas nem por isso temos

motivos para suspeitar que os professores de matemática que a assinaram deixariam de

praticar a unificação das matemáticas em suas aulas da primeira série do Colégio Pedro II,

e até que, “encampada pela ampla reforma do Ensino denominada Reforma Francisco

Campos, fossem as inovações difundidas para todo o ensino secundário brasilei-

ro” (Valente, 2001b:2).

Embora Euclides Roxo possa ter feito esforços em divulgar suas instruções

metodológicas – uma autêntica novidade entre nós –, pode-se imaginar a dificuldade de um

professor, até então especialista em um só ramo, para ensinar as faces da matemática

entrelaçadas de forma sincronizada. O conceito de função, por exemplo, que concentraria e

comunicaria entre si as diversas faces da matemática, deveria ser ministrado já na primeira

série do secundário, quando tradicionalmente era matéria apenas dos últimos anos do curso

de álgebra. Sem falar do cálculo infinitesimal, que é hoje matéria do superior.

                                                
73 Júlio César de Mello e Souza, o Malba Tahan.
74 José Oiticica propôs a fundação de uma sociedade de estudos alemães. Concorreu à cátedra no Colégio

Pedro II com a tese “Estudos de Fonologia”, em 1916 (Martins, 1978).



A MATEMÁTICA NOVA E A REPÚBLICA VELHA

109

No ano seguinte, a 15 de março de 1929, o novo programa de matemática, que

expressava a concepção da Matemática Nova, é apresentado por Euclides Roxo, Cecil

Thiré e Irineu de Freitas. Discutido, esclarecido e comentado por Euclides Roxo, é

aprovado pela Congregação.

Também citado por Dassie (2001), o relatório enviado por Roxo ao Diretor Geral

do Departamento Nacional de Educação descreve as mudanças implantadas:

“Na cadeira de matemática fez-se uma completa renovação, de acordo com as

atuais diretivas pedagógicas dominantes, quanto a essa disciplina, em quase todos os

países civilizados. Adotados somente para o 1o ano em 1929, será a nova orientação

estendida, em 1930, ao 2o ano e, assim sucessivamente, a todos os anos do curso. Em

conseqüência dessa reforma, deverão os alunos, ao invés de um exame final de Arit-

mética, outro de Álgebra e um terceiro de Geometria, fazer, no 4o ano, um exame final

único de Matemática, sendo os do 1o, 2o e 3o de simples promoção”.

Uma outra novidade, trazida por Euclides Roxo, foi a instrução metodológica para

o ensino da matemática, constituída de conselhos e diretrizes para a aplicação dos

conteúdos do programa de ensino. Werneck (em preparação) pergunta se, os currículos,

aparentemente enciclopédicos, poderiam assumir uma outra feição quando comparados aos

programas de ensino. Podemos recorrer ao APER (ER.T.3.049) para ter uma idéia do que

poderiam ter sido as instruções metodológicas a acompanharem o programa de matemática

unificado para 1928:

“O ensino será feito de modo a desenvolver, desde o início, toda a ciência

matemática como uma unidade, estudando-se simultaneamente a Aritmética, a Álge-

bra e a Geometria.

Todas as noções serão fornecidas primeiro intuitivamente, mantendo-se a in-

dução como base dos conhecimentos matemáticos, evitando-se, no começo, a expla-

nação dedutirva, construída sobre base axiomática, a qual só será apresentada aos

alunos adiantados, quando estes possam, por si mesmos, sentir a necessidade das

demonstrações.

Deve-se procurar fazer com que todos os conceitos matemáticos adquiram

uma ‘realidade viva’ para o aluno e não fiquem sendo apenas um árido vestígio do

formalismo escolar. Demais, o ensino será conduzido de modo a estimular a atividade

mental do aluno e a levá-lo, tanto quanto possível, a descobrir ou supor que descobre,

as verdades matemáticas.
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(…) A regra dos sinais poderá, entretanto, ser deduzida antes de falar em nú-

mero negativo, fazendo ver, sem demonstração, as propriedades gerais da soma e da

subtração.

Entre os meios intuitivos, será empregada largamente a representação gráfica,

não só para dar maior clareza e concretização às operações aritméticas, como para dar

maior relevo à resolução e discussão de problemas algébricos e bem assim chegar

naturalmente a fazer compreender a noção de função, que deve ser introduzida preco-

cemente.”.

Euclides Roxo se apropriara das pesquisas e experiências dos professores

internacionais de matemática comprando livros do exterior, traduzindo seus textos e

fazendo seus exercícios. Embora utilizasse para os compêndios, além dos autores alemães,

“até mesmo franceses”, os americanos não foram citados no texto dessa indicação. Sabia,

talvez, que a matemática unificada não havia sido aceita em larga escala nos EUA e queria,

assim evitar um contra-exemplo desnecessário. Aproveitou para justificar a unificação, em

sua proposta na Congregação, os casos de sucesso de países familiares aos brasileiros,

àquela época, da Alemanha, Inglaterra e Argentina.

Nos artigos de jornal que escreve a partir do final de 1930, entretanto, utiliza

largamente autores “americanos e alemães, até mesmo franceses”. Estudando o melhor

desses autores, havia se preparado para suas aulas da matemática unificada.

A essa tática de apropriação, Certeau (1982 citado por Nunes e Carvalho, 1993:58)

contrapõe a estratégia de imposição relacionada às práticas dos alunos. Qual teria sido a

reação desses alunos? Sentiam-se importantes e privilegiados por serem os primeiros a

verem a matemática unificada? Admiravam e confiavam no professor Roxo, a ponto de

verem a unificação assim como ele queria? Seus cadernos da aula de matemática poderiam

dar informações a esse respeito e desses não dispomos.

Os alunos precisariam enfrentar novos estudos e novas práticas dos professores,

além disso, teriam de prestar os exames de promoção, ao longo do ano letivo e ao final

desse, assim idealizados:

“Cada exame de promoção constará de uma prova escrita em que serão dadas

quatro questões formuladas, no momento, pela comissão, atendendo às seguintes

normas: duas questões de interesse principalmente numérico, visando verificar o grau

de desembaraço do estudante para resolver questões que dependam da aplicação
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imediata de conhecimentos adquiridos; as outras duas questões serão de natureza a

exigir raciocínio, isto é, problemas teóricos ou de ordem geral. Em cada um dos dois

grupos de questões, uma será relativamente fácil e a outra de certa dificuldade. O

julgamento será feito atribuindo peso 1 (um) a cada uma das questões fáceis e 4 (qua-

tro) a cada uma das mais difíceis. Nessas provas exigir-se-ão traçados de diagramas ou

representações gráficas, para o que será fornecido papel quadriculado; manejo de

tábuas de logaritmos e réguas de cálculo.

No exame final, além de uma prova análoga a essa, haverá uma segunda prova

escrita, em que se terá em vista apurar se o aluno adquiriu uma exata noção de con-

junto sobre as várias partes da matéria estudada.” (APER, ER.T.3.049).

Não sabemos ainda se essas provas se constituíram numa dificuldade maior que as

precedentes. Considerando o Colégio Pedro II como um padrão nacional, seria interessante

também saber como os professores dos demais estados se apropriaram dessas instruções

para suas provas.

Não obstante qual tenha sido a estratégia de imposição dos alunos, estava assim

constituída, ao menos legalmente, a disciplina matemática a partir da unificação das

anteriores Álgebra, Aritmética, Geometria e Trigonometria. Essa unificação, porém, não se

deu sem luta. As reações contrárias foram muitas. A começar de dentro da própria

Congregação, a unificação sempre suscitou reações adversas dos mais variados setores,

havendo, inclusive de ser duramente negociada nos anos seguintes, como veremos mais

adiante.

O Conselho Nacional do Ensino e a Congregação, entre 1928 e 1929

O Conselho Nacional de Ensino, teoricamente, intermediava as decisões entre a

Congregação e o ministro. Como se dava essa intermediação e, em que medida a

Congregação estava sujeita ao controle do Conselho? Aliás, estaria?

Em nosso trabalho de catalogação e constituição do APER, encontramos,

cuidadosamente encadernados por Euclides Roxo, vários trechos do Diário Oficial no

período compreendido entre 1928 e 1929. Esses cadernos estão constituídos nos dossiês

ER.I.2.029, ER.I.2.030 e ER.I.2.033, da série 2, documentos técnico-administrativos. Da

leitura desses dossiês, que registram as atas das reuniões do Conselho Nacional de Ensino,

pode-se constatar que, em 1929 tinham assento no Conselho Nacional do Ensino as

Faculdades de Direito em S. Paulo e Recife, Faculdades de Medicina no Rio de Janeiro e
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Bahia, a Escola Politécnica no Rio, a Escola de Minas em Ouro Preto, a Escola Nacional

de Belas Artes, a Faculdade de Farmácia e Odontologia no Rio de Janeiro e o Colégio

Pedro II.

É notável que os salários dos professores desses estabelecimentos eram equiparados

e, além disso, nenhum outro estabelecimento de ensino, secundário ou superior, poderia

pagar mais a seus professores e funcionários. Daí a grande vantagem para os professores e

funcionários dos colégios de outros estados em pedirem a equiparação.

Um exemplo interessante de como funcionava a igualdade de vencimentos para os

professores e funcionários, entre os estabelecimentos do Conselho Nacional de Ensino, é o

caso da Escola de Minas de Ouro Preto, que, por mudar de ministério no Governo de

Minas Gerais, teve os salários de seus professores e funcionários aumentados. Em

decorrência, os professores do Conselho Nacional do Ensino pediram imediatamente ao

Ministro dos Negócios que aumentasse também os seus salários justificando seu pedido na

equiparação entre os estabelecimentos.

Os professores no Conselho Nacional de Ensino, além disso, zelavam pela

qualidade do ensino, superior e secundário, dos estabelecimentos do país. Havia a

comissão de Regimentos, que dava parecer sobre os regimentos internos dos

estabelecimentos e sua pertinência. Havia a comissão de Legislação e Recursos, que

julgava recursos impetrados pelos estabelecimentos pedindo mudanças ou entrando com

recursos sobre seu regimento. A comissão de Ensino Superior tratava dos assuntos

referentes aos estabelecimentos de Ensino Superior e era formada por professores das

faculdades e escolas superiores do Conselho. De igual forma, a comissão de Ensino

Secundário era formada pelo estabelecimento de ensino secundário que fazia parte do

Conselho, a saber, o Colégio Pedro II. Essa comissão é presidida pelo Diretor da

Congregação do Colégio Pedro II e composta por catedráticos escolhidos nas sessões da

Congregação do Colégio.

As comissões de ensino superior e secundário julgavam os pareceres dos respecti-

vos inspetores de ensino. Os inspetores de ensino visitavam os estabelecimentos do país e

relatavam seus pareceres. Seu relatório era estudado pelos membros das respectivas

comissões e era arquivado quando não havia dúvidas ou providências a serem tomadas.

Quando havia, a comissão poderia pedir mais informações ao inspetor e deliberar se o

estabelecimento em questão continuaria ou não a ser equiparado aos estabelecimentos

componentes do Conselho Nacional de Ensino. Principalmente são feitos pareceres sobre
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os relatórios dos inspetores de ensino que são geralmente arquivados e eventualmente

discutidos. Em casos extremos, o estabelecimento, de fato, perdia inclusive a equiparação.

Os estabelecimentos de ensino do país poderiam solicitar equiparação ao estabele-

cimento correspondente do Conselho Nacional de Ensino. Para isso teria de ser

devidamente inspecionado. O inspetor visitava o estabelecimento e fazia seu relatório que

era julgado pela comissão correspondente do Conselho Nacional de Ensino.

No caso específico da comissão de ensino secundário, os relatórios eram julgados e

votados nas sessões da Congregação do Colégio Pedro II. O julgamento da Congregação

era levado ao Conselho Nacional de Ensino, aliás, pelos membros da Congregação que

também eram membros da comissão de ensino secundário do Conselho Nacional de

Ensino.

Por exemplo, no Diário Oficial de dois de setembro de 1928, Pedro do Couto,

catedrático e membro da Congregação, relata o parecer da comissão de ensino secundário

em que não vê como pode um colégio religioso ser equiparado ao Colégio Pedro II, cujo

ensino é leigo!

Os membros da comissão de ensino secundário são nomes comuns nas atas, Pedro

do Couto, Raja Gabaglia, Euclides Roxo. Entretanto, vozes discordantes já se fazem ouvir

quanto à orientação dada ao Ensino Secundário. Uma delas é a do professor Figueira de

Mello, da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e seu representante no Conselho

Nacional do Ensino que apresenta um novo plano para reforma da estrutura e seriação do

ensino secundário, alegando a falta de preparo dos alunos ingressantes na faculdade.

A Congregação do Colégio Pedro II, como difusora das orientações do ensino

secundário, sente-se justificadamente atingida e se defende na sessão de 21 de Agosto de

1929, quando a ordem do dia era a discussão do parecer da comissão de ensino relativo à

indicação apresentada ao Conselho Nacional do Ensino sobre a reforma do ensino

secundário. Othelo Reis assim se manifesta, em defesa do Colégio:

(…) existem atualmente: 1) o ensino secundário oficial, dado pelo Colégio

Pedro II e pelos Colégios Militares; 2) o ensino seriado equiparado, ministra-

do pelos estabelecimentos estaduais e municipais equipara-

dos (permanentemente sob inspeção do governo federal; 3) ensino ministrado

por estabelecimentos particulares que no fim do ano recebem bancas exami-
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nadoras; 4) ensino inteiramente livre, ministrado por quem o queira, apresen-

tando-se os estudantes a exame das diversas séries no Colégio Pedro II e nos

equiparados bem como, em certos casos, a estabelecimentos particulares com

bancas; 4) os remanescentes dos exames gerais de preparatórios ou exames

parcelados (…) a qual destas categorias refere-se o autor da indica-

ção? (Colégio Pedro II, 1929:97-105).

Embora o Conselho Nacional de Ensino já se apresentasse como órgão mediador

entre a Congregação e o Ministro, o que se pode constatar, lendo essas atas é que o Colégio

Pedro II ainda exerce sua função de órgão determinador das questões para o ensino

secundário. De fato, até as vésperas da Revolução de 1930, a Congregação exerce sem

empecilhos seu poder de determinar o que será feito no Ensino Secundário do país. É nessa

posição de comando irrestrito que a unificação da matemática acontece, idealizada,

elaborada e comandada por Euclides Roxo, professor de matemática, Presidente da

Congregação e Diretor do Externato do Colégio Pedro II.

A consolidação da Matemática Nova, as manifestações de apoio

Euclides Roxo recebe aprovação e apoio, à sua reforma do ensino da Matemática,

da Associação Brasileira de Educação, fundada no Rio de Janeiro ainda em 1924, e da

Divisão de Ensino Secundário do Departamento Nacional do Ensino (Colégio Pedro II,

1928:79). Além disso, os programas continuam a serem elaborados e votados a cada início

de ano na Congregação do Colégio Pedro II.

No ano de 1929, Euclides Roxo, seguindo o Regulamento, entrega o cargo de

Presidente da Congregação a Pedro do Couto, Diretor do Internato, em 5 de fevereiro

(Colégio Pedro II, 1929:89).

Reunida em 15 de março de 1929, a Congregação vai votar os pareceres da

comissão de ensino sobre os novos programas. E há debates sobre a Matemática. O Sr.

Presidente declara que vai submeter à Congregação os pareceres da comissão de ensino

sobre os novos programas. José Acioli faz considerações sobre os programas de ensino do

Colégio Pedro II, e termina pedindo vista do mesmo parecer, concedido pela Congregação.

A seguir é posto em discussão o parecer relativo ao programa de Desenho: o Dr. Lafayette

Pereira declara que o novo programa de Desenho do 3o ano fere o ensino da Matemática.
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Cecil Thiré75 faz a seguinte proposta: Considerando que no 3o ano o estudo de

matemática cogita apenas da Álgebra e que o estudo da Geometria tem início no 4o ano,

proponho que o Desenho Geométrico seja transferido para o 4o ano. Em seguida, é lido o

parecer sobre o novo programa de matemática apresentado pelos professores Euclides

Roxo, Cecil Thiré e Irineu de Freitas. Oram os professores Júlio César de Mello e Souza,

Oliveira de Menezes e Honório Silvestre, que fazem apenas considerações. O professor

Fernando Antonio Raja Gabaglia é de parecer que sejam publicadas juntamente com o

programa as instruções sobre o novo ensino de matemática. Que as instruções sejam

elaboradas pelos respectivos catedráticos. Othelo Reis está de acordo com Raja Gabaglia.

Euclides Roxo presta esclarecimentos sobre o programa apresentado e termina dizendo que

não há nada de novo no programa de matemática que vai ser adotado no Colégio Pedro II.

Essas instruções metodológicas, conforme Werneck (em preparação) observa, são

encontradas em vários documentos do APER. Teriam sido publicadas?76

José de Sá Roriz, professor de Desenho, lê e envia à mesa declaração de voto

também assinada por Enoch Lima que se vote parecer sobre a indicação do livro do prof

Luiz Lacchini: “Concurso preparatório de desenho” questionando o valor técnico e

didático do trabalho. O professor Lacchini teria habilidades práticas suficientes mas o seu

trabalho não obedece aos preceitos didáticos exigidos (…) estando mesmo eivado de

erros. Conclui: O seu trabalho está longe de merecer seguir a indicação proposta, pois

devendo o Colégio Pedro II ser o padrão do ensino no país, implicaria numa grande

responsabilidade para a Congregação. O autor desconhece as mais elementares

definições de Geometria e Desenho (Colégio Pedro II, 1929:93-94)

Cecil Thiré também critica o livro de Lacchini e apresenta um outro programa do 3o

e 4o ano de Desenho, em substituição à proposta que já havia feito antes, em 15 de março.

Em resultado, vota-se contra o livro de Lacchini e aprova-se o de Cecil Thiré.

Nessa mesma sessão, de 21 de março de 1929, é feita uma proposta, assinada por

Euclides Roxo, Raja Gabaglia, Honório de Souza Silvestre e Othelo Reis, em que,

doravante, os professores apresentassem seus programas anuais acompanhados de sua

                                                
75 Veremos mais adiante que será adotado nesse mesmo ano o próprio livro de Cecil Thiré para o estudo de

Desenho
76 Segundo o próprio Roxo, as instruções pedagógicas que fez quando convidado pelo Ministro Francisco

Campos para elaborar os novos programas de matemática, se encontram às páginas 51 a 60 do folheto
“Organização do Ensino Secundário” (APER, ER.T.1.007).
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respectiva instrução didática e metodológica, evidenciando um grande avanço na área

pedagógica.

O ensino secundário ainda procurava seguir o que era feito no Colégio Pedro II, de

uma forma ou de outra. Ainda que fosse por cópias não oficiais, como exemplifica Othelo

Reis na sessão de 30 de setembro de 1929. Os irmãos maristas haviam publicado em

folhetos os programas do Colégio Pedro II suprimindo os livros indicados nos mesmos

programas. É curioso notar que a reclamação não era por causa da impressão dos

programas sem autorização e sim por haverem deles suprimido as indicações dos livros…

Othelo Reis clama por providências por parte da Congregação. Euclides Roxo e Honório

Silvestre também se manifestam no mesmo teor. Euclides Roxo quer que a publicação dos

programas do Colégio seja privativa e solicita a formação de uma comissão que tratará do

assunto. São eleitos Euclides Roxo, Philadelfo Azevedo e João de Mello e Souza (Colégio

Pedro II, 1929:124).

Desde 21 de março de 1928 e por proposição de Euclides Roxo, Raja Gabaglia,

Honório de Souza Silvestre e Othelo Reis, os programas para o ano letivo não serão mais

decididos no início do ano letivo e sim entregues pelos professores até 15 de setembro,

julgados e aprovados pela Congregação até 20 de dezembro e publicados no Diário Oficial

até 31 de janeiro. Assim, na sessão de 14 de novembro de 1929 acontece a apreciação dos

programas de ensino para o ano letivo de 1930. A comissão77 é de parecer que se aprovem

os dois novos programas para o 1o ano e para o 2o ano apresentados pelos catedráticos

efetivos Thiré e Roxo e pelo interino Melo e Souza sendo conservados os programas do 3o

e 4o anos de acordo com proposta dos mesmos professores. O parecer, lido por Lafayette

Pereira, lembra que na publicação dos programas haja o cuidado de se instituir um

título (que já deveria ter sido em 1929) de Matemática, embora nos programas de 3o e 4o

ano se coloquem como substitutivos, respectivamente – Álgebra, Geometria e

Trigonometria (Colégio Pedro II, 1929:126).

Portanto, era intenção da Congregação instaurar a Matemática Nova paulatina-

mente, a partir da 1a série, como já havia sido feito em 1929. Passando para a 1a e 2a séries

em 1930, de forma gradativa para que o aluno que iniciasse a 1a série dentro das novas

diretrizes prosseguisse assim nas séries seguintes. Os alunos que estivessem na 3a e 4a série

em 1930 já haviam começado seus estudos na antiga orientação e não seriam prejudicados

                                                
77 Dr. Lafayette Rodrigues Pereira, Raja Gabaglia e Othelo Reis.
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com uma mudança tão brusca no meio do curso. O que teria feito os reformadores acharem

que a matemática unificada poderia ser implantada em todas as séries de uma única vez por

ocasião da Reforma Campos?

No dia 29 de novembro de 1929 é feita a homologação rotineira das juntas

examinadoras dos exames de preparatórios do Externato. Na lista de nomes que se segue,

estranhamente, encontramos alguns nomes que não fazem parte do corpo docente do

Colégio. É o próprio Euclides Roxo quem justifica esse fato. A lista era indicada pelo

Diretor do Externato que usa a palavra e explica que aproveitou elementos estranhos ao

corpo docente do Colégio atendendo aos interesses do ensino. A lista78 é aprovada pela

Congregação, sem maiores comentários (Colégio Pedro II, 1929:129).

Em 28 de Fevereiro de 1930 – conforme a tradição de alternar a Presidência da

Congregação entre os Diretores do Internato e do Externato –, Euclides Roxo, Diretor do

Externato, assume a Presidência da Congregação, fazendo, tradicionalmente, um voto de

louvor ao antigo Presidente, Pedro do Couto, Diretor do Internato.

Uma indicação em 2 de Agosto de 1930, assinada por Roxo, Thiré e Freitas, adapta

um único exame final de matemática no 4o ano devendo os exames de matemática nas três

primeiras séries serem considerados apenas de promoção (Colégio Pedro II, 1930:131).

A Congregação, estando visivelmente a favor de Euclides Roxo, poucas manifesta-

ções de oposição faz ouvir nas salas das sessões à Matemática Nova. As oposições se

fariam sentir ruidosamente nos jornais e também nos órgãos de ensino, oficiais ou não, ao

longo do tempo.

Na ata da sessão de oito de Agosto de 1930, os primeiros sinais apontam para a

revolução que está por vir. Após votar e aprovar o parecer da comissão de ensino relativo

às modificações nos exames finais das 3 primeiras séries, encontramos as manifestações de

pesar pelo falecimento do Presidente João Pessoa. Lembram os professores, de maneira

pitoresca, que João Pessoa havia sido aluno do Colégio Pedro II, mas depois havia feito

exames parcelados para ingressar mais rapidamente no superior.

                                                
78 Examinadores de preparatórios escritos de Aritmética: Honório Silvestre, Othelo Reis e Irineu Freitas; de

Álgebra: Cecil Thiré, Lafayette Pereira e Octávio de Castro; Geometria: Cecil Thiré, Júlio César de Mello
e Souza e George Summer; Desenho: Benedito Raymundo, Irineu de Freitas e Cecil Thiré. Exames
preparatórios orais de Aritmética: Cecil Thiré, Sá Roriz e De Lamare S. Paulo; Ágebra: Agliberto Xavier,
Danton do Coutto e Júlio César de Mello e Souza; Geometria: Irineu Freitas, Octávio de Castro e Lafayette
Pereira. Suplentes de Aritmética: José Oiticica Filho; de Álgebra: Ivan Pinheiro de Oliveira Lima; de
Geometria: Ricardo Dias Vieira.
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A Matemática Nova ao final da República Velha

Na análise dos acontecimentos históricos, é preciso ir além dos fenômenos

aparentes, que são observados e registrados pelos contemporâneos. O que parece relevante

para os que vivem o momento histórico é, em geral, o que pode ser facilmente observado:

as ações individuais, os conchavos denunciados, os episódios mais flagrantes, as intrigas

mais conhecidas. Para a compreensão do comportamento individual é suficiente, às vezes,

conhecer as idéias pessoais, as simpatias e idiossincrasias de cada um. Isso não basta para

esclarecer a história, pois, para compreendê-la, é preciso levar em consideração o processo

dentro do qual se insere a ação individual (Costa, 1999:453).

Estamos no final da década de 20 e também no final da República Velha. Durante a

década de 20, com a expansão do café, a economia voltara a expandir-se. Importava-se, de

novo, mais bens de capital e consumia-se aço e cimento. Graças à I Guerra, aumentara a

capacidade produtiva brasileira (Baer, 1995).

Em 1930, a Matemática Nova estava em andamento no Colégio Pedro II e tinha no

Diretor do Externato do Colégio Pedro II e Presidente da Congregação seu maior

incentivador. Euclides Roxo estava implantando o novo sistema de ensino da matemática

de forma paulatina e segura, série após série, a começar da primeira.

Mas Euclides Roxo era ligado à República Velha. Casara-se com Marília, neta do

Almirante Alexandrino79, Ministro da Marinha de quase todos os presidentes da República

Velha (Valente, 2001c). Entretanto, nossa República Velha é um edifício oco, prestes a

ruir (Costa,1999). O presidente da República fazia acordos com os presidentes dos Estados

até 1930. Um acordo entre as cúpulas para manter o povo submisso.

O esquema de Campos Sales dera resultados para seus idealizadores. Fortalecera-se

o coronelismo. Desde 1906, alternavam-se paulistas e mineiros no poder. Entretanto, uma

crise sucessória para Washington Luiz, em 1930, leva à Revolução. Os coronéis eram os

chefes da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, milícia cidadã, havia sido o instrumento

político do latifundiário. O coronelismo é o máximo da expressão do privado, da troca de

favores, da “proteção” ao homem comum (Iglesias, 1995).

                                                
79 O Almirante Alexandrino, falecido em 18 de abril de 1926, aos 78 anos, havia sido Senador Federal da

República Velha desde 1906. Além disso, foi Ministro de Afonso Penna, de Nilo Peçanha quando também
foi Ministro do Supremo Tribunal Militar, do Marechal Hermes da Fonseca, de Wenceslau Braz quando
deixou o Ministério para ser eleito deputado, e de Arthur Bernardes como Ministro dos Negócios da
Marinha, havendo assumido este último cargo a 15 de novembro de 1922 (ER.I.4.071).
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Representação e justiça foram os elementos em torno dos quais se lutava para

alterar o status quo. Por esses dois elementos o poder poderia ser recomposto,

interrompendo a “política dos governadores” ou café-com-leite. A esses dois elementos

recorreu a Aliança Liberal na revolução de 1930 (Nagle, 1975).

Ainda segundo Nagle, o movimento liberal foi possível por dois motivos: o sistema

agrário-comercial passou para o urbano-industrial; surgem as bases de uma sociedade de

classes e os alicerces da sociedade estamental são abalados. Há, assim, uma mobilidade

estrutural que define um período de mudança caracterizado pelo capitalismo (civilização

urbano-industrial versus agrário comercial). A sociedade brasileira está passando de

fechada para sociedade aberta e a escolarização pode dificultar ou favorecer essa

passagem.

Entretanto, “nenhuma revolução é feita em nome de idéias que não tenham alguma

receptividade e as razões que explicam por que certas idéias surgem ou vencem em

determinado momento só podem ser entendidas quando se analisa a realidade vivida pelos

homens que lutam a favor ou contra elas” (Costa, 1999:453).

A maioria dos depoimentos utilizados pelos que escreveram a Reforma do Ensino,

nos primeiros anos que se sucederam ao acontecimento, não fornece elementos para esse

tipo de análise. É preciso mudar o enfoque e procurar uma documentação que informe

sobre as tensões educacionais entre professores e matemáticos nos fins da década de 20. É

preciso conhecer as mudanças que se operam na sociedade e no ensino e que propiciaram a

solução da Reforma. Só uma análise desse tipo permite compreender a situação dos

indivíduos e sua atuação.

Para Nagle (1974), um dos resultados mais visíveis das transformações sociais foi o

aparecimento de um entusiasmo pela escolarização e um otimismo pedagógico marcantes.

Instaura-se o Governo Provisório. Getúlio Vargas está no poder. Euclides Roxo,

conforme já dissemos, era ligado à República Velha, publicamente contra a Revolução.

Lendo a ata da sessão de 20 de dezembro de 1930 sabemos que Delgado de Carvalho está

na Presidência da Congregação. Então Euclides Roxo não mais é o Presidente. Procura-se

em vão nas atas qualquer indicação ou explicação a esse respeito, mas uma consulta ao

APER nos deixará cientes que foi o próprio Roxo quem colocou seu cargo à disposição do

Governo Provisório “no dia imediato ao da vitória da revolução”, 24 de outubro de

1930 (APER, ER.T.1.007 e ER.I.2.039).
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Nas palavras graves e incisivas do próprio Euclides Roxo:

“Eu já havia prevenido ao Vice-Diretor, Dr. Othelo Reis, de que lhe passaria a

direção do Externato, logo que a revolução triunfasse. Assim, no dia 25, às 7 horas da

manhã, telefonei para aquele colega, pedindo-lhe que me esperasse no Externato às 10

horas para o ato daquela transferência.”  (…) Às nove horas da manhã fui ao Ministé-

rio da Justiça, onde me indicaram um indivíduo que me diziam chamar-se Gabriel

Bernardes e ser o ‘Ministro’ do Interior. Aguardei que esse moço acabasse uma longa

conversa com o ex-senador Mendes Tavares (…)”.

Após comunicar aos funcionários do governo da Revolução a sua exoneração em

caráter irrevogável, Roxo conta que retornou ao Externato e assim explica a situação em

um discurso emocionado de despedida, encontrado em outro documento manuscrito do

APER (ER.T.3.123):

“Aqui estou para entregar o cargo de Diretor deste Externato ao meu substi-

tuto legal, Prof. Othelo Reis, Vice-diretor. Resulta esta minha resolução da atual

situação do país. Quem soube da minha atitude anterior à vitória da revolução, não

podia esperar de mim outra coisa. O momento não é para críticas e explanações.

Quero, porém, aproveitar este instante, único que se me oferece entre emoções de uma

despedida, para fazer um apelo aos meus colegas, professores, e aos Srs. inspetores de

alunos: somos todos educadores, compelidos à tarefa de desenvolver a inteligência e

plasmar os caracteres da juventude de nossos patrícios; trabalhemos, pois, de hoje em

diante, cada vez mais, para que se forme nos adolescentes de nossa Pátria, uma alta

mentalidade cívica e uma envergadura moral que permita possa o Brasil ainda algum

dia resolver as suas questões políticas sem a intervenção das ‘pontas de lança’ nem das

‘patas de cavalo’ e atingir a um grau de civilização e de consciência cívica, que o

ponha ao lado de países como os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha e a França e

deixando o paralelo em que se acha com o México, a China e a Nicarágua (…)”.

O ministro, então, nomeia o Vice-diretor do Internato Delgado de Carvalho para o

Externato e pede-lhe um nome para dirigir o Internato. Delgado de Carvalho, fielmente,

indica o próprio Euclides Roxo, justificando sua indicação pela competência e

credibilidade.

O ministro aceita a indicação de Delgado de Carvalho e Euclides Roxo passa a

dirigir o Internato do Colégio Pedro II a partir de 10 de dezembro de 1930, conforme o
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Decreto 19.398 de oito de dezembro de 1930 assinado pelo Presidente Getúlio Vargas e

seu ministro Francisco Campos. Essa nomeação foi justificada pelo Gabinete do Ministro

da Educação em nota fornecida à imprensa “na qual teria sido a sua escolha devida

‘unicamente ao fato de haver dado provas de grande capacidade administrativa na direção

do Externato” e por “tratar-se de um disciplinador criterioso e moderno que empreendeu

excelente reforma técnica e material no estabelecimento a cuja frente se encontrava”

(ER.T.1.007). Havendo Euclides Roxo retomado as atividades no Colégio Pedro II,

poderia-se pensar que ele estaria em condições melhores de defender a reforma que

empreendera no âmbito do Colégio. Entretanto, mais que isso, Roxo seria mesmo

convidado pelo próprio ministro para constituir a comissão que elaboraria a reforma a ser

feita para todo o país. Estaria assim a Matemática Nova a salvo?

Prosseguem os trabalhos da Congregação. No dia 20 de dezembro, a ordem do dia é

a votação dos programas para o ano seguinte, de 1931. Sabe-se que, com o novo governo,

uma nova reforma do ensino será implantada pelo ministro Francisco Campos. Enquanto

isso os catedráticos continuam votando os programas e compêndios. A questão agora é

saber se a Congregação deve abrir mão da prerrogativa de indicar os livros didáticos. Cada

professor indicaria o livro a ser adotado em sua cadeira e a comissão de ensino

aconselharia ou não as adoções definitivas dos livros propostos.

Em meio a essa votação rotineira, Dodsworth manifesta-se contra os programas e

indicação oficial de compêndios. Joaquim Inácio de Almeida Lisboa também deixa

registrado seu voto, como será relatado no próximo sub-título, referente à polêmica entre

Lisboa e Roxo. Os professores, além disso, fazem votos de reconhecimento aos diretores

que deixam os seus cargos. Raja Gabaglia faz considerações sobre a gravidade do

momento político e propõe que uma comissão leve ao palácio do Governo, no Catete, os

sinceros cumprimentos da Congregação ao Ministro da Educação e Saúde Pública. O

Presidente Delgado de Carvalho indica Raja Gabaglia e Waldomiro Potsch para irem ao

palácio acompanhando os dois diretores (Colégio Pedro II, 1930:139).   

Inicialmente uma das vozes mais autorizadas a se contrapor à Matemática Nova foi

a do professor Almeida Lisboa que escreveu um artigo para o Jornal do Commercio de 21

de dezembro de 1930 atacando duramente a unificação da matemática. Essa contraposição

transformou-se em uma famosa controvérsia que ganhou espaço de uma página no Jornal

do Commercio de domingo, durante os meses de dezembro de 1930, janeiro e fevereiro de

1931. Os artigos de Euclides Roxo, uma série de treze longos artigos, dos quais nove estão
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envolvidos com a polêmica, relativos aos documentos (ER. T. 3. 151) até (ER.T.3.163) do

APER, são intitulados “O Ensino da Matemática na Escola Secundária” e neles o autor

“expõe documentadamente os pontos de vista e as diretivas do moderno movimento de

reforma iniciado por Felix Klein na Alemanha” com o objetivo de justificar a reforma que

havia empreendido (Roxo, 1932) e (APER: ER.I.3.155 e ER.I.3.157)

A polêmica entre os professores Euclides Roxo e Almeida Lisboa

Euclides Roxo faz sua primeira réplica a Almeida Lisboa no artigo do Jornal do

Commercio de 28 de dezembro de 1930 (ER.I.3.155). O espanto e a decepção que nele

transparecem, ambos justificados, devem-se ao fato de Almeida Lisboa, antigo mestre e

também professor catedrático de matemática, assim como Euclides Roxo, não haver se

pronunciado contra a reforma do ensino da matemática durante as sessões da Congregação

do Colégio Pedro II, o fórum natural de debates e questionamentos técnicos e científicos

entre catedráticos.

Nascido em dezembro de 1890, Euclides Roxo começou a lecionar no Colégio

Pedro II como professor substituto de matemáticas em 1915, conforme o Arquivo Pessoal

Euclides Roxo, APER. O pai, ocupado em suas viagens como engenheiro, havia internado

o pequeno Euclides no Colégio Pedro II para que tivesse uma formação condizen-

te (Valente, 2001c). Aluno brilhante e aplicado, não decepcionava seus exigentes

professores, que o indicaram mais tarde para a primeira vaga de professor substituto

disponível quando ainda mal terminara seus estudos (Roxo, 1930). É assim que Euclides

Roxo, com 28 anos, já assinava a ata da sessão da Congregação de 28 de setembro de 1918

como professor substituto da cadeira de matemática do Externato do Colégio

Pedro II (Colégio Pedro II, 1918:19-77).

Roxo esperava pelo embate das idéias; aguardava-o mesmo, em face da amplitude

da reforma que havia articulado (Miorim, 1992:92). Antes dela, não estava caracterizado o

professor de matemática: havia o de álgebra, o de aritmética, o de geometria, talvez outro

de trigonometria. Nenhum menos cioso ou orgulhoso de sua respectiva “ciência”. Quanto

mais especializados e antigos, melhor seria. Ora, após a reforma, um só professor teria de

lecionar esses ramos entrelaçados numa só matemática. Pode-se dizer que era o caso do

nascimento de uma nova disciplina escolar (Chervel, 1990). Reformular todas as suas aulas

que já eram dadas assim há décadas? E quanto aos livros? Que seria feito do Lições de

Álgebra, de Almeida Lisboa, por exemplo, que os alunos utilizavam da primeira à última
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série do curso? Euclides Roxo sabia que podia esperar a maior resistência junto aos

professores mais antigos de matemática e, para argumentar com eles, municiou-se dos

ensinamentos, experiências e resultados dos mais renomados pesquisadores internacionais

da época.

Euclides Roxo, entretanto, esperava que esse embate se desse no ambiente que

estava acostumado: nas sessões da Congregação. Lá os espíritos acostumados ao debate e à

argumentação saberiam ouvir e votar de forma idônea. Lá, havia mais de uma década,

Roxo via o aperfeiçoamento da educação secundária como fruto desse debate temperado

com a prática e o estudo aprofundado das ciências. Sim, Roxo podia esperar de seus pares

o melhor julgamento para sua reforma. Isentos e estudiosos, caso ficassem convencidos do

acerto das medidas sugeridas, não hesitariam em aplicá-las eles próprios o quanto antes. E

o que decidissem seria praticado em todas as salas de aulas do país.

Assim é que, quando articulou sua reforma da matemática, paulatina e seguramen-

te, foi arregimentando aliados entre os professores e catedráticos integrantes da

Congregação. Precisava dos votos de mais de dois terços da Congregação para fazer vingar

sua reforma. De fato, a 14 de novembro de 1927, quando apresentada a Congregação, a

indicação sobre o estudo unificado da matemática é "assinada por mais de dois terços de

professores" (Colégio Pedro II, 1927:67).  Após o quê, estavam em andamento as

modificações e expedientes para pô-la em prática. Nos anos seguintes a essa indicação e

até dezembro de 1930, quando se inicia a polêmica nos jornais, nada se percebe na leitura

das atas sobre a opinião ou posicionamento de Almeida Lisboa. Daí a surpresa de Euclides

Roxo quando o artigo de Almeida Lisboa aparece no Jornal do Commercio de domingo,

21 de dezembro de 1930:

“Surpreendeu-me o artigo do Sr. Professor Almeida Lisboa. Surpreendeu-me,

não porque eu não esperasse ataques ainda mais violentos contra a reforma do ensino

da matemática no Pedro II, nem porque supusesse estar S. S. de acordo com a nova

orientação: conheço a sua completa insciência no que diz respeito ao ensino secundá-

rio.

Por várias razões, entretanto, eu não podia esperar o artigo do Sr. Lisboa.

Primeiro, porque nunca supus que, depois de 15 ou 20 anos de completo alhe-

amento às coisas do ensino, se é que esse alheamento jamais deixou de existir, pudesse

ainda o Sr. Lisboa tornar-se de tamanho ardor por uma questão desta natureza.
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Segundo, porque, inúmeras vezes, graças às nossas relações cordiais, tivemos

ensejo de encontrar-nos, depois de iniciada a reforma, sem que o Sr. Lisboa tivesse

feito a mais leve objeção a respeito dos novos programas e dos meus compêndios, que

sempre lhe ofereci, apesar de eu haver várias vezes solicitado o seu juízo.

Respondia-me, invariavelmente, que nem queria ouvir falar em Pedro II e

muito menos em ensino da matemática, "que havia completamente esquecido". Ver-

dade é que, até há pouco, o Sr. Lisboa era um Brasseur d'affaires, industrial, negoci-

ante, grande capitalista, para quem "os vencimentos do Pedro II mal podiam chegar

para os charutos". Tinha naturalmente coisas mais sérias e interessantes com que se

ocupar.

Ainda mais: o Sr. Lisboa, como era seu hábito antigo, reassumiu nos últimos

dias de aula, o exercício de seu cargo no Pedro II. Tomou conhecimento dos progra-

mas apresentados para 1931 e nada objetou, nem a mim nem aos membros da comis-

são que sobre eles devia dar parecer. Constou-me, é verdade, que ele ia fazer um

ataque ao programa no dia em que este seria discutido pela Congregação, sábado, 20

do corrente. Lá compareci para responder ao Sr. Lisboa. O Sr. Lisboa também compa-

receu, mas não articulou palavra. No domingo, 21, sai o seu artigo nesta folha.

Lastimo essa falta de ética no professor Lisboa. Lastimo-a, não porque me ar-

receie de qualquer discussão técnica, em público, com S. S.; mas preferiria que esta

discussão se desse intramuros, o que abonaria mais os créditos do estabelecimento em

que lecionamos.”

É interessante notar que Roxo argumenta que Lisboa nada havia protestado em

relação à reforma na sessão de 20 de dezembro, sábado. Entretanto, analisando a ata dessa

sessão, podemos ler: Declaro que voto contra os programas de matemática. a) J. I. de

Almeida Lisboa (Colégio Pedro II, 1930:139). Ora, a unificação da matemática já havia

sido posta em andamento pela Congregação havia três anos80 e durante todo esse tempo, de

fato, Almeida Lisboa nada ainda havia manifestado. Agora vinha ele a público e de chofre.

Talvez, sabendo que a Congregação já havia assumido a unificação, somente lhe restasse

angariar adeptos entre os demais professores de matemática do país. E, como era de se

esperar, a unificação da matemática suscitou mesmo muitas reações adversas

(Rocha, 2001).

                                                
80 Euclides Roxo estava implantando a reforma paulatinamente a partir da primeira série do secundário no

Colégio Pedro II (Werneck, em preparação).



A MATEMÁTICA NOVA E A REPÚBLICA VELHA

125

Conforme hoje sabemos pelos estudos de Prost (1996), a opinião pública também

representa um fator forte para a aceitação ou rejeição de uma reforma. Consciente ou

inconsciente desse fato, é a ela que Almeida Lisboa, catedrático de matemáticas do

Colégio Pedro II, recorre para auxiliá-lo a contrapor-se à reforma da unificação das

matemáticas.

O debate tornara-se, assim, público. Por intermédio dele Euclides Roxo pode

explicar muitas faces e pormenores de sua reforma. Mas Almeida Lisboa também não

deixava por menos. Debatedor astuto e experiente soube angariar simpatias para suas

posições que, ao longo do tempo, puderam frutificar nos mais diferentes setores da

sociedade. Durante toda a década seguinte, Roxo precisou defender e sustentar a reforma,

sendo mesmo obrigado a negociá-la sob pena de perdê-la completamente. Assim é que na

Reforma Gustavo Capanema ela é mutilada de seu mais importante pilar: o ensino do

conceito de função nas séries iniciais do secundário81.

Francisco Venâncio Filho, professor do Colégio Pedro II, escreveria em um artigo

intitulado A Matemática na Educação Secundária de quatro de setembro de 1937:

“A revista L'Enseignement Scientifique, traz um artigo em que Marcel Boll

mostrava que o verdadeiro espírito científico consiste em ter a faculdade de substituir

um conceito por um número, uma interdependência por uma função e um raciocínio

por um cálculo. Sobram, pois, razões ao professor Euclides Roxo em dar como idéia

axial da educação matemática a noção de função” (ER.T.4.134).

Entretanto, é preciso ressaltar ainda um outro aspecto dessa questão. Estudando um

pouco melhor as atas, verifica-se que a ata da sessão de 20 de dezembro ainda não havia

sido lavrada na sessão seguinte, de 14 de janeiro de 1930, contrariando totalmente o

costume na Congregação de ser aprovada e assinada numa sessão a ata da sessão anterior.

Teria Almeida Lisboa realizado manobras para que Euclides Roxo – que reassume a

presidência da Congregação a 14 de janeiro de 1931 (Colégio Pedro II, 1931:141-142) – só

tivesse tomado conhecimento de sua declaração contrária pelos jornais?

                                                
81 Para saber como a noção de função era importante para a unificação, veja Valente (2001a); para saber

como esse conceito foi negociado e perdido para a reforma Capanema, veja Dassie (2001:161).



A MATEMÁTICA NOVA E A REPÚBLICA VELHA

126

Nessa controvérsia82 os dois adversários estão à altura, sem dúvida, um do outro,

embora sejam de natureza tão diversa. Enquanto Lisboa ressalta suas concepções

matemáticas, Roxo orgulha-se de querer ser bom professor de matemática. É interessante

acompanhar com atenção esse debate, ainda hoje bastante comum em muitas salas de

professores de nossas escolas e universidades.

No artigo de 11 de janeiro de 1931, a luta está ainda mais renhida. Entremeada por

detalhes picantes e pormenores de nomenclatura científica, permanece a contenda: o

formalismo de Almeida Lisboa provoca e desafia o intuicionismo de Euclides Roxo. O

professor de matemática responde ao matemático rigoroso num debate público que exibe

ataques pessoais, ironia, gozações e provocações.

Essa controvérsia pode ser vista como um caso particular do debate mais amplo,

ocorrido internacionalmente no ensino da matemática no fim do século XIX e início do

século XX (Schubring, 1984:139). Esse debate visava trazer para o ensino as modernas

tendências e concepções matemáticas, que “deixavam de ser exclusivamente sintetistas

para adquirir uma feição intuicionista” (Roxo, 1937). Outros objetivos do movimento

reformador eram eliminar o abuso do formalismo e aproximar o ensino das aplicações

técnicas. O formalismo é representado em nossa contenda doméstica por Almeida Lisboa,

enquanto Euclides Roxo recorre às aplicações técnicas em seus exemplos retirados aos

livros de engenharia, topografia, resistência dos materiais, etc.

Permanece, não obstante, a mesma questão que ocupa ainda hoje os pesquisadores

em educação matemática: como preservar o rigor formal e fazer o aluno apreender o

conceito adequado? Como despertar a concepção entremeada na demonstração rigorosa?

Enfim, como demonstrar rigorosamente sem que o aluno perca a perspectiva conceitual do

objeto matemático em questão?

A Didática da Matemática francesa fornece hoje subsídios na forma dos jogos de

quadros83 para pôr em prática o que Roxo já experimentava – guardadas as devidas

proporções e contextos históricos – fazer para seguir os preceitos de Klein expressos no

“Programa de Meran”: a reestruturação de todo o ensino da matemática da escola

secundária em torno do conceito de função, a orientação da didática para a visualização, a

                                                
82 A análise de uma controvérsia pode ser uma situação rica para o historiador por fazer sobressair fatos e

argumentações que, de outro modo, seriam difíceis de serem detectados (Pestre, 1998:58).
83 Jogos de quadros é uma expressão da Didática da Matemática francesa, para maiores detalhes, veja

Douady (1986:5-31 citada por Almouloud, 2000).
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introdução de uma geometria propedêutica nas classes iniciais e do cálculo infinitesimal

nas classes finais (Schubring, 1984:356).

Além disso, Klein (1931:114) distinguia dois sistemas para o ensino da matemática.

O sistema A, tradicional, decompõe a matemática em uma série de regiões diferentes bem

delimitadas, em cada uma das quais evita-se recorrer às demais regiões; seu ideal é uma

bela e lógica cristalização de cada uma dessas regiões em um corpo isolado. Contrapondo-

se a esse, o sistema B procura um enlace orgânico das diferentes regiões da matemática e

dos diferentes recursos que se podem obter dentre elas e prefere os métodos que permitem

abarcar, do mesmo ponto de vista, a compreensão simultânea das diferentes regiões; seu

ideal é conceber a ciência matemática como um todo.

Assim se expressa o professor Roxo sobre essas duas tendências:

“(…) Chamando a atenção para as duas tendências que solicitam o espírito

matemático: uma lógica e analítica; a outra intuitiva, experimental e sintética; dizia:

A primeira divide a ciência em compartimentos precisamente separados,

consta de estudar cada um deles com um raciocínio de meios e consta, quando possí-

vel, utilizar idéias provindas de departamentos vizinhos. Esta tendência tem como

ideal o desenvolvimento perfeitamente lógico de cada divisão em si mesma.

A segunda tendência, ao contrário, dá maior importância à vinculação orgâni-

ca das várias divisões entre si, ao auxílio recíproco que se prestam, e prefere os méto-

dos aptos a abrangerem várias divisões de um mesmo ponto de vista; seu ideal é a

compreensão da ciência como um todo indiviso. Depois de acentuar que a ambas essas

tendências compete um papel importante no desenvolvimento e processo de ensino

sob o domínio quase exclusivo da primeira tendência e qualquer reforma do ensino da

matemática deve apoiar-se em um desenvolvimento maior da segunda. Com esta,

entendo uma compreensão maior dos métodos genéticos do ensino, uma compreensão

mais intuitiva das propriedades do espaço, e em primeira linha e antes de tudo o des-

envolvimento da idéia de função” (ER.T.3.006).

Piaget (1999) ainda trabalhava para delinear melhor os estágios de desenvolvi-

mento cognitivo, mas os pesquisadores em educação matemática – que ainda não se havia

constituído como campo de pesquisa, segundo Kilpatrick (1992:15-96) –, já procuravam

adequar o rigor matemático à idade dos alunos. Euclides Roxo, ancorado em sua

experiência pessoal como professor catedrático de matemática do Colégio Pedro II, fazia-
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lhes eco nessa frase: “O rigor que ali se exige é o quanto pode ser compreendido por

meninos daquela idade”. (Klein e Schmack, 1907 apud ROXO, 1931), referindo-se a

meninos na idade de 13 ou 14 anos; ou ainda essa outra frase:

"Depois de passar três anos sem estudar geometria e de esquecer as ligeiras

noções da célebre morfologia geométrica exigida no exame de admissão, procurava-se

meter na cabeça dos pobres rapazes a rígida armadura lógica de Euclides (segundo

uma expressão de Klein) da maneira mais cruel e intempestiva” (Roxo, 1931).

Nos dois artigos anteriores dessa controvérsia, Almeida Lisboa critica os livros

didáticos que Euclides Roxo escrevera no intuito de os professores de matemática terem

um compêndio adequado para seguirem as novas diretrizes do ensino da matemática em

suas aulas. Em que pesem as contestações de Roxo argumentando que a questão principal

era os programas de ensino, Lisboa acerta o alvo em centrar suas críticas nos compêndios

escolares. De acordo com Schubring (1984:344) os resultados das pesquisas atuais sobre o

ensino evidenciam que “não são os programas que influenciam o ensino cotidiano mas em

grande medida os livros didáticos”. Lisboa faz suas críticas com base no compêndio de

Roxo, críticas de cunho científico, do saber científico. Entretanto, Roxo ainda será acusado

de fazer a reforma para vender seus próprios livros (Rocha, 2001), conforme atestam as

cartas trocadas entre ele e Arlindo Vieira, pertencentes ao APER

Para escrever seus livros, Euclides Roxo pesquisava os avanços ocorridos no ensino

da matemática em quase todos os países civilizados do mundo (Colégio Pedro II,

1927:66-67). Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Argentina, nenhum país era longe

demais e nenhum idioma difícil o suficiente para sustar a sede de conhecimento e a

necessidade que Roxo tinha de trazer para seus alunos o que havia de mais moderno no

ensino de matemática, sustentado pela opinião dos mais sérios pesquisadores

internacionais de sua época. Essa controvérsia obrigou Lisboa, bem como os demais

professores e leitores do jornal, a conhecer esses pesquisadores e seu trabalho.

Ecléticos, os dois adversários nos levam a conhecer, nesses artigos, detalhes de

campos de conhecimento os mais diversos relacionados à matemática: engenharia, física,

comércio exterior, filosofia, topografia, lingüística, tradução de textos, matemática

financeira, geografia, astronomia, – sem mencionar as nuances próprias da Geometria, da

Aritmética e da Álgebra.



A MATEMÁTICA NOVA E A REPÚBLICA VELHA

129

Almeida Lisboa era catedrático há quase duas décadas. Em que pesem suas

ausências e viagens, poderia ser considerado um professor experiente. Dassie (2001)

resume as críticas feitas por Lisboa na seguinte frase: “O professor Roxo quis dar ao

ensino da matemática um caráter utilitário e essencialmente prático” (Lisboa apud Dassie,

2001:29). Prosseguindo, o mesmo autor contrapõe essa frase com as instruções

metodológicas que acompanham os programas e conclui que Almeida Lisboa não

compreendera a proposta de Roxo. É aqui preciso ressaltar que “a proposta de Roxo” vinha

sendo considerada pelo menos desde a edição de seu “Lições de Aritmética”, já de caráter

inovador, conforme Tavares (2001). É provável que estivesse sendo discutida havia anos

pelos professores do Colégio. Como o catedrático de matemática mais antigo, Lisboa tinha

todo o interesse e toda a possibilidade de saber o que estava se discutindo em relação à sua

disciplina. Não é possível que Lisboa não houvesse entendido o que Roxo havia proposto

(Valente, 2001c). Não aceitava, é verdade, pois tinha lá suas convicções, além de dar as

suas aulas de forma clássica e formal havia muitos anos. Segundo Chervel (1988), a

permanência do mesmo professor durante décadas é um dos maiores impedimentos para a

transformação de uma disciplina escolar.

Em síntese, embora a matemática unificada só tenha sido proposta em 1927, desde

a publicação do livro Lições de Aritmética, no início da década de 1920, pelo menos,

Euclides Roxo já vinha pesquisando sobre o assunto. Nesse livro já podemos encontrar

alguns rudimentos de entrelaçamento dos diferentes ramos da matemática e uma tentativa

de acompanhar os avanços internacionais no seu ensino. Mesmo sendo catedrático – havia

mais de uma década – de matemática no Colégio padrão nacional, seria difícil que tivesse

força para modificar sozinho toda uma tradição de décadas de ensino. Mais que isso,

alguns de seus colegas, catedráticos e especialistas no ensino separado de cada um dos

ramos, não veriam com bons olhos essa unificação, como comprova a reação pública do

professor Almeida Lisboa. Como nos alerta Chervel (1990) professores antigos são um

entrave para modificações na disciplina, que às vezes precisam esperar pelos novos

professores mais afeitos às modernizações. Assim, não é, certamente, por acaso, que o

professor catedrático mais antigo seria também o mais forte adversário para a unificação da

matemática.

Então, como o comprovam os documentos do APER, o professor Euclides Roxo,

comprava livros, estudava, traduzia, arquitetava modificações que culminariam com a

proposta de unificação de 1927. Durante esse tempo, conjunções propícias, e também o



A MATEMÁTICA NOVA E A REPÚBLICA VELHA

130

desempenho pessoal de Euclides Roxo, fizeram-no Diretor do Externato do Colégio Pedro

II. Além do conhecimento, teria também a força de que necessitava para empreender a

unificação da matemática no ensino secundário.

Não fossem as tormentas econômicas, políticas e sociais que assaltariam o país no

final da década de 1920 e início da década de 1930, e a unificação da matemática seria,

com certeza, implantada segura e paulatinamente no âmbito do Colégio Pedro II, de onde

se expandiria com suavidade para os demais estabelecimentos equiparados e depois para

todo o ensino secundário no Brasil. Teríamos, assim, a modernidade ainda na vigência do

antigo regime…



QUINTO CAPÍTULO

A MATEMÁTICA NOVA E A REPÚBLICA NOVA

“Quando não nos filiamos a um modelo único e nos pomos a verificar as hi-

póteses explicativas confrontando-as com a documentação, a realidade, a leitura, e

assim por diante, podemos ser qualificados de ecléticos teóricos. Ora, no meu enten-

der, é de todo interesse que o historiador seja mesmo um eclético, o que é muito

preferível a continuar dizendo, como se fazia, que a economia dita tudo, ou coisas

assim. Não é um fato lamentável não se ter uma explicação global”.84

Uma reforma sem debates na Congregação

Para o Governo do Presidente Getúlio Vargas, era imperioso construir a nacionali-

dade, seus ícones. Assim, a escola secundária ficou consolidada como principal instituição

educacional, a que formaria novas mentalidades, criaria uma cultura nacional comum e

disciplinaria as gerações para garantir a continuidade da Pátria. Na escola secundária teria

de ser construída uma nova elite para o país. Uma elite católica, masculina, de formação

clássica e disciplina militar. Ela conduziria as massas e o sistema educacional

(Schwartzman, 1979).

Para manter-se no Governo Provisório, Getúlio Vargas negocia, procurando a

colaboração dos diversos setores da sociedade. Ao atrair intelectuais de diferentes

ideologias, Vargas neutralizaria as possíveis oposições ao regime inaugurado em 1930 e

redirecionado em 1937 (Brandão, 1999). Assim também é no campo do ensino.

Assim, Francisco Campos é indicado para o novo ministério de Vargas após

negociações entre Oswaldo Aranha, Presidente de Minas Gerais e Getúlio Vargas. Durante

o período em que Francisco Campos era o Secretário do Interior na administração do

Presidente de Minas Gerais, Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, vemos a primeira

ilustração de um movimento reformista e remodelador profundo. Começa o

desenvolvimento das idéias e práticas do escolanovismo (Nagle, 1974).

Também Euclides Roxo é chamado a colaborar com o ministro Francisco Campos

na reforma do ensino. Euclides Roxo, claro, sugere o que já praticara em suas aulas de

                                                
84 Daniel Roche (1999, citado por Pallares-Burke, (2000:175).



A MATEMÁTICA NOVA E A REPÚBLICA NOVA

132

matemática do Colégio Pedro II, apropriando-se das pesquisas internacionais de que tinha

notícias. Podemos ainda consultar o próprio Euclides Roxo em seu artigo do Jornal do

Commercio de 28 de dezembro de 1930, quando respondia às críticas de Almeida Lisboa

de que estaria querendo “dar ao ensino da matemática um caráter utilitário e

essencialmente prático”.

“Qualquer pessoa, medianamente culta, que passe os olhos nos atuais progra-

mas do Pedro II ou que folheie os meus livros se convencerá logo da inconsistência

dessa afirmação.

Aliás, mais para diante, ao destruir as outras acusações mais precisas do pro-

fessor Lisboa, terei ocasião de mostrar que tanto esses livros como os programas são

moldados pelos atuais planos de ensino e pelos mais modernos compêndios, america-

nos e alemães, e até mesmo franceses (…)” (ER.I.3.155).

Um outro artigo, agora da autoria de Carlos Maul, nos deixa também entrever a

opinião de Euclides Roxo no ensino da matemática:

“A falta de interesse do aluno pela matemática não se explica pela ausência de

uma faculdade especial, mas pela circunstância de que sendo ele um ser humano, a

matemática não lhe é apresentada de maneira humana” (ER.I.4.199).

Na Congregação, o ano de 1931 será marcado pela expectativa da elaboração da

nova reforma do ensino. Carlos Delgado de Carvalho é o Diretor do Externato e Euclides

Roxo é Diretor do Internato e Presidente da Congregação. Os livros didáticos parecem

estar se tornando um dos principais motivos de disputas e discussões. Já em 14 de janeiro

de 1931, Euclides Roxo passa a presidência ao vice para propor a supressão da indicação

de qualquer livro exceto os de tradução, clássicos. Lembremos que os livros didáticos de

Roxo estavam sendo duramente atacados na contenda com Almeida Lisboa, havendo o

próprio Roxo sido acusado de fazer a reforma da matemática para vender livros, conforme

as cartas trocadas entre Roxo e o padre Arlindo Vieira, integrantes dos documentos do

APER (ER.T.1.088 e ER.T.3.055). Esse fato também é apontado por Rocha (2000:210)

afirmando que “provavelmente o professor fez essa proposição, movido pelos ataques

diretos a seus compêndios, feitos por Almeida Lisboa, nessa mesma época”.
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Mello e Souza diz, na mesma ata, que sempre aconselhou os alunos que adotassem

os livros que entendessem. Também o Dr. Jonathas Serrano85 declara que é contrário à

adoção de livros, que esta medida só se justifica pela tradição e que sua “Universal” já era

adotada no Colégio Pedro II antes mesmo de ser nele professor.

Euclides Roxo, dando continuidade às modificações no ensino de matemática,

propõe ainda que seu estudo seja estendido até o 5o ano do curso secundário:

Proponho que o ensino da matemática continue a ser dado em 3 horas sema-

nais no 1o, 2o, 3o e 4o ano e que seja criada uma aula de complemento de ma-

temática no 5o ano, também com 3 horas semanais. Esta aula do 5o ano é

considerada como turma suplementar. (a) Euclides Roxo. Considerando essa

proposta, Cecil Thiré pensa que é inoportuna, visto que o governo está cui-

dando da reforma do ensino (Colégio Pedro II, 1931:141).

O professor Cecil Thiré ainda não sabia, pois, que justamente Euclides Roxo seria

convidado pelo governo para colaborar na reforma que está sendo preparada.

Nova sessão ainda no dia 23 de janeiro de 1931. Os professores, indignados,

propõem que o Diretor do Departamento Nacional do Ensino seja interpelado quanto à

indicação que fizera para os nomes do serviço de fiscalização de exames ou de verificação

de médias e freqüências nos colégios particulares. O Diretor não indicou os professores do

Colégio Pedro II, mas até porteiros de repartições foram indicados (Colégio Pedro II,

1931:142), denotando mais prerrogativas dos catedráticos sendo retiradas pelo governo, no

lento mas seguro processo de enfraquecimento da Congregação.

Ainda sobre indicações de livros didáticos e a impossibilidade de examinar, há

debates e votações. Euclides Roxo poderia ter utilizado seus apontamentos de aula como

matrizes na elaboração de livros que mais tarde, editados, poderiam servir a outros

professores em outros estabelecimentos. A pesquisa de Sorio (em preparação) indica que o

livro sendo preparado por Euclides Roxo nessa época, havia tido como base o livro de

Ernst Breslich, professor de matemática e pesquisador da Universidade de Colúmbia, NY.

Gabaglia argumenta que vota livros que nem foram editados: (…) acaba de votar

pela indicação dos livros do Euclides Roxo ainda não impressos (…) (Colégio Pedro II,

                                                
85 Serrano, Jonathas (1885-1944). Intelectual católico, também autor de “Metodologia da História” e

“Filosofia do Direito” (Martins, 1978).
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1931:146). Por uma razão ou por outra, a coleção que Roxo estava publicando para

orientar a aplicação das modificações foi interrompida nesse ano de 1931. Euclides Roxo

lançaria doravante livros em parceria com Cecil Thiré e Mello e Souza, conforme o

contrato particular firmado pelos autores regulamentando sua parceria (ER.T.1.006).

Finalmente, a sessão de 25 de maio de 1931 é para dar ciência à Congregação da

comissão nomeada pelo Sr. Ministro de Educação e Saúde Pública para adaptar o

Regimento Interno do Colégio Pedro II à nova Reforma do Ensino de que trata o Decreto

19.890 de 18 de abril de 1931 e designação de uma comissão para acompanhamento, por

parte da Congregação do Colégio, dos trabalhos da mesma comissão. Já se discute a

criação da Faculdade de Educação para formar professores secundários, os exames oficiais

e as bancas (Colégio Pedro II, 1931:148).

Euclides Roxo fora convidado pelo ministro Francisco Campos para elaborar os

programas dessa reforma: redigiu os programas e as instruções pedagógicas para o ensino

da matemática de acordo com as modernas tendências e pontos de vista sobre a disciplina.

Além disso, trabalhou, junto ao ministro, em colaboração com os professores Hahnemann

Guimarães, Assistente técnico do Ministério da Educação, Delgado de Carvalho e

Lourenço Filho, Diretor da Instrução de São Paulo, na elaboração do ante-projeto da nova

organização do Ensino Secundário. Esses trabalhos poderiam ter sido feitos no seio da

Congregação. Mas não. O ministro, evidenciando a nova ordem das coisas, chamou para

junto de si os colaboradores que queria. A Reforma pronta, decretou-a (ER.T.4.014).

A Reforma Francisco Campos estabelece as linhas mestras do ensino secundário:

formação do homem para todos os grandes setores da atividade nacional em hábitos,

atitudes e comportamentos. Dois ciclos, um de cinco anos e outro de dois anos, o primeiro

fundamental e o segundo complementar já orientado para a universidade. Inspetores

regionais controlariam o sistema nacional de ensino secundário. Caso quisessem ser

reconhecidas, as escolas tinham de pedir ao Ministério inspeção por pelo menos dois anos

ou até que fossem reconhecidas como equiparadas ao padrão nacional, que era dado pelo

Colégio Pedro II. As escolas assim reconhecidas poderiam emitir diplomas que davam

acesso à universidade. Francisco Campos também estabelece um equilíbrio entre

humanidades e ciências (Nagle, 1974).

Rocha (2001) em sua dissertação destaca a feição autoritária da Reforma Campos,

que pôde ser imposta em âmbito nacional, ao menos em termos de legislação, pelo fato de
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o país, naquele momento, estar vivendo em regime de exceção, logo após o desfecho do

golpe de estado de Getúlio Vargas. Embora a reforma haja definido a finalidade do ensino

secundário de acordo com as idéias escolanovistas, não criou ligação entre o secundário e o

ensino técnico-profissional. Rocha também confirma, como outras pesquisas, a adoção das

inovações do ensino de matemática que estavam sendo implantadas no Colégio Pedro II de

forma paulatina sob a direção de Euclides Roxo.

Segundo Prost (1996) é preciso construir as temporalidades da reforma, sem limitá-

la em uma periodização muito curta, pois as reformas freqüentemente vêm de longe e é

preciso que o tempo passe para que se tenha uma verdadeira visão de sua natureza e

dimensão. Os políticos têm, geralmente, menos prazo para efetuarem as reformas que os

professores. O político é apressado, precisa das realizações enquanto durar seu mandato. Já

um professor tem, geralmente, seu emprego assegurado por um tempo mais longo. O

professor pode esperar que surjam as conjunturas mais favoráveis ao seu projeto. Euclides

Roxo foi professor de matemática por mais de quatro décadas, diretor do Colégio Pedro II

por quase uma década, onde estava implantando as inovações da unificação de forma

paulatina e segura, após haver debatido e convencido mais de dois terços da Congregação a

assinarem sua indicação. Em contrapartida, por quanto tempo ainda Francisco Campos

permaneceria no instável ministério revolucionário de Getúlio Vargas?

Para Rocha (2001:238), Euclides Roxo “aproveitando-se de seu cargo, conseguiu

estender, a todo o país as inovações” que estava praticando progressivamente no Colégio

Pedro II. Resumindo, Rocha (2001) ainda conclui que

“o professor Euclides Roxo tirou proveito da posição que ocupava na estrutura

educacional do país (…) e implementou integralmente, pelo menos na lei, ‘de cima

para baixo’ e sem discussões prévias, todas as inovações defendidas por Felix

Klein, (…).”

De fato, em relação à reforma Campos e numa perspectiva mais geral, pode se dizer

assim, entretanto, é preciso observar que Roxo, quando começou a estudar a unificação das

disciplinas matemáticas, no início da década de 1920, tinha na Congregação uma posição

bastante difícil, pois havia sido decretado catedrático – no lugar de Eugênio de Barros Raja

Gabaglia para o qual a Congregação havia elegido o professor Arthur Thiré86 – pelo

                                                
86 Veja detalhes em “Uma cátedra a preencher”, subtítulo do quarto capítulo deste trabalho.
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governo que estava em estado de franca animosidade com a mesma Congregação, como foi

descrito em “A animosidade entre o Ministro do Interior e a Congregação”, no quarto

capítulo. Foi preciso um trabalho paciente e minucioso de uma década de aulas, exames,

debates, conversas pelos corredores do Colégio, comprovações e indicações para que seu

“Considerando” fosse assinado por mais de dois terços da Congregação, em 1927! A

modernização do ensino de matemática não foi um processo que se iniciou em 1929 no

Colégio Pedro II. Não. Vinha sendo articulada pelo menos com certeza a partir de 1923,

quando foi editado Lições de Arithmetica de Euclides Roxo, de tendências

modernizadoras, conforme analisado por Valente (2000a), Tavares (2001) e ilustrado

anteriormente neste trabalho.

Rocha (2001) também afirma que muitas alterações pretendidas por Euclides Roxo

são, ainda hoje, consideradas atuais. “Porém, em seus únicos trabalhos encontrados sobre o

ensino secundário de maneira geral, esse ilustre catedrático demonstrou uma visão bastante

aristocrática a respeito da finalidade que deveria ter esse ramo do ensino”. Correntes

filosóficas à parte, é fato comprovado pelo APER que Roxo, de fato, pertencia à velha

oligarquia. O próprio Roxo se define, em um de seus manuscritos como “legalis-

ta” (ER.T.3.123), como também já vimos aqui. Havia sido formado no ensino clássico do

Colégio Pedro II. Não há contradição alguma em Roxo não ter se interessado pelo ensino

técnico-profissional. Dedicava-se, simplesmente, ao que gostava e sabia fazer bem: o bom

ensino de matemática segundo as últimas tendências internacionais. Daí o equívoco

imputado por Lisboa a Roxo de que ele estaria pensando numa “matemática para

jardineiros analfabetos” ou “quis dar ao ensino da matemática um caráter utilitário e

essencialmente prático”.

A Reforma Campos não pode ser ainda inteiramente avaliada em seus reflexos no

ensino da matemática no Brasil, “principalmente pelo fato de, 11 anos depois ter sido

efetivada outra grande reforma, a Reforma Gustavo Capanema, que, nas próprias palavras

de Euclides Roxo, representou um recuo em relação à Reforma Campos” (Rocha,

2001:242).

Seria enriquecedor ver também a opinião do próprio Euclides Roxo, publicada no

jornal “A Noite” de 10 de março de 1942, a respeito da Reforma Gustavo Capanema:

“A nova Lei Orgânicado Ensino Secundário está norteada em rumo seguro,

por uma corajosa e elevada concepção dos objetivos da formação humanística, dando

mais profunda significação ao ensino secundário, ou melhor, à educação secundária.
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Aliás, como bem acentuou o ministro Capanema em sua entrevista recente à Noite,

não há rompimento com o regime anterior, mas antes continuidade de ação nas diretri-

zes já traçadas na admirável Reforma Francisco Campos. Apenas, após doze anos de

experiência e diante de novas situações, há que acentuar certas características e atenu-

ar outras tantas.

Mas, se da reforma Campos se tem dito, com razão, que foi a primeira a cogi-

tar da formação professoral e da orientação didática e metodológica do ensino, não se

pode negar que a Reforma Gustavo Capanema tem a prioridade em dar à educação

secundária um sentido verdadeiramente humanístico, cogitando, em prescrições claras

e precisas, da formação moral e patriótica do adolescente. Repontam, com efeito, a

cada passo, dispositivos de alcance altamente espiritual e humano, tirando ao decreto a

habitual secura burocrática dos textos legais e infundindo-lhe vida e realidade, subor-

dinadas a alto senso de patriotismo”.

Roxo, em 1942, encontrava elogios para a reforma Capanema acentuando seu

caráter humanístico. Em que pesem suas opiniões de professor de matemática, o educador

Euclides Roxo priorizava – em 1945, assim como havia feito em 1930 –, o ensino

humanista para os adolescentes, conforme se pode depreender de um dos discursos mais

emocionados de sua carreira, não publicado, ao que se tem notícia. Nesse discurso,

proferido sob a impressão da revolução de 1930, ao se exonerar, em caráter irrevogável, do

cargo de Diretor do Externato, Euclides Roxo já mostra claramente suas convicções

humanistas. Esse documento manuscrito faz parte do APER e, só chegou até nós porque o

centro de poder daquela época, o governo revolucionário de Getúlio Vargas, dele não deve

ter tomado conhecimento. Considerando, como Le Goff (1992) que os monumentos que

nos chegam do passado são erigidos pelos centros do poder com a finalidade de se auto-

promoverem, o documento em questão não foi erigido pelo governo revolucionário, e sim

por um autêntico representante da antiga oligarquia deposta pela revolução, professor de

matemática, sim, mas antes de tudo um legalista:

“Quero, porém, aproveitar este instante único que se me oferece, entre emo-

ções de uma despedida, para fazer um apelo aos meus colegas, professores, (…)

somos todos educadores, compete-nos a tarefa de desenvolver a inteligência e plasmar

os caracteres da juventude de nossos patrícios; trabalhemos, pois, de hoje em diante,

cada vez mais, para que se forme nos adolescentes de nossa pátria, uma alta mentali-

dade cívica e uma envergadura moral, que permita possa o Brasil ainda algum dia



A MATEMÁTICA NOVA E A REPÚBLICA NOVA

138

resolver as suas questões políticas sem a intervenção das ‘pontas de lança’ nem das

‘patas de cavalo’ e atingir a um grau de civilização e de consciência cívica (…)”

(APER, ER.T.3.123)

Igualmente fazendo considerações acerca da Reforma Campos, Campos (1945,

citado por Dassie, 2001:32) afirma que “ultrapassou todas as anteriores pela amplitude do

seu plano. Mas, como quase todas as reformas do ensino no Brasil, os seus dispositivos

legais não foram cumpridos integralmente, por falta de tenacidade, de disciplina e de

idealismo dos órgãos encarregados de os aplicar”. Entretanto, considerando, como

Chervel (1990), que toda disciplina escolar tem uma inércia própria a impedir que suas

transformações sejam feitas imediatamente; considerando que o que se ensina na escola é

feito na escola, pela escola e para a escola, poderemos constatar que a causa de não serem

“os dispositivos legais cumpridos integralmente” está na própria dinâmica de

funcionamento das disciplinas escolares. Não está nos “órgãos encarregados de aplicar”

esses dispositivos legais.

Tivéssemos seguido os caminhos que Félix Klein seguiu na Alemanha, que são

favorecidos pelas peculiaridades das disciplinas escolares delineadas por Chervel (1990),

fazendo a reforma a partir de dentro da escola, e restaria aos “órgãos encarregados de os

aplicar” apenas a tarefa de escrever, tornando oficial o que já estava sacramentado por anos

de prática nas salas de aula.

A Congregação e a República Nova, desloca-se o foco dos debates

O ano de 1931 é marcado pelo início do governo provisório. A reforma do ensino

secundário empreendida por Francisco Campos pelo decreto 19.890 de 18 de abril, seria

consolidada apenas em 4 de abril de 1932, pelo decreto 21.241 (Dassie, 2001:3).

Confirmando o clima de expectativa, em 1931, dentro da Congregação, em 25 de maio,

Cecil Thiré diz que a falta de programas, principalmente de matemática, tem trazido

confusão ao ensino e que, como professor, não sabe qual programa adotar. Propõe que se

peça ao Ministro da Educação a solução dos programas do ensino. Fala-se também em

incluir o Colégio Pedro II na Universidade do Brasil87 (Colégio Pedro II, 1931:149). Essa

fala define bem o que acontecerá na Congregação daqui por diante: os professores que
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antes debatiam, votavam e praticavam, agora precisam esperar que os funcionários do

Governo decidam o conteúdo de suas aulas.

No dia 20 de setembro de 1931 acontece outro fato significativo: a colação de grau

dos bacharéis em Ciências e Letras da turma de 1930 é presidida pelo Ministro da

Educação e Saúde Pública, Belisário Penna. Adhemar Siqueira, representa o Chefe do

Governo Provisório (Colégio Pedro II, 1931:150). Confirmando as expectativas, a

Congregação vai mesmo se tornar nas próximas décadas mais um palco de votos, festejos e

comemorações que debates e votações apertadas relativas à prática do ensino.

No acervo do APER (ER.T.1.067), há uma cópia de um bilhete de Armando

Alencar para Getúlio Vargas, de 24 de novembro de 1931, solicitando que Euclides Roxo

fosse nomeado para o cargo de Diretor do Externato. Não sabemos se esse bilhete, de fato,

foi enviado ao Presidente da República; caso haja sido enviado, não foi atendido, pois ao

final desse ano tão significativo, a 28 de novembro de 1931, Euclides Roxo, como

Presidente da Congregação e Diretor do Internato, abre a sessão para a recepção do novo

Diretor do Externato e Presidente da Congregação, Henrique de Toledo Dodsworth e o

Vice, Carlos Delgado de Carvalho88, por Decreto do Governo Provisório.

Dodsworth prestara durante o ano de 1918 um concurso para catedrático de Física e

Química, mas como não soubera responder o que era assíntota, havia sido considerado

inabilitado por Floriano de Brito. Agora ei-lo, Deputado e Presidente da Congregação.

Presidente por Decreto. Essa imposição do novo Presidente da Congregação, por decreto,

restrita ao âmbito do Colégio pode ilustrar o que aconteceu numa escala maior no centro

decisório do país.

Assim, começa o ano de 1932 e a Presidência da Congregação é de Henrique

Dodsworth. Euclides Roxo propõe que as sessões passem a ser feitas mensalmente. O

professor Gabaglia pede que sejam remetidos à comissão de ensino os programas do 3o ao

6o ano, desde que os do 1o e 2o ano já foram organizados pelo Ministério.

Na sessão de 11 de maio de 1932 fica estabelecido que o número de alunos

gratuitos será de 10 na 6a série, passando os demais para a classe dos contribuintes. Cada

turma tem 51 alunos. Denotando que as verbas começam a minguar, esse fato também

                                                                                                                                       
87 Oficialmente, em 1931, existia a Universidade do Rio de Janeiro, embora já houvesse a idéia de

transformá-la na Universidade do Brasil. Talvez por isso, os catedráticos a denominem assim,
antecipadamente.
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ilustra o que acontecerá com maior intensidade nas décadas seguintes. Além disso, a

Congregação apela a seu Presidente, Dodsworth, pedindo-lhe que os programas sejam

organizados. O Presidente responde que a Congregação tem de esperar até 1934, conforme

a lei89, embora essa atribuição pertença já ao corpo congregado (Colégio Pedro II,

1932:158). Conforme atesta Rocha (2001) essa revisão trienal poderia ter ajudado muito,

caso tivesse sido feita. Euclides Roxo poderia ter se encarregado dela, mas afastara-se de

toda atividade profissional em 1935, em razão da morte da filha.

Finalmente, em 29 de dezembro de 1932, Henrique Dodsworth anuncia que vai

deixar a Presidência da Congregação para Euclides Roxo. É dessa época a carta que

Euclides Roxo escreve ao Diretor do Instituto de Educação do Distrito Federal, transcrita

no Anexo A, deste trabalho.

Essa carta faz parte do acervo do APER (ER.T.1.007) e é útil para seguirmos a vida

profissional de Roxo de seu próprio ponto de vista. Os documentos enunciados entre

parênteses também fazem parte do APER, havendo sido recolhidos, selados e enumerados

pelo próprio autor. Essa promissora carreira profissional sofrerá um revés no ano de 1935,

por graves motivos particulares. Ainda nessa década, no ano de 1936, Roxo retomaria,

devagar, suas atividades profissionais.

Durante o ano de 1933 o acontecimento mais digno de nota é o concurso para

catedrático de Matemática. Há grandes debates sobre documentação, currículo e trabalhos

dos candidatos: Alberto Nunes Serrão, Júlio César de Mello e Souza, Haroldo da Cunha. A

Congregação também debate quem pode e quem não pode ser examinador nesse concurso,

já que dois catedráticos de matemática: Roxo e Thiré, possuem livros didáticos publicados

em co-autoria com um dos candidatos, Júlio César de Mello e Souza. Cecil Thiré defende-

se dizendo que foi co-autor do livro, de 1927, havendo sido apenas colaborador nos outros

livros do candidato referido. Pelo sim, pelo não, a Congregação decide que nem Roxo nem

Thiré serão examinadores (Colégio Pedro II, 1933:195-198)90.

Ao final do ano de 1933, o professor Fernando A. Raja Gabaglia, recentemente

nomeado por decreto, pelo Chefe do Governo Provisório, para Diretor do Externato como

                                                                                                                                       
88 Era Carlos Delgado de Carvalho o Diretor do Externato até então, e seria o natural Presidente da

Congregação em 1932, pelo costume do revezamento, caso o governo provisório não interferisse.
89 Com essa nova regulamentação, os programas seriam refeitos e votados apenas trienalmente.
90 Esse concurso é bastante polêmico, chegando, inclusive, a ser motivo de um processo judicial impetrado

por Alberto Nunes Serrão. Almeida Lisboa chegará a propor a publicação das provas escritas desse
concurso e a polêmica continuaria mesmo após a posse do novo catedrático de matemática, Haroldo Lisboa
da Cunha, que se dará na sessão solene do dia dois de julho de 1935.
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sucessor de Dodsworth, é recepcionado pela Congregação em sessão solene de 25 de

novembro de 1933. Agora, ao menos teoricamente, Raja Gabaglia iria se alternar com

Euclides Roxo na Presidência da Congregação até 1935, quando Roxo pediria sua

exoneração definitiva, depois de ficar afastado, por mais de um ano, por motivos

particulares.

Chega assim o ano de 1934, ano da Assembléia Nacional Constituinte. Em 28 de

abril discute-se o fato de os deputados quererem passar o Colégio para o Município. Os

professores se mobilizam e protestam. Divulgam o seu protesto para conseguir o apoio de

ex-alunos influentes. A mobilização surte o efeito desejado, o projeto não passa e o

Colégio Pedro II continua federal até os dias atuais (Colégio Pedro II, 1934:199).

Uma sessão extraordinária é feita logo em 30 de maio para comentar as últimas

medidas para o ensino, deliberadas pela Assembléia Nacional Constituinte. Segundo o

texto da ata, os dispositivos que estabeleceriam o regime de ensino preconizado pela

Congregação haviam sido aprovados por grande maioria. Os congregados decidem expedir

telegramas, agradecendo aos deputados envolvidos, e louvando a imprensa.

No ano de 1935, Euclides Roxo, Diretor do Internato, deveria ser o Presidente, mas

havia pedido afastamento que culminaria com sua exoneração oficial em 1937, conforme

carta de seu próprio punho encontrada no APER. Quintino do Valle, o vice do Internato,

não quis assumir a presidência da Congregação.  Então, Fernando A. Raja Gabaglia ainda é

o Presidente. Agora por dois anos seguidos, contrariando o costume.

Prosseguem as sessões com teor relativamente igual, sendo que haveria um

concurso de português e é o Conselho Nacional de Educação que designa os professores

que serão examinadores. Até mesmo professores que não pertencem ao Colégio Pedro II

passam a participar de bancas para examinar futuros catedráticos do Colégio Pedro II. Os

catedráticos reclamam muito desses examinadores estranhos, inclusive de sua parcialidade

(Colégio Pedro II, 1935).

A Congregação protesta, mas seus protestos parecem não mais surtir efeito e ecoar

apenas dentro da própria sala das sessões. Euclides Roxo afastara-se de toda a atividade

profissional, profundamente entrevado pela morte da filha pré-adolescente, conforme

documentos de pesar encontrados no APER.

Em 3 de novembro de 1936, um ofício do Diretor Geral de Educação de ordem do

Sr. ministro solicita a elaboração de proposta de revisão dos programas de ensino
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secundário. Elege-se uma comissão para tratar desse assunto. Honório Silvestre declara

que não mandará programas porque já sabe da sorte que aguardará aos que forem

aclamados pela Congregação. Essa declaração mostra o estado de ânimo em que estavam

os professores catedráticos.

Além disso, um ofício da comissão examinadora de Química, na qual três

examinadores são estranhos ao corpo docente do Colégio, solicita providências que irritam

os professores congregados. O professor Lafayete acha que a resposta da Congregação só

poderá ser a de que ela não está disposta a desempenhar uma pantomima. Os professores

reclamam que os outros examinadores, impostos pelo governo não são idôneos. E nenhum

outro professor do Colégio Pedro II aceitou fazer parte da comissão do concurso de

química (Colégio Pedro II, 1936). É comum ver-se agora nas atas queixas e lamentos que

denotam o clima de desânimo e impotência que vai tomando conta da Congregação ao

longo da década de 1930.

A boa nova em 1937 é que Euclides Roxo foi nomeado para Diretor da Divisão de

Ensino Secundário do Departamento de Ensino. As congratulações podem ser vistas na ata

da sessão de 09 de novembro de 1937 (Colégio Pedro II, 1937:56). Durante esse ano, no

mais, discutiram-se apenas de homenagens, concursos, fiscalização, votos de pesar, etc.

Evidenciando assim que o centro decisório está cada vez mais longe da Congregação cuja

tarefa mais importante agora é debater e votar nomes de catedráticos a serem dados às

novas salas de honra. O Colégio também recebe festivamente o Presidente Getúlio Vargas

e seus ministros para as comemorações de centenário que parecem durar uma década por

sua pompa e brilhantismo.

Todo esse aparato, ainda mais descrito tão minuciosamente, fica um pouco

deslocado do anterior teor sério, reservado e profissionalmente restrito às questões

científicas e de ensino, dos antigos debates comuns na Congregação. Um dos traços mais

característicos da Congregação, ao longo do período de pesquisa deste trabalho,

justamente, foi a diversidade de ideologias e opiniões entre seus membros. Participantes

dos mais variados grupos de opiniões e convicções, muitos deles haviam sido ligados à

antiga oligarquia.

Por exemplo, pelos documentos do APER, sabemos o quanto Euclides Roxo havia

sido ligado à antiga oligarquia. Olhava, num primeiro momento, com profundo desagrado

para o “novo regime político” instaurado por Getúlio Vargas. Chegou, inclusive, a
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exonerar-se de seu cargo de Diretor do Externato do Colégio Pedro II “o qual só deixou de

exercer por se haver espontânea e irrevogavelmente exonerado na manhã do dia imediato

ao da vitória da revolução”, para deixar patente e pública sua posição não-revolucionária,

conforme se pode comprovar por suas próprias palavras (ER.I.2.039 e ER.T.1.007).

O próprio Roxo atesta, no mesmo dossiê, que no programa que apresentou em 1929

para o Colégio Pedro II, imprimiu ao ensino da matemática uma orientação inteiramente

nova entre nós para que ficasse de acordo com as tendências da “escola nova” e do

movimento da reforma de Felix Klein. O mesmo Roxo explicaria assim, em seu A

Matemática e o Curso Secundário, de 1937, sua visão da reforma e das concepções de

Klein:

“Esse processo da idéia reformista deve-se principalmente a Felix Klein, o

grande matemático alemão êmulo de Poincaré, professor da Universidade de Göttin-

gen e que, com as suas primeiras conferências, pronunciadas em 1900, justificou a

necessidade de uma reforma de métodos, de objetivos e de programas, imposta, dizia

ele, pela mudança de tendência geral da cultura em nossa época.

Tal mudança, conseqüente ao crescimento monstruoso da indústria e do co-

mércio, não é porém, uma simples adaptação de caráter utilitarista, mas visa antes, o

que é, a nosso ver, fundamental, a trazer para o ensino as modernas tendências e

concepções do pensamento matemático, o qual deixou de ser exclusivamente sintetista

para adquirir uma feição intuicionista.”

Futuramente, as implicações entre a matemática unificada e o movimento da escola

nova poderão ser estudadas tomando-se os documentos do APER como fonte de pesquisa,

com grandes proveitos para o esclarecimento dessa época do ensino brasileiro.

Uma reforma com debates fora da Congregação

Chegada a década de 1930 e o Governo de Getúlio Vargas, não há mais o debate de

congregados intermediado por seu Presidente, cuja opinião poderia inclusive ser

contrariada pela maioria. Só o que se pode ver doravante nas atas da Congregação são

votos de louvor e de pesar, registros de comemorações e festas, homenagens a catedráticos

ilustres e desaparecidos. Eventualmente alguma sugestão ou parecer sobre a legislação de

suas próprias carreiras de funcionários públicos que seria submetida ao órgão

administrativo competente.
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Com o início do sistema de ensino brasileiro, em 1930, e a criação do Ministério da

Educação e Saúde, MES, as discussões acerca do ensino passam a ser feitas fora da

Congregação. Ela ainda é consultada, vez ou outra, mas as suas deliberações não mais

serão acatadas incontinenti pelos outros estabelecimentos de ensino secundário. Temos, a

partir daí, um Diretor Geral do Ensino e uma Divisão do Ensino Secundário.

Eventualmente, um catedrático do Colégio Pedro II assume algum destes cargos, mas não

existe mais um debate entre catedráticos e professores cuja opinião é avaliada por seu valor

intrínseco e comprovada por sua prática pessoal.

Trazendo para si o personagem principal da Congregação, o governo conseguiu que

as idéias – propostas por Roxo – tivessem a aprovação da Congregação em um primeiro

momento, alijando-a aos poucos de sua função de principal órgão determinador das

modificações no ensino secundário.

Doze anos após a unificação, o próprio ministro Capanema, ao planejar sua reforma

do ensino, consulta os mais variados setores da sociedade brasileira, conforme

DASSIE (2001). Entretanto, essa consulta não é feita em um campo aberto de indicações,

discussões e votações em que a maioria vence, como era o caso da sala das sessões do

Colégio Pedro II, no prédio da Avenida Marechal Floriano. Além disso, a intenção do

ministro, como político, tinha de estar dividida entre contentar uns e outros e o melhor a

ser feito para o ensino em si, fator esse considerado às vezes apenas em última instância.

De fato, os ocupantes dos cargos públicos do MES são profissionais de educação, não são

mais os professores que irão praticar o que decretarem e decretar o que já praticaram.



CONCLUSÃO

Embora a intenção aqui não seja a de escrever uma história da Congregação,

havendo acompanhado seu funcionamento durante tantas décadas pela leitura das atas de

suas sessões, quero ainda acrescentar que hoje a Congregação do Colégio Pedro II está

constituída dos diretores das atuais unidades do Colégio e de alguns de seus

departamentos. Dela ainda fazem parte o seu Presidente, Diretor do Colégio Pedro II da

Unidade de São Cristóvão, onde funcionava o antigo Internato, atualmente o Professor

Wilson Choeri; a Diretora do Colégio Pedro II da Unidade Centro onde funcionava o

antigo Externato, a Professora Vera Maria Ferreira Rodrigues – novamente uma professora

de matemática, como nos tempos de Euclides Roxo –; e mais alguns diretores de

departamentos do Colégio, ainda estabelecimento federal de ensino. Esses professores,

embora sem o título de catedráticos, progridem em sua carreira conforme a legislação

específica para o magistério dos funcionários públicos federais.

Durante o período de estudo deste trabalho, a leitura das atas da Congregação até o

início dos anos 1930, aproximadamente, revela votações e questionamentos, pareceres e

apartes, aprovações e ressalvas, apenas interrompidos nos votos de pesar pelo falecimento

de algum dos membros, logo retomados pelos que ficaram ou ingressaram.

Acompanhando esses debates, desde dezembro de 1891, verifica-se como a prática

da sala de aula de matemática vai sendo incorporada pela legislação a vigorar na medida

em que os próprios professores se constituíam em comissões, discutiam e elaboravam

propostas para o ensino. As comissões eleitas eram mistas, não apenas de professores de

matemática, ainda que se tratasse de julgar questões do ensino da matemática.

As propostas eram votadas pela Congregação e, uma vez adotadas no Colégio

Pedro II, de lá irradiavam para as salas de aula de todo o país. O costume de discutir,

negociar, votar e aprovar seria o meio em que mais tarde se desenvolveria, paulatinamente

no âmbito do Colégio Pedro II, a grande reforma do ensino das matemáticas, quando a

Aritmética, a Álgebra, a Trigonometria e a Geometria passam a constituir uma única

disciplina escolar.
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Essas modificações no ensino da matemática já se achavam adotadas em quase

todos os países civilizados do mundo (Colégio Pedro II, 1927:66), mas seu acontecimento

no Brasil precisou esperar pela atuação de Euclides Roxo.

Euclides Roxo foi um professor catedrático de matemática do Colégio Pedro II que

acompanhou o seu tempo quanto à concepção inovadora do ensino das matemáticas.

Conseguiu pôr em debate e votação as novas idéias entre os seus pares da Congregação.

Jorge Duclout, Benchara Branford e Félix Klein foram alguns de seus inspiradores

conforme citado na ata da sessão da Congregação de 14 de novembro de 1927. Idéias e

conceitos serão trazidos, traduzidos e apropriados do exterior, mas para que vigorassem,

seria necessário que passassem pelo crivo da Congregação.

Naquele tempo, a pena que desenhava o “traço harmonioso do professor” (Hébrard,

1995) era, freqüentemente, a mesma que determinava a forma da legislação a vigorar.

O cientista, o legislador, e o professor estavam na mesma pessoa e a legislação,

assim enriquecida desse praticar sem intermediários, influenciava a prática das salas de

aula de todo o país. Decretou sua própria prática pedagógica e praticou o próprio decreto

em sala de aula. Era o professor do Colégio Pedro II. Do professor catedrático do Colégio

Pedro II. Padrão nacional.

Criado pelo Governo do país para ser seu padrão de ensino secundário, o Colégio

Pedro II cumpriu91 fielmente sua função, freqüentemente desafiando o próprio Governo

que o criou e do qual depende. O termo padrão não é aqui empregado no sentido de básico,

mínimo ou comum. Em se tratando desse Colégio singular, padrão é sinônimo de ideal, de

excelência, de máximo. Um ideal de eficiência, qualidade e competência que outros

estabelecimentos se esforçaram, durante décadas, para atingir e equiparar.

Claro está, e era fácil de se prever, que esse ideal de qualidade e excelência no

ensino nem sempre era compatível com algumas expectativas do próprio Governo. Daí os

diversos apartes, moções, representações, petições e protestos que pudemos acompanhar ao

longo desta narrativa. Assim, quando o Governo de Getúlio Vargas precisou do Ensino

Secundário para formar a nova nacionalidade, surgiu um projeto diferente para o ensino

secundário daquele preconizado e praticado pela Congregação. A Congregação

                                                
91 Mesmo hoje em dia, quem permanece na ante-sala do Gabinete do Diretor do Colégio, durante os meses de

novembro a março, pode presenciar o vai-vem interminável de pais, mães, avós, tios, influentes ou não,
pobres e ricos, religiosos e leigos, a solicitarem as disputadas vagas para seus protegidos ou reclamarem
dos critérios para os difíceis exames de seleção.
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preocupava-se prioritariamente com a excelência e qualidade do ensino no âmbito restrito

do Colégio Pedro II. No novo projeto nacional, o antigo da Congregação do Colégio

Pedro II, tal qual estava constituída e acostumada, tornou-se totalmente inadequado,

obsoleto e incômodo para esse mesmo Governo.

A unificação das disciplinas matemáticas, mesmo enfrentando algumas reações

adversas, estava sendo implantada com segurança no âmbito do Colégio Pedro II, a partir

de 1927. Mas veio a Revolução. Euclides Roxo, o principal incentivador da unificação,

apesar de suas ligações pessoais com a República Velha e sua aversão à desordem natural

de uma revolução – dizia-se legalista –, conseguiu manter-se como Diretor do Colégio e

membro da Congregação. Aparentemente nada poderia sustar o avanço do ensino unificado

da matemática.

Entretanto, um Governo revolucionário tentando conquistar apoio dos mais

variados setores da sociedade entra em cena atraindo para si os representantes mais

expressivos desses setores. Alguns de seus projetos mais caros eram a educação para todos

e a construção da nacionalidade brasileira. A educação tornou-se prioridade nacional. Seria

feita uma grande reforma do ensino.

O Ministro Francisco Campos chama, em 1931, Euclides Roxo como seu

colaborador, ao lado de outros educadores renomados para confeccionar a reforma. A

Congregação, embora distinguida com esse chamamento, se enfraquece ao ver deslocado o

fórum das discussões sobre o ensino para outras esferas. Em que pesem os esforços de

Roxo para mantê-la no controle das diretrizes do ensino secundário, nota-se claramente

que uma Congregação forte, autêntica representante de uma classe tradicional, não

interessa a um Governo revolucionário.

Prost (1996:23) esclarece que a reforma tem a intenção de introduzir modificações.

Não obstante, muitas vezes reformar não implica em modificar como imaginam os

profissionais da educação que acreditam poder decretar as modificações.

Ainda segundo Prost (1996:23), a existência de um debate coletivo em torno de um

projeto é uma das três condições simultâneas de existência para uma reforma, além do

próprio projeto de reforma e de uma certa amplitude. Toda reforma pressupõe

reformadores e adversários, partidários e detratores. Assim, toda reforma é realizada por

atores concretos que expõem seus objetivos e suas justificativas em torno de conteúdos

concretos e métodos de ensino. Para analisar uma reforma, precisamos identificar os atores



CONCLUSÃO

148

que a trazem. Partindo-se desses atores pode-se compreender as razões e os objetivos dos

projetos, e a natureza de suas inovações. Além disso, como foi visto, cada reforma pode vir

da relação entre diferentes tipos de atores principais: científicos e políticos.

Essa relação não acontece sem tensões e atritos, como também pudemos perceber

pela descrição e análise dos debates entre os professores relativamente às modificações e

reformas do ensino de matemática – acompanhados nas atas das sessões da Congregação e

nos debates ocorridos nos jornais da época das modificações e reformas aqui estudadas.

Prost (1996:23) também observa que raramente os conhecedores da matemática

têm consciência da viabilidade ou inviabilidade do ensino de certos conteúdos em classe.

Freqüentemente, com a segurança que lhes conferem a idade e o status, negligenciam o

problema da transposição didática. Tomam como exemplo a si próprios ou a antigos alunos

brilhantes e excepcionais, achando que todos poderiam aprender a matemática com a

mesma desenvoltura. Não foi esse o caso de Euclides Roxo.

O Professor Euclides Roxo, no final da década de 1930 já havia ministrado em suas

aulas no Colégio Pedro II a matemática unificada. Estava consciente de suas dificuldades e

facilidades para alunos e professores. Sabia que os professores seriam uma peça

fundamental e que necessitariam de formação especializada. Daí seu empenho na criação

do curso de formação de professores de matemática. Grande parte do sucesso da unificação

dependeria da formação desses professores.

Por seu turno, os atores políticos querem adaptar os conteúdos ensinados às novas

finalidades da instituição, assegurando a adequação da escola aos objetivos da sociedade.

O fato de ser, ao mesmo tempo, política e científica, seria um bom indício para uma

reforma, segundo Prost (1996:23). Debates sobre a finalidade de nosso ensino secundário

foram constantes no início do século XX. Seria um ensino clássico, formando um cidadão

de cultura geral, parte da elite futura de governantes da nação? Ou seria um ensino

científico, voltado para a demanda de profissionais qualificados que as modificações na

sociedade faziam sentir? São objetivos que compete à sociedade debater e decidir, como

diríamos atualmente, e a decisão é de ordem política. Com o advento da revolução de 1930

aqui no Brasil, era o caso de construir uma nova nacionalidade. Sendo assim, que tipo de

ensino de matemática no secundário atenderia melhor a esse objetivo? Talvez, de fato,

como queria Euclides Roxo, uma matemática unificada de feição intuicionista. Quem sabe,

menos formalismo deixaria, talvez, mais espaço para questões e conteúdo mais pertinentes

a essa nova nacionalidade.
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Um professor dispõe de décadas para implantar suas idéias na prática, ao longo de

sua carreira, mas um político está pressionado pelos anos de duração de seu mandato

Prost (1996). Tem de fazer o que precisa imediatamente, sob pena de não o fazer nunca.

Agora a unificação, de uma forma ou de outra, seria decretada para todo o território

nacional, abrupta e desajeitadamente. As vozes que já se faziam ouvir contra a unificação

apenas tiveram de esperar para ver como a unificação não poderia mesmo ser praticada por

professores das mais diferentes situações, concepções e formações. Considerando que não

houve treinamento prévio, considerando que não havia uma estrutura de apoio,

considerando a inércia própria da disciplina (Chervel, 1990), cada professor fez o que

estava dentro de suas possibilidades e a prática do ensino, lenta e seguramente, retomou

seu curso.

Doze anos depois, na reforma Gustavo Capanema, as finalidades oficiais precisa-

ram ser revistas para se aproximarem um pouco mais das finalidades reais do ensino de

matemática. Manteve-se a rubrica matemática para a disciplina teoricamente unificada.

Mas, mutilada de seus mais fortes pilares teóricos e sem uma estrutura de treinamento

adequada para os professores, a disciplina seguiu o rumo traçado por décadas de tradição

escolar, a esperar 40, talvez 50 anos – talvez até hoje – novos professores, com nova

formação, que corrijam, de dentro da escola, paulatina e seguramente seus rumos para uma

matemática unificada de fato.

* * *



FONTES

Fontes Manuscritas

a) Arquivo do Colégio Pedro II

Atas da Congregação, 02 de dezembro de 1891 a 17 de agosto de 1899.

Atas da Congregação, 10 de janeiro de 1918 a 28 de fevereiro de 1920.

Atas da Congregação, 05 de março de 1920 a 02 de abril de 1925

Atas da Congregação, 02 de abril de 1925 a 04 de julho de 1934.

Atas da Congregação, 02 de julho de 1934 a 26 de agosto de 1946.

Atas da Congregação, 21 de setembro de 1954 a 20 de fevereiro de 1958.

b) Arquivo Pessoal Euclides Roxo – APER

ER.T.1.007. Requerimento de ER ao Diretor do Instituto de Educação do Distrito Federal,
solicitando inscrição no concurso de títulos para preenchimento de vaga de assistente de
matemática. – Rio de Janeiro, sem data. 8f.

ER.T.1.067. Cópia de bilhete de Armando Alencar para Getúlio Vargas indicando ER para o cargo
de Diretor do Externato do Colégio Pedro II. – Rio de Janeiro, 24 de nov. 1931. 1f.

ER.T.1.088. Cartas dos padres José Achotegui e Arlindo Vieira. - Rio de Janeiro, 11 de jul. 1942.
1f.

ER.T.2.014. Designação de ER para assumir  o lugar de catedrático interino de matemática, no
Externato Colégio Pedro II, na vaga aberta pelo falecimento  do Dr. Eugênio de Barros Raja
Gabaglia. Assinada pelo diretor do Colégio Pedro II, Carlos de Laet. – Rio de Janeiro, 31 de
mar. 1919. 1f.

ER.T.2.024. Documento de  nomeação de ER para o cargo de Diretor do Externato do Colégio
Pedro II, assinado por Arthur Bernardes e Afonso Pena. – Rio de Janeiro, 03 de mar. 1925. 2f.

ER.T.2.016. Nomeação de ER para o lugar de catedrático de matemática no Externato do Colégio
Pedro II. Assinada pelo Presidente da República Epitácio Pessoa. Constam registros e
apostilamentos. – Rio de Janeiro, 02 de out. 1919. 2f.

ER.T.3.006. Rascunhos manuscritos do prefácio do livro "Curso de Matemática Elementar",
editado em 1929. – Rio de Janeiro, sem data. 13f.

ER.T.3.055. Carta manuscrita de ER endereçada ao Pe. Arlindo Vieira. - Rio de Janeiro, sem data.
3f.

ER.T.3.123. Documento manuscrito intitulado “Minha Exoneração do Colégio Pedro II em 1930”.
– Rio de Janeiro, sem data. 9f.

ER.T.3.124. Documento manuscrito com resumo curricular de ER. – Rio de Janeiro, sem data. 1f.

Fontes Impressas

a) Arquivo do Colégio Pedro II

COLÉGIO PEDRO II. Annuário do Collégio Pedro II. Vol. VI. (Comemorativo do 1o Centenário
Natalício de D. Pedro II – 1925-1925). Rio de Janeiro. 1925.



FONTES

151

b) Arquivo Pessoal Euclides Roxo

ER.T.1.006 "Norma de contrato que entre si fazem os professores ER, Cecil Thiré e Júlio César de
Mello e Souza para a publicação de livros didáticos de matemática destinados ao curso
secundário". - Rio de Janeiro, sem data. 7f.

ER.T.2.012. Nomeação de ER para exercer, pelo prazo de três anos, as funções de substituto de
Aritmética do Colégio Pedro II. Assinada pelo Ministro de Estado da Justiça e Negócios
Interiores, Dr. Carlos Maximiliano Pereira dos Santos. - Rio de Janeiro, 30 de dez. 1915. 1f.

ER.T.2.014. Designação de ER para assumir  o lugar de catedrático interino de matemática, no
Externato Colégio Pedro II, na vaga aberta pelo falecimento  do Dr. Eugênio de Barros Raja
Gabaglia. Assinada pelo diretor do Colégio Pedro II, Carlos de Laet. - Rio de Janeiro, 31 de
mar. 1919. 1f.

ER.I.2.029. Caderno contendo recortes do Diário Oficial. Folha de rosto em papel timbrado do
Externato do Colégio Pedro II, intitulada: "Atas das sessões do Conselho Nacional de Ensino,
realizadas em fevereiro 1928". - Rio de Janeiro, fev. a mar. de 1928. 22f.

ER.I.2.030. Caderno contendo recortes do Diário Oficial. Folha de rosto em papel timbrado do
Externato do Colégio Pedro II, intitulada: "Atas das sessões do Conselho Nacional de Ensino,
realizadas em julho e agosto de 1928", numerada  em letra manuscrita selada e assinada por
ER. - Rio de Janeiro, jul. a set. de 1928. 35f.

ER.I.2.033. Caderno contendo recortes do Diário Oficial. Folha de rosto em papel timbrado do
Externato do Colégio Pedro II, intitulada: "Atas das sessões do Conselho Nacional de Ensino,
realizadas na primeira reunião anual de 1929". Enumerada em letra manuscrita selada e
assinada por ER. - Rio de Janeiro, fev. a mar. de 1929. 25f.

ER.T.2.039. Folha do jornal "Diário da Noite" com matéria intitulada "Exonerou-se o diretor do
Externato Pedro II". - Rio de Janeiro, 25 de out. 1930. 1f.

ER.T.3.049. Documento datilografado intitulado "Metodologia". - Rio de Janeiro, sem data. 3f. 2
cópias.

ER.T.3.136. Documento datilografado iniciado com: "O assunto que aborda a indicação do ilustre
professor...". - Rio de Janeiro, sem data. 8f. (A/R Figueira de Mello)

ER.T.3.143. Documento datilografado iniciando com as palavras: "Considerando que urge adotar
entre nós os métodos de ensino...". - Rio de Janeiro, sem data. 1f.

ER.T.3.145. Cópia do contrato de edição do livro "Lições de Aritmética" de ER cedendo para os
editores Paulo de Azevedo & Cia o direito de publicações e venda do livro.  Assinado por ER e
Paulo Ernesto de Azevedo. - Rio de Janeiro, 21 de out. 1922. 1f.

ER.I.3.155."O Ensino da Mathematica na Escola Secundaria – Réplica ao Sr. Professor Almeida
Lisboa", da autoria de Euclides Roxo, no JORNAL DO COMMERCIO, de 28 de Dezembro de
1930.

ER.T.4.014. Folha contendo três recortes colados de jornal, selada e assinada por ER; dois deles
intitulados “No Ministério da Educação” e “A reforma do ensino secundário”. Rio de Janeiro,
31 de mar. 1932.

ER.I.4.071. Livreto "Almirante Alexandrino de Alencar". - Rio de Janeiro, 11 de jun. 1926. 32f.

ER.T.4.133. Recorte de jornal com matéria intitulada "Conselho nacional do ensino – Parecer sobre
a reforma da seriação do ensino secundário". - Rio de Janeiro, 04 de set. 1927. 3f.

ER.T.4.134. Documento datilografado intitulado: "A matemática na educação secundária" assinado
por F. Venâncio Filho.  - Rio de Janeiro, 04 de set. 1937. 3f.

ER.T.4.199. Recorte do jornal "Correio da Manhã" com artigo intitulado "Tudo é fácil..." assinado
por Carlos Maul. - Rio de Janeiro, 26 de mai. 1938. 1f.



BIBLIOGRAFIA

Referências

GABAGLIA, E. B. R. Histórico do Colégio Pedro II – I. In: Anuário do Colégio Pedro II – I. pp
16-130. Colégio Pedro II. Rio de Janeiro. 1914.

LISBOA, J. I. A. Algumas considerações sobre o ensino secundário no Brasil, e especialmente
sobre o ensino da Matemática. Rio de Janeiro: Typ. Revista dos Tribunaes. 1922.

MACEDO, J. M. Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro. Vol II. Ed. 1862. In: Anuário do
Collégio Pedro II. Vol VI. Colégio Pedro II. 1925.

_____ Anuário do Collégio Pedro II. Vol I. Colégio Pedro II. 1914.
Livros e artigos

ALMOULOUD, S. Fundamentos da Didática da Matemática. Programa de Estudos pós-
graduados em Educação Matemática. PUC-SP. São Paulo. 2000.

ANDRE, M.E.D.A. Etnografia da prática escolar. P.35-49. Campinas: Papirus. 2000.

APER: Arquivo Pessoal Euclides Roxo, Programa de Estudos Pós-graduados, Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP, 2001, em fase de catalogação.

ARTIGUE, M. Réformes et contre-réformes dans l’enseignement de l’analyse au lycée (1902-
1994). In: BELHOSTE, B. (org). Les sciences au licée. Paris: Vuibert. 1996.

ARQUIVO AMOROSO COSTA. Inventário Sumário. Museu de Astronomia e Ciências Afins. Rio
de Janeiro: MAST/CNPq. 1995.

BARRETO, L. Correspondência. Tomo II. São Paulo: Brasiliense. 1956.

BAER, W. A economia brasileira.  São Paulo:Ed. Nobel. 1995.

BELHOSTE, B. (org). Les sciences au licée. Paris: Vuibert. 1996.

BERRIO, J. R. La cultura escolar de Europa. In: CHOPPIN, A. Pasado y presente de los manuales
escolares. p 107-221. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. 2000.

BKOUCHE, R. La place de la geometrie dans l’enseignement des mathématiques en France. In:
BELHOSTE, B. (org). Les sciences au licée. Paris: Vuibert. 1996.

BRANDÃO, Z. A intelligentzia educacional. Por entre as memórias e as histórias da Escola Nova
no Brasil. Bragança Paulista:CDAPH. 1999.

BURKE, P. A escola dos annales: 1929-1989 a revolução francesa da historiografia. 2a. ed. . São
Paulo: Editora Unesp. 1992.

CERTEAU, M. A escrita da história. Rio de Janeiro: Editora Forense-Universitária. 1982.

CHARTIER, R. O Mundo como Representação. In Estudos Avançados 11(5). São Paulo: IEA-
USP. 1991.

CHERVEL, A. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. Teoria &
Educação. N 2. p.117-229. Porto Alegre: Pannonica. 1990.

CHEVALLARD, Y. Concepts fondamentaux de la didactique: perspectives apportées par une
approche anthropologique. Recherches en Didactique des Mathématiques. V. 12. n. 1.
Grenoble. França. 1992.

COSTA, M. V. da. Da monarquia à república: momentos decisivos. São Paulo:Editora Unesp.
1999.

COSTA, M. A. Conceitos fundamentais da matemática. Rio de Janeiro: 1927.



BIBLIOGRAFIA

153

D’AMBROSIO, U. História da matemática e educação. CEDES. No.40. Centro de estudos
educação e sociedade história e educação matemática. 1a ed. Papirus. Campinas. 1996.

DASSIE, B. A. A Matemática do curso secundário na Reforma Gustavo Capanema. Dissertação.
Mestrado em Matemática. PUC-RJ. 2001.

DORIER J. L. et al. The meta lever. In: "The Teaching of Linear Algebra in Question". p.151-176.
Kluwer Academic Publishers, Netherlands. 2000.

DORIER J. Meta level in the teaching of unifying and generalizing concepts in mathematics. ESM.
29: 175-197. Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 1995.

_____ Contrbution à l'étude de l'enseignement à l'université des premiers concepts d'algèbre
linéaire. Approches historique et didactique (Thèse de Doctorat présentée à l'Université Joseph
Fourier, Grenoble I). RDM. Vol. 10. No. 2.3. La Pensée Sauvage Éditions. Grenoble. 1991.

DORIER, J.L.(ed.) et al. A propos du levier "Méta" in L'enseignement de l'algèbre linéaire en
question. p.185-213. Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 2000.

_____ Illustrer l'aspect unificateur et simplificateur de l'algebre lineaire. Cahier de Didirem.
Didactique des Mathematiques. Universite - Paris VII. 1992.

DOUADY, R. Jeux de cadres et dialéctique outil-objet. RDM. VII. v. 7.2. p. 5-31. Grenoble.
França. 1986.

DUARTE, A. R. S. O intuicionismo na matemática. Dissertação. Mestrado em Educação
Matemática. PUC-SP. São Paulo. Em preparação.

DUVAL, R. Ecarts sémantiques et cohérence mathématique. Annales de Didactique et de Sciences
cognitives, 1, 7-25, 1988a. apud Dorier, 1995.

FOSSA, J. A. IV Seminário nacional de história da matemática – Anais. Rio Claro: Editora da
SBHMat. 2001.

GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara. 1989.

GOMES, A. C.  Nas malhas do feitiço: o historiador e os encantos dos arquivos privados. Estudos
Históricos. Arquivos Pessoais. Rio de Janeiro:Fundação Getúlio Vargas Editora. 1998.

HAIDAR, M. L. M. O ensino secundário no Império brasileiro. São Paulo:Grijalbo. Ed. da
Universidade de São Paulo. 1972.

HÉBRARD, J. La leçon et l'exercice. Quelques réflexions sur l’histoire des pratiques de
scolarisation. Service d’histoire de l'éducation. Paris:INRP-CNRS. 1995.

IGLESIAS, F. Trajetória política do Brasil, 1500-1964. São Paulo:Cia das Letras 1995.

KILPATRICK, J. et alli. Historia de la Investigación en Educación Matemática. In:Educación
matemática e investigación. p. 15-96. Madrid: Editorial Sinteis. 1992.

KLEIN und SCHMACK. Der mathematische Unierricht an den hoheren Schulen. teil I, S. 43.
Teubner Leipzig. 1907.

KLEIN, F. Matemática elemental desde um punto de vista superior. V. 1. Biblioteca Matemática.
Madrid. Espanha.

LAET, C. Nossos clássicos: Textos escolhidos. Rio de Janeiro: Agir. 1964.

LE GOFF, J. História e memória.  Editora da UNICAMP. Campinas. SP. 1992.

MACHADO, C. E. O verso e o reverso de Sílvio Romero. Folha Ilustrada. 17 de novembro.
FOLHA DE S. PAULO. 2001.

MARTINS, E. Manual de Redação e Estilo. São Paulo: Editora Moderna. 1997.

MARTINS, W. História da Inteligência Brasileira. Vol V, VI e VII. São Paulo: Cultriz. 1978.



BIBLIOGRAFIA

154

MIORIM, M. A. Introdução à história da educação matemática. São Paulo: Editora Atual. 1998.

NAGLE, J. Educação e sociedade na primeira república. São Paulo:EPU/MEC. 1974.

NUNES, M. T. Encino Secundario e Sociedade brasileira. ISEB (pp 63-81). Rio de Janeiro: 1962.

NUNES, C. CARVALHO, M. M. C. Historiografia da Educação e Fontes. In: HADDAD,
S. (coord). Cadernos ANPED. No. 5. setembro. Porto Alegre. 1993.

PALLARES-BURKE As muitas faces da história – nove entrevistas: Daniel Roche. São Paulo:
Editora da Unesp. 2000.

PARSHALL, K. H. Historical contours of the American mathematical research community. In:
FOSSA, J. A. Anais do IV Seminário Nacional de História da Matemática. Rio Claro: Editora
da SBHMat. 2001.

PESTRE, D. Les sciences et l’histoire aujourd’hui. Le Débat. Nov/dez. N.102. Paris: Gallimard..
Nov/dez. 1998.

_____ Por uma nova história social e cultural das ciências: novas definições, novos objetos, novas
abordagens. Cadernos IG/UNICAMP. V.6. n. 1. Campinas. 1996.

PIAGET, J. and Beth, E. W.: 1961, Epistémologique mathématique et psychologie (Essai sur les
relations entre la logique formelle et la pensée réelle) Bibliothèque Scientifique Internationale,
Etude d'épistemologie génétique no. XIV, Presses Universitaires de France. Apud
Dorier (1995, p. 180)

PIAGET, Jean e INHELDER, Bärbel. A Psicologia da Criança. Bertrand Brasil. 16a edição. Rio de
Janeiro. 1999.

PROCHASSON, C. “Atenção: Verdade!” Arquivos privados e renovação das práticas
historiográficas. Estudos Históricos. Arquivos Pessoais. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio
Vargas Editora. 1998.

PROST, A. Comment faire l’hostoire des réformes de l’enseignement?. In: BELHOSTE, B. (org).
Les sciences au licée. p. 21-24. Paris: Vuibert. 1996.

RIBEIRO, M. V. T. Os arquivos das escolas. In: Nunes, C. (coord). Guia preliminar de fontes para
a história da educação brasileira. p. 47-64. INEP: Brasília. 1992.

ROCHA, J. L. A Matemática do curso secundário na Reforma Francisco Campos. Dissertação.
PUC-RJ: Rio de Janeiro. 2001.

ROXO, E. M.G. Lições de Arithmetica. 7a. ed. Livraria Francisco Alves: Rio de Janeiro. 1928.

_____ O ensino da Mathematica na Escola Secundaria – Réplica ao Sr. Lisboa. In: JORNAL DO
COMMERCIO: Rio de Janeiro. 28 de dezembro de 1930.

_____ O ensino da Mathematica na Escola Secundaria – VII – Segunda réplica ao Sr. Lisboa. In:
JORNAL DO COMMERCIO: Rio de Janeiro. 11 de janeiro de 1931.

_____ A matemática e o curso secundário. In: PEIXOTO, A. et al. Um grande problema nacional.

SANTOS, C. R. Educação escolar brasileira, estrutura, administração, legislação. São Paulo:Ed.
Pioneira. 1999.

SCHUBRING, G. Essais sur l'Histoire de l'Enseignement des mathématiques. Recherches en
Didactique des Mathématiques. Vol. 5. No. 3. Grenoble: La Pensée Sauvage. France. 1984.

_____ La réforme de l’enseignement des mathématiques en Allemagne das les années 1900-1914 et
son rôle dynamique dans le mouvement international de réforme. In: BELHOSTE, B. (org).
Les sciences au licée. Paris: Vuibert. 1996.

SCHWARTZMAN, S. et al. Tempos de Capanema.  Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1979.

SKIDMORE, T. Brasil: de Getúlio a Castelo.  Rio de Janeiro: Saga. 1969.



BIBLIOGRAFIA

155

SILVA, C. P. A matemática no Brasil. Uma história de seu desenvolvimento. São Leopoldo: Ed.
Unisinos. 1999.

SILVA, G. B. A educação secundária. São Paulo: Cia Editora Nacional. 1969.

SILVA, C. M. S. Matemática no Brasil: História e relações políticas. In: FOSSA, J. A. IV
Seminário nacional de história da matemática – Anais. Rio Claro: Editora da SBHMat. 2001.

SORIO, W. Os livros didáticos de Euclides Roxo. Dissertação. Mestrado em Educação
Matemática. PUC-SP. São Paulo. Em fase de preparação.

TAVARES. J. C. A meta matemática na matemática nova. In: Anais do VI Encontro Brasileiro de
Estudantes de Pós-Graduação. São Paulo: Programa de Pós-Graduação em Educação
Matemática, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Outubro de 2001.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Citações e notas de rodapé in: Normas para
apresentação de documentos científicos. Editora UFPR. Curitiba. 2000.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. Normas para apresentação
de documentos científicos. Referências. Curitiba: Editora UFPR. 2000.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. Normas para apresentação
de documentos científicos. Citações e notas de rodapé. Curitiba: Editora UFPR. 2000.

VALENTE, W. Uma história da matemática escolar no Brasil, 1530-1930. Ed. Anna Blume. São
Paulo. 1999.

_____Os primeiros sinais de modernização da matemática escolar no Brasil in: Anais do III
Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática (no prelo). Coimbra, Portugal:
Departamento de Matemática, Universidade de Coimbra, 7 a 12 de fevereiro de 2000.

_____O conceito de função: política e educação matemática no Brasil dos anos 1930-1945 in:
Caderno de Resumos do VII Encontro Nacional de Educação Matemática: Sociedade
Brasileira de Educação Matemática - Rio de Janeiro - IM/UFRJ. 19 a 23 de julho de 2001a.

_____História da Educação Matemática no Brasil, 1920-1960. São Paulo: PUC-SP – Prograrma
de Pós-graduacão em Educação Matemática – FAPESP. Projeto 01/03086-6, em andamento.
2001b.

_____Euclides Roxo e o movimento de modernização da matemática escolar in: VALENTE, W.
R. (org.): Euclides Roxo e a modernização do ensino de Matemática no Brasil. (no prelo).
2001c.

_____ História da matemática escolar: problemas teórico-metodológicos. In: FOSSA, J. A. IV
Seminário nacional de história da matemática – Anais. Rio Claro: Editora da SBHMat. 2001d.

_____ Exames e provas como fontes para história da educação. Em preparação. 2001e.

VIDAL et all . Educação, modernidade e civilização. Editora Autêntica. Belo Horizonte. 1998.

WERNECK, A. P. T. A gênese dos programas de ensino na Reforma Francisco Campos,
Dissertação. Mestrado em Educação Matemática. PUC-SP. São Paulo. Em fase de preparação.



ANEXO A: CARTA DE EUCLIDES ROXO

Exmo Sr. Diretor do Instituto de Educação do Distrito Federal
Euclides de Medeiros Guimarães Roxo, na qualidade de um dos docentes da Escola

Normal, a que se refere o Decreto no. 3.405 de 30 de dezembro de 1930, requer a V. Ex. Sua
inscrição na forma do art. 79 do Decreto 3.807 de 19 de março último, no concurso de títulos para
preenchimento das vagas de assistente de Matemática, do quadro de que trata o art. 35 do mesmo
decreto, apresentando os seguintes títulos:

Foi habilitado para o cargo de docente da Escola Normal mediante prova prestada perante
uma junta constituída dos profs Ignacio do Azevedo Amaral, Francisco Cabrito e D. Amelia
Rieder.

Regeu, durante vários anos, aulas de geometria na referida escola, com bom aproveita-
mento por parte dos alunos.

Foi classificado em primeiro lugar em concurso de títulos para o cargo de professor
substituto de matemática do COLÉGIO PEDRO II, julgado pela respectiva congregação na
conformidade do art. 174, §§ 1o e 2o do Decreto 11530 de 18 de março de 1915. (doc no. 1)

Foi, em conseqüência dessa classificação, nomeado, por portaria ministerial de 30 de
dezembro de 1915, professor substituto de matemática do COLÉGIO PEDRO II (doc no. 1)

Na conformidade do art. 42 do Decreto 11530, já citado, e por decreto de 1 de outubro de
1919, foi promovido a professor catedrático de matemática do COLÉGIO PEDRO II.

Vem exercendo ininterruptamente, desde 30 de dezembro de 1915, o magistério da
matemática no COLÉGIO PEDRO II, já tendo merecido em oito de janeiro de 1926, o acréscimo
de 5% sobre seus vencimentos, correspondente a dez anos de exercício efetivo no magistério,
completados naquela data (doc. no. 2)

Conta, portanto, cerca de 17 anos de ensino da Matemática no Colégio Pedro II, onde tem
regido aulas em todas as séries do curso inclusive a 6a série (curso vestibular para a Escola
Politécnica), como se verifica dos relatórios da Diretoria, juntos a este (docs nos. 3,4,5)

É, há vários anos, professor de Aritmética e Álgebra na Escola de Marinha Mercante deste
Distrito, estabelecimento fiscalizado pelo Ministério da Marinha (doc no. 6)

Publicou as seguintes obras didáticas: Lições de Aritmética (7a edição), Curso de
Matemática vol I, 2a ed), Curso de matemática. Vol II, Curso de matemática. Vol III, de cada uma
das quais junta um exemplar (docs nos. 7, 8, 9, 10)

Nas três últimas obras e no programa que apresentou em 1929 para o COLÉGIO PEDRO
II imprimiu ao ensino da matemática uma orientação inteiramente nova entre nós para pô-lo de
acordo com as tendências da “escola nova” e do movimento da reforma de Félix Klein.

Das manifestações de aplauso e da crítica elogiosa que mereceu pela sua iniciativa de
modernizar entre nós o ensino da matemática, destaca as seguintes: voto unânime do conselho
Diretor da ABE (Doc no. 11); Carta do prof. Everardo Backheuser, catedrático da Escola
Politécnica; Carta do prof. Barbosa de Oliveira, catedrático da Escola Politécnica; Artigo de crítica
de João Ribeiro; Carta do prof. Jonathas Serrano; Carta do prof. Lelio Gama, da Escola Politécnica
e do Observatório Nacional (doc 12, 13, 14, 15, 16).

Publicou no “Jornal do Commercio” (números dos domingos de dezembro de 1930, de
janeiro e fevereiro de 1931) uma série de nove longos artigos sobre “O Ensino da Matemática na
Escola Secundária” nos quais expõe documentadamente os pontos de vista e as diretivas do
moderno movimento de reforma iniciado por F K na Alemanha e que o candidato foi o primeiro a
procurar introduzir no Brasil (Doc 17)

Publicou em colaboração com os profs. Henrique Costa e Otávio de Castro, os seguintes
Livros Didáticos: Exercícios de aritmética (5a edição), Exercícios de álgebra, Exercícios de
geometria, Exercícios de trigonometria, de cada um dos quais junta um exemplar (Doc 18, 19, 20 e
21).

Convidado pelo ministro Francisco Campos para elaborar os novos programas de
matemática baixados com o decreto 19890 de 18 de abril de 1931, redigiu os programas e as
instruções pedagógicas para o ensino dessa disciplina de acordo com as modernas tendências e com
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os pontos de vista que foi o primeiro a preconizar entre nós. Tais instruções se encontram às págs.
51 a 60 do folheto “Organização do Ensino Secundário” junta uma carta do prof. Hahniemam
Guimarães, ex-assistente técnico do ministro na qual o mesmo atesta o que acima foi
afirmado (Doc. No. 22 e 23).

Exerceu ininterruptamente de 19 de ago de 1925 a 24 de outubro de 1930 (cinco anos e
dois meses) o cargo de Diretor do Externato do COLÉGIO PEDRO II, o qual só deixou de exercer
por se haver espontânea e irrevogavelmente exonerado na manhã do dia imediato ao da vitória da
revolução (Doc. No. 4, 5 e 24).

Foi, pelo governo provisório, nomeado Diretor do Internato do COLÉGIO PEDRO II,
cargo que vem exercendo ininterruptamente desde 10 de dezembro de 1930 (há um ano e três
meses).92

A nomeação do requerente para a Diretoria do Internato foi justificada pelo Gabinete do Sr.
Ministro da Educação em nota fornecida à imprensa e na qual se declara ter sido a sua escolha
devida “unicamente ao fato de haver dado provas de grande capacidade administrativa na direção
do Externato” e “por tratar-se de um disciplinador criterioso e moderno que empreendeu excelente
reforma técnica e material no estabelecimento a cuja frente se encontrava.”  (Doc. No. 25)

Apresentou circunstanciados relatórios sobre a sua administração no Externato concernente
aos anos 25-26, e outro aos anos de 27-29 (docs 4 e 5).

Foi durante cinco anos membro do antigo Conselho Nacional do Ensino, tendo tomado
parte assiduamente em mais de dez reuniões e tendo sempre pertencido à Comissão de Ensino
Secundário na qual teve ocasião de relatar inúmeros pareceres sobre questões de ensino (Doc nos.
26 e 27).

Desses pareceres destaca um que redigiu sobre um projeto de reforma do ensino secundário
de autoria do Prof. Figueira de Melo (Doc 28).

Trabalhou, junto ao ministro Francisco Campos, em colaboração com os prof. Hahniemam
Guimarães, Delgado de Carvalho e Lourenço Filho, na elaboração do ante projeto da atual
organização do Ensino Secundário (Doc 23 e 29).

Exerce atualmente várias comissões técnicas no Ministério da Educação: elaboração de
programas para o curso complementar (Doc 30) exame de documentos apresentados para obtenção
de registro de professores (Doc 31), elaboração do Regimento do Colégio.

Presidiu em 1926 a uma comissão de inquérito na Escola Nacional de Belas Artes (Doc 32
e 33).

É, desde junho de 1929, membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de
Educação e desde fevereiro de 1931, presidente da Sessão de Ensino Secundário da mesma
Associação.

Ao deixar a Diretoria do Externato, mereceu da respectiva Congregação um voto de
“agradecimento pelos relevantes serviços prestados” (Doc. 36).

É bacharel em Ciências e letras pelo COLÉGIO PEDRO II (antigo curso de seis anos) com
o prêmio pantheon, tendo alem disso feito o curso com distinção em todos os exames do mesmo,
fato absolutamente único nos anais daquele estabelecimento.

É engenheiro Civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, com várias distinções no
curso, entre as quais a do exame vestibular, de geometria descritiva e de hidráulica e com
plenamente nove em cálculo infinitesimal, em física e em mecânica racional.

                                                
92 Daqui pode-se inferir a data do documento para 10 de março de 1932, aproximadamente.
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Livros de Atas da Congregação do Colégio Pedro II

No Data pág Assunto Que aconteceu Minhas observações:

1891 3/dez 2 Prorrogação
das aula do
1o ano.

O Inspetor Geral mandara um ofício consultando a Congregação sobre a possibilidade de prorrogação das aulas do 1o ano do
Internato. O Sr. Reitor do Internato historia o que motivou a presente consulta e conclui insistindo pela prorrogação.
Joaquim Gonçalves Guilhon, professor de matemática, opõe-se à prorrogação das aulas do 1o. ano por sua improficuidade.
Joaquim Monteiro Caminhoá diz que a questão é simples e que as aulas não podem ser prorrogadas por duas razões:1) ser
contrária à lei, os professores, cansados, ficariam sem férias; 2) os alunos precisam se preparar particularmente para prestar o
exame de segunda época, como requer o regulamento.

Havia admissão para entrar
no 1o ano, mas os alunos
não sabiam o que deveriam
saber.

3/dez 3 Dr. França diz que vota contra a prorrogação pela sua ilegalidade, sendo impossível fazer o milagre de preparar os alunos do
1o ano com o atual programa.
O Dr. Drago também vota contra a prorrogação por achar que os alunos não podem mesmo ser preparados, nem em 4 nem em
6 meses. Na votação, 14 lentes são contra e a favor, 2.

Na votação para saber se
haveria prorrogação das
aula, 14 X 2 a favor.

1892 19/dez Troca do
reitor do
Externato

EBRG, presente, pede um voto de pesar pela retirada do Mons. Brito do cargo de reitor do Externato

Morre o
Imperador

Voto de profundo pesar pelo falecimento do Imperador do Brasil, fundador do CPII.

1892 15/fev Direção
assumida

José Veríssimo Dias de Matos dirige o Primeiro Externato e Alfredo Piragibe dirige o Segundo Externato. A ordem do dia é
organizar os programas, horário e relação dos compêndios para o ano letivo que se inicia. Uma prática usual para todos os
anos.

6 Reforma no
ensino de
matemática

Dr. Pedro Luiz Drago propõe a substituição dos estudos de geometria e trigonometria na forma do programa do 2o ano de
matemática.

1892 02/mai 7 a 8 Modifica-
ções na R. B.
Constant

Um ofício da Inspetoria Geral de 26/04 consulta a Congregação sobre as modificações a serem feitas no Regulamento de
22/11/1890. Instaura-se uma comissão de estudos eleita para modificar a reforma BC: Dr. Drago, Nerval de Gouveia, Fausto
Barreto, Said Ali e Henrique de Noronha.

02/jul 11 Paula Lopes
protesta
quanto às
modifica-
ções e
defende a
RBC

Dr. Paula Lopes lamenta que as modificações na RBC, de 22/nov/1890 que “ainda não tivera resultados práticos, irão matar a
reforma. Diz ainda que BC não queria impor crenças religiosas de qualquer seita. Defende que a RBC fique como está, como
queria BC, exceto pelas matemáticas, que suscitaram maiores protestos contra a RBC. E vota contra as modificações da RBC,
alegando faltar-lhes orientação filosófica. As modificações nas matemáticas para a álgebra?) foram as que suscitaram maiores
protestos. Tiveram de ser desfeitas. A prática retoma seu curso habitual.

Paula Lopes faz uma
apologia à escola
positivista.

12 atacando a
RBC

Respondendo à Paula Lopes, o Dr. Sylvio Romero defende as modificações e propõe que no último ano do Ginásio Nacional
subsista a cadeira de lógica formal e real.
Carlos França também defende as modificações, mas com ressalvas. Acaba votando contra as modificações.
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13 As modifica-
ções
sugeridas
por Paulo de
Frontin

Paulo de Frontin concorda com as modificações mas sugere duas pequenas emendas: – supressão da idade como exigência
para a matrícula no CPII e a falta de ensino de caligrafia no curso do colégio. Quanto às matemáticas, sugere: “sobre a
distribuição das matérias das cadeiras de matemáticas do 4o e 5o anos:
Na 1a. cadeira do 5o ano suprima-se Cálculo: noções elementares limitadas à diferenciação das fórmulas explícitas de uma só
variável e integrações correspondentes” passando esta matéria para a 1a cadeira do 4o ano. Na 1a cadeira do 4o ano suprima-se
da geometria descritiva as noções preliminares limitadas às projeções e rebatimentos e desenho correspondente, devendo este
assunto fazer parte da aula de desenho de projeções.”

14 Resultado da
votação: 25
x 3 contra.

A comissão, por Drago, aceita as emendas de Paulo de Frontin, Sylvio Romero e Caminhoá para as modificações da RBC.
Por votação, as modificações são adotadas salvas as emendas de Sylvio Romero, Frontin e Caminhoá. As emendas,
discutidas, também são votadas e aprovadas separadamente. Paula Lopes, insatisfeito e inconformado, pede a anulação dessa
ata e ela tem de ser refeita, explicitando ainda mais sua argumentação contra as modificações.

1892 02/jul 15 Declarada
sem efeito a
anterior, a
ata desse dia
é refeita,
exibindo a
transcrição
de alguns
discursos na
íntegra.

Respondendo a Paula Lopes, Sylvio Romero defende a reforma sugerida pela comissão e ataca a Reforma Benjamin
Constant, e alega que reconhecendo o mal preparo dos discípulos que chagaram ao curso de filosofia propôs a introdução do
curso da Lógica Indutiva e Dedutiva, como a ensinam Stuart Mill e Alexandre Bain, sendo o livro deste último tomado para
compêndio. E prossegue:  “Entretanto, a índole do ensino secundário bem está indicando que a educação científica deve ser
pela mais abstrata das ciências na classificação de Spencer – a lógica. As objeções do positivismo contra a existência da lógica
são de uma fraqueza que chegam a causar pena”. (…) À vista de tais e tantas razões, e considerando-se que trata-se de ensino
secundário, o orador propõe que, ainda mesmo que se conserve a cadeira de sociologia, ou a de história da civilização, ou
ambas, institua-se no Ginásio o curso de lógica formal e real. Especialmente na matemática é que se devem indicar as regras
lógicas. Nessa nova redação da ata, a fala de Paulo Lopes está descrita na íntegra. Votam a favor das modificações, EBRG,
João Ribeiro, a maioria. Votam contra: o reitor José de Matos do 2o Externato, Carlos Ferreira Francisco e Augusto
Guilerme Meschick.

Uma controvérsia sobre as
modificações da RBC, em
que Paula Lopes, professor
de sociologia, polêmico e
poderoso, envolve o
próprio imperador, a teoria
positivista, método
indutivo/dedutivo, a arte da
prova, etc.

24 Nerval de Gouveia defende as modificações propostas pela comissão. Declarando-se não positivista, acha que os alunos não
estavam preparados para a Reforma Benjamin Constant. Entretanto, não aceita também a cadeira de lógica no novo plano de
estudos. Caso fosse colocada, como quer Sylvio Romero, “no início do curso seria ininteligível, e no fim do curso seria inútil”.

26 A opinião do
Reitor, de
Drago e de
Frontin.

José Veríssimo, Reitor do 1o Externato, diverge principalmente quanto ao ensino de desenho que entende foi sacrificado. Vota
contra a reforma proposta.
Luiz Pedro Drago retruca ao Reitor que “o Ginásio não é escola de belas artes”.
Frontin diz que, para atender à solicitação do Ministro, é preciso que a Congregação apresente um novo Regulamento, simples
modificações seriam insuficientes.

1892 04/ago Ainda a
controvérsia

EBRG reclama que a ata anterior não citou na íntegra os discursos de Sylvio Romero e Nerval de Gouveia, feitos a favor das
modificações. Carlos França propõe voto de pesar pelo falecimento de Frei Saturnino de Sta. Clara Antunes de Abreu.

1892 15/out 35 Vencem as
modifica-
ções

Luiz Pedro Drago é louvado pelos serviços prestados á Congregação. Drago agradece e, então, propõe que as modificações à
RBC sejam traduzidas para o inglês e o francês e sejam enviadas à exposição de Chicago.

Nessa época, existem o 1o e
2o Externatos do Ginásio
Nacional.

1893 27/fev Rotina de
início de ano
letivo

Reúne-se a Congregação para aprovar o programa de ensino, os compêndios a serem adotados nas aulas e o horário. O relator é
Luiz Pedro Drago.

4/set 50 A prova para
ser membro
da
Congregação

Morre João Gonçalves Guilhon. Drago é o relator da comissão eleita pela Congregação e lê parecer sobre a representação dos
estudantes dos preparatórios.
Aqui o 2o Externato do Ginásio Nacional é convertido em Internato. Drago lamenta. Todo o pessoal é aproveitado, mas os
membros da Congregação têm de fazer prova pública para serem aceitos.
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4/set 52 Protesto e
indignação

“ (…) cadeira sem concurso (…) É fato notório a nomeação  de pessoa estranha a esta casa para reger interinamente a cadeira
de geometria”.

52 e
53

Catedráticos
nomeados
sem
concurso

O Deputato Epitácio Pessoa apresentou emenda em que os catedráticos podiam ser nomeados sem concurso. A Congregação
reage, não quer. Mas não é possível fazer votação por falta de quorum.

20/ago Novo diretor Alfredo Piragibe é diretor do Internato.
Alfredo Reginaldo Teixeira ganha a banca de honra de geometria e cálculo do 4oano.

10/set Regimento
de concursos

O ministro pediu uma comissão para formular o parecer sobre o Regimento dos Concursos para as cadeiras vagas do curso
anexo à Faculdade de Direito de S. Paulo. Comissão eleita: Luiz Pedro Drago, Carlos Ferreira França e Joaquim Monteiro
Caminhoá

09/out Discussão Submetida a discussão do parecer sobre o regimento anterior. Todos aceitam o parecer, exceto Carlos França, que discorda
em mais de um ponto.

27/nov Comissão
para o
próximo ano

Eleição para a comissão que organizará os programas de ensino do próximo ano, compêndios e horários de aula.

1895 14/fev Rotina de
início de ano
letivo

Apresentação do relatório da comissão de programas e compêndios. Votação sobre quais os compêndios a serem adotados.

31/mai 83 História da
Matemática

Na ordem do dia é lido o aviso no 258 do Ministro da Justiça e Negócios Interiores mandando submeter à Congregação o
trabalho de EBRG: “História da Matemática”.

04/nov Equiparação Parecer da comissão eleita para estudar as pretenções dos diferentes estabelecimentos de instrução secundária que requerem
equiparação ao Ginásio Nacional.

Muitos pedem, poucos são
atendidos.

27/nov Equiparação Discutem-se os critérios para equiparação.

24/dez Reforma do
Ginásio

A Câmara dos Deputados discute uma reforma do Ginásio Nacional e os professores fazem considerações.

1896 20/fev 111
e
112

Exame de
Madureza

Além da rotineira votação anual para os programas de ensino, compêndios e horários, houve proposta, adiada, para que a
mesma comissão dos programas e compêndios vote o programa relativo ao exame de madureza.

30/nov Falececi-
mento de
Caminhoá

Falece Joaquim Monteiro Caminhoá

1898 10/fev 144 Reforma
iminente

Votação dos programas de ensino pela comissão cujo relator é EBRG, que propõe e é aceito: “Atendendo a estar iminente uma
reforma, proponho que permaneçam os atuais programas salvo alterações apresentadas pelos respectivos lentes.”

10/fev 145 Arithmetica
de Coqueiro

“O presidente da Congregação recebeu do Ministro da Justiça e Negócios Interiores acompanhado do Aviso de 22 de janeiro
último um exemplar do Tratado de Arithmetica de J A Coqueiro, para que o submetesse ao critério da Congregação, visto que
o seu autor pede a sua adoção no ensino do Ginásio Nacional. A Congr. decide que seja o referido tratado entregue à comissão

Será que nenhum deles
tinha livro editado? Se o
tivessem não teriam de
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de programas e compêndios, a fim de examiná-lo”. aceitar um que vinha de
fora.

1898 04/abr 146 Reforma
promulgada

O assunto do dia é o novo plano de ensino do Ginásio Nacional a vigorar desde já pelo artigo 2o das disposições transitórias do
Decreto no. 2857 de 30 de Março de 1898. Drago manifesta-se contra. Fortunato Duarte também, pois: “passa o aluno do
exame de admissão ao de madureza sem outro, que o vá desembaraçando e como que o habilitando a essas provas públicas.”
.Os professores em geral protestam e querem ponderar a reforma já promulgada pelo ministro. Assim é votada e aprovada a
proposta de um projeto de adaptação ao novo plano de ensino. Para isso, é eleita a seguinte comissão: Paulo Barreto, do
Externato, Fortunato Duarte do Internato e João Ribeiro, lente comum. Terminam votados: Dr. Frontin, EBRG,
Fortunato, Drago, e Vicente.

Drago faz parte da
comissão, mas nem por
isso deixa de dar o contra.

12/abr 148
e
149

Discussão
sobre a
adaptação

Drago objeta contra o trabalho da comissão para a adaptação do novo plano de ensino. Paulo de Frontin argumenta que a
comissão/reforma? Deixou de lado o ensino das matemáticas e o de outras matérias e propõe que sejam reconsideradas as
adaptações ao ensino das matemáticas. Dr. Fortunato Duarte explica e defende o trabalho da comissão. Depois de discutida,
a proposta é aprovada contra os votos dos diretores do Externato e Internato, Fortunato Duarte e Paulo Barreto Ramiz
Galvão.

E enquanto discutem, não
adotam. Os diretores ficam
do lado do ministro.

16/abr 151 Drago
reclama

A redação da última ata é aprovada contra o voto de Drago, que a considera lacônica demais.
O parecer da comissão sobre a reforma do ensino seria levado pelo ministro ao presidente da república, relata Paulo de
Frontin.

Ainda não adotam

1898 19/abr Programas
provisórios

Essa sessão é para submeter os programas de ensino relativos ao regime provisório de cuja organização ficou incumbida a
comissão cujo relator é EBRG.

Não adotam

18/jun Os programas provisórios ficam até o fim do ano, quando serão substituídos pelos definitivos Nesse ano, definitivamente,
não adotam mesmo.

15/out Pressionado,
adoece.

Adoece o diretor do Internato. Cabrito assume a presidência da Congregação. Duas folhas, quatro páginas do livro de atas são
canceladas por ordem do Ministro da Justiça. O caso será julgado quando o presidente sarar.

Entre o Ministro e a
Congregação, o presidente
adoece.

1899 11/abr 173 Parece que
se
entenderam

Cabrito congratula-se pela reforma decretada para o ginásio. Promulgada, promete executar encaminhando-a aos lentes. Sai o
Latim e o Grego. As cadeiras comuns são reduzidas.
EBRG propõe agradecer ao ministro e declara-se solidário. Paulo de Frontin assina. Entretanto, Drago questiona que
faltaram duas coisas: distribuição das matemáticas para dois lentes e aprovação pela maioria que devia ser unanimidade nos
exames.

Aparentemente, as
adaptações sugeridas pelos
professores foram aceitas a
contento pelo ministro.

11/abr 174 Asas
cortadas?

No artigo 91 está estipulado que “nas sessões da Congregação só se tratará de matérias de ensino”.

1899 13/abr 176 Discussão
sobre a
reforma

Decreto no. 2857 de 3 de março de 1898 e 8 de abril. Para Arlete me dizer o que aconteceu.

17/abr 179
a
182

Uma
consulta do
ministro

O ministro consulta como devem ser as matemáticas distribuídas observando o disposto na segunda parte do parágrafo IV,
artigo 9o do regulamento vigente.
João Capistrano de Abreu, professor de cromografia protesta dizendo que conseguiu seu direito à cátedra fazendo exames
difíceis, públicos e trabalhosos, sendo que agora os catedráticos são escolhidos por votação da Congregação por determinação
do ministro.
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27/mai
/

Cada lente
escolhe seu
compêndio

A comissão de programas e compêndios não vai mais indicar o compêndio para cada disciplina. É o lente que vai decidir. O
assunto é discutido. Votado, os programas seriam agora determinados sem o compêndio, ficando esse a cargo do lente
respectivo.

11/jul/ Antes
catedrático,
agora
concursado.

Sai o regimento, discutido e votado, para os concursos para preencher as vagas de disciplinas. Haverá prova escrita, oral, e
prática. A Congregação se reúne e a comissão examinadora emite seu julgamento. Todos os lentes participarão da votação para
eleger o catedrático. Para vencer não é mais necessário a maioria absoluta. Antes, o professor fazia o exame de cátedra e era
catedrático. Agora é concursado.

1912 10/abr Resolução
da
Congregação

O regente terá direito à regência das turmas suplementares provenientes do desdobramento de sua cadeira.

Início do Livro de 10 de Janeiro de 1918

1918 9/fev 19 Arthur Thiré pede a palavra e apresenta projeto para a criação de um curso completo complementar de matemática, para
obtenção do grau de bacharel em Ciências Matemáticas. Raja Gabaglia complementa dizendo que o Bacharel em Letras não
tem utilidade prática para o país. Acrescenta que os alunos devem sair do CPII aptos a ganharem praticamente a vida.
Agliberto Xavier também faz considerações sobre o projeto em discussão. Submetido a votação é, unanimemente, aprovado o
projeto de restauração do curso de Bacharelato em Letras e Ciências no Externato do Colégio Pedro II. Os professores também
reivindicam a dispensa do exame vestibular para ingressar no curso superior para o aluno bacharel do CPII.

16/set 123 Há exame para preencher vaga para professor de física e química. O professor Floriano justifica-se por haver considerado os
três candidatos inabilitados. Um deles, H. Dodsworth, embora saiba física e química, não soube responder o que era assíntota,
quando perguntado a respeito pelo professor Agliberto Xavier.

28/set ER já comparece às reuniões da Congregação como professor substituto da cadeira de matemática do Externato do CPII.

06/nov 131 Moção por
salário

Os professores fazem uma moção para que seus salários, suspensos desde julho possam ser pagos com a verba do Colégio. J.
Acioli não apóia por achá-la contraproducente já que é manifesta e notória a animosidade do atual Ministro do Interior contra a
C do CPII por não haver aprovado seu candidato no concurso de Alemão.

06/nov 132
a
133

Exames
suspensos
pela
Epidemia

Menezes Filho propõe e a Congregação aceita que os exames de suficiência dos alunos do CPII sejam feitos pela contagem
das médias ao longo do ano, conforme já fora em outros anos; e que devido a epidemia os alunos que não passassem pelas
médias possam prestar o exame de 2a época apresentando justificação de moléstia.
J. Acioli quer, inclusive, que os alunos do CPII sejam examinados separados. O Diretor não deixa, por ser ilegal, mas
recomenda benevolência com os estudantes.

21/dez 143
a
144

Professor
substituto

É comum que bons alunos prestem e passem nos exames para professor substituto. Às vezes pedem dispensa dos exames
mediante apresentação de trabalhos. Foi dessa forma que Waldomiro Alves Potsch conseguiu sua vaga de professor substituto.

1919 11/jan 158
a
159

ER é aprovado pela Congregação para examinar física e química nos exames preparatórios ou parcelados. Não é o próprio
professor da disciplina quem examina seus alunos nos exames de segunda época.

1919 14/ma
r

O assunto desse dia é a votação do programa de matemáticas apresentado por Almeida Lisboa. Fernando Gabaglia, relator
da comissão de ensino, catedrático de geografia, é favorável. Almeida Lisboa pede a palavra e diz que achando os motivos da
sua discordância com Arthur Thiré, sobre os programas da cadeira de matemática, declara ser diminuto o número de horas
para o bom ensino da cadeira de que é professor. S. S. lembra diversas medidas tendentes a modificar o número de aulas da
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referida cadeira. Silva Ramos, Reuch e Philadelfo fazem considerações sobre os alvitres propostos pelo Sr. Almeida Lisboa.
O Sr. Presidente diz que, como professor e como diretor, lembra a conveniência de que a honrada comissão dê o seu parecer
escrito sobre os programas apresentados por Almeida Lisboa. Pede a palavra Almeida Lisboa e requer a retirada do programa
que apresenta., como professor de matemática, que o número de aulas para cumprir o novo programa de sua disciplina é
insuficiente. O Diretor, Carlos de Laet, quer o parecer escrito da comissão sobre o programa proposto por Lisboa.  A
comissão de programas aprova o programa elaborado por Almeida Lisboa, entretanto dentro do número de aulas já
determinado pelo Regimento Interno, o que é contrário ao desejo de Almeida Lisboa. Arthur Thiré, embora também
apresentasse um programa de matemática, vota pelo de Almeida Lisboa e justifica-se: "Quando apresentei o meu programa
não havia outro. Agora que vi o de Lisboa, acho-o melhor."

1919 1/abr Falece EBRG, que era professor catedrático de matemática do Externato do CPII. Fica vaga essa cadeira.

7/mai O ministro da Justiça pede informações à Congregação sobre um requerimento de Arthur Thiré para ir para o lugar de
EBRG. Arthur pede sua transferência para o Externato para ir para a cadeira vaga. Há discussão entre os professores. ER pede
a palavra e diz que o lugar lhe pertence, já que é ele o substituto colocado em primeiro lugar para a primeira vaga. Há votação
e Arthur Thiré vence, pelo desejo da Congregação ele vai preencher o lugar vago na cadeira de matemática no Externato.

1/ago Alfredo Pinto Vieira de Mello assume o cargo de ministro da Justiça em 28/jul. O ministro anterior era Urbano Santos.

11/out Nomeado por decreto, ER é empossado no cargo de professor catedrático de matemática do Externato do CPII. Arthur Thiré
não está presente nesta ata, embora estivesse presente na anterior e estaria presente na posterior.

28/nov ER para
examinar
Francês

Floriano defende que ER seja examinador de Francês por ser bacharel laureado, no lugar de Espinheira. O diretor sugere
votação e a proposta é aprovada.

Esse fato é lembrado por
ER em seus discursos do
APER.

23/dez José Oiticica e Arthur Thiré, ambos doentes, são substituídos na banca de Português

1920 25/jan Ensino da
matemática

Os professores que examinam 2a época de matemática são ER, Coutto e Cecil Thiré. Começa novo Livro de
Atas em 01 de março de
1920.

15/ma
r

Ensino da
matemática

A Congregação vota e promove os alunos da aula de Aritmética que não tiveram nota com o professor Almeida Lisboa no ano
de 1919. Lisboa havia dito que iria reprovar em massa por achar o programa de matemática irrealizável.

31/mai A. Lisboa pede licença. Para substituí-lo na comissão de ensino, é designado o Sr. João Ribeiro.

28/ago Os professores querem a livre-docência no CPII.

1921 17/ma
r

Ensino da
matemática

O presidente faz um apelo aos seus colegas no sentido de simplificarem os programas de modo a serem os mesmos executados.
Avisa que vai fiscalizar o cumprimento dos programas no corrente ano. Observa que os Srs. Professores de matemática não
podem deixar de ensinar a trigonometria, matéria que pertence ao programa de ensino do CPII. Ameaça com o cumprimento
da lei aos colegas que não derem cumprimento aos programas.

08/abr 77 Eleição do Sr. Paula Lopes para representante da Congregação no Conselho do Ensino de 1921 a 1923.
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1922 20/ma
r

Ensino da
matemática

Eleita a comissão de ensino: Paula Lopes, ER e Fernando A. Raja Gabaglia.

22/ma
r

Apresentação e discussão dos programas de ensino para 1922. Thiré apresenta modificação para álgebra, alegando a
exigüidade do tempo escolar, que o atual programa de álgebra não poderá ser cumprido. Honoris e Lafayette estão em
desacordo. João Ribeiro está de acordo e Agliberto também, embora queira suprimir apenas os determinantes. Há votação e
Thiré perde, 9 a 5 e os atuais programas são mantidos.

22/abr 112 Ensino da
matemática

A. Lisboa aponta deficiências no ensino da matemática: havia discussão entre os professores de matemática sobre alguns
pontos da matéria e sobre o número de aulas a ministrar. Alguns querem suprimir conteúdos, outros querem acrescentar. Então,
o Diretor Carlos de Laet indica a formação de uma comissão dos professores de matemática para apresentar medidas que
melhorem o ensino da matemática cuja deficiência acaba de ser apontada pelo professor Almeida Lisboa.
O Diretor Carlos de Laet indica a formação de comissão dos programas de matemática, para apresentar medidas que
melhorem o ensino da matemática cuja deficiência acaba de ser apontada por A. Lisboa.

25/jul 115 Ensino da
matemática

Thiré faz um ofício, dizendo que o tempo para Aritmética é pouco. Diz que vai reprovar. A. Lisboa discorda. O caso é
encaminhado à comissão de ensino de matemática.
O diretor diz que vai pedir ao repetidor que explique e recapitule o programa de Aritmética do 2o ano do Internato e do
Externato. Pede também a aprovação de uma proposta para criação de mais duas cadeiras de matemática. Aprovada pela
Congregação, será a proposta enviada ao Conselho Superior de Ensino.

04/ago O presidente comunica que a Conselho Superior de Ensino aprovou a criação de mais dois lugares de professores de
matemática.

30/ago O presidente do CSE comunica que o ministro da Justiça negou aprovação do pedido da criação de mais duas cadeiras de
matemática, conforme o aviso 1432, de 25 de agosto, alegando o acréscimo de despesas. Mas pode-se alterar o horário das
aulas a fim de dar mais 3 lições por semana.

1923 28/ma
r

Os programas são aprovados exceto o de matemática, que ainda não está pronto.

02/abr Fernando A Raja Gabaglia é representante do CPII junto ao CSE de 23 a 25.

05/abr Aprovado o novo programa de matemática.

18/abr ER, Henrique Costa, Arthur Thiré, Raja Gabaglia, Guilherme de Moura Oliveira de Menezes e J. Accioli propõem que
não sejam aceitas as sugestões do Ministro da Justiça sobre a distribuição do horário das aulas de matemática. O presidente da
Congregação está com o Ministro e quer o aumento do número de aulas de matemática.
Henrique Costa argumenta que o novo programa de matemática aprovado pode ser cumprido no número antigo de horas/aula.
O presidente questiona aos professores de matemática se pode mesmo ser feito no antigo horário. Os professores Henrique
Costa, ER, Arthur Thiré respondem que sim.

1924 04/ma
r

Programa de
ensino de
matemática

Arthur Thiré quer suprimir a equação exponencial da álgebra. ER e Agliberto Xavier querem que seja aumentada, não
suprimida a matéria. Votado, são mantidos os programas de matemática de 24 já aprovados.

02/jun Cecil Thiré é nomeado substituto da cadeira de matemática elementar do Internato. Artur Thiré morreu em
maio.
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24/set É Paula Lopes quem dirige a Congregação durante a doença de Carlos de Laet.

28/nov Volta Carlos de Laet e entregam o Pantheon a ER.

1925 28/fev Paula Lopes adoece e é substituído por Cecil Thiré por indicação do presidente.

02/abr Carlos de Laet preside e ER é relator da comissão de ensino. Na aula de geometria será adotado o livro de Ferreira de
Abreu: "Apontamentos de Geometria".

08/abr A reforma do ensino publicada em 07 de março será tratada posteriormente ao seu estudo.

28/ago A presidência é de ER. Havia sido de Carlos de Laet até 12 de maio de 1925. A Congregação do CPII reunida pela primeira
vez após a recente reforma do ensino comemora o restabelecimento do Bacharelado em Letras, do regime serial e demais
disposições salutares. Comemora também a investidura de Rocha Vaz na Diretoria Geral do Departamento Nacional de
Ensino. Lamenta e agradece a Carlos de Laet. Oliveira de Menezes e Jose Accioli protestam e afirmam que Carlos de Laet
fora prejudicial ao Colégio.

24/set Após a recente reforma do ensino, o Congresso Nacional já pode indicar o catedrático. Entretanto, ainda haverá concurso para
as cadeiras serem preenchidas.

1926 21/ago 10 A Câmara dos Deputados manda dispensar de concurso diversos candidatos ao magistério do CPII. Em protesto, os professores
pedem reunião e querem mandar representação à Câmara.

1927 19/ma
r

ER não está assinando essa ata e a presidência é de Pedro do Couto.

14/nov 66 a
67
.

A
matemática
nova

Há uma disputada eleição para representante do corpo docente junto ao Conselho Nacional de Ensino. É eleito Fernando
Antônio Raja Gabaglia.
"Assinada por mais de dois terços de professores é apresentada à Congregação a seguinte indicação sobre o estudo da
matemática: 'Considerando que urge adotar entre nós os métodos de ensino da matemática elementar(…)

1928 06/ma
r

ER é de novo o presidente. Condolências pelo falecimento de Carlos de Laet. O ofício no 102 de 14 de janeiro de 1928 do
DNE comunica que o Ministro da Justiça designou RG para representar o Brasil no 1o Congresso Pan-Americano de Ensino
Secundário em Montevidéo de 24 a 31 de março.
É votada a comissão de ensino: Raja Gabaglia, Lafayette Pereira e Othello Reis. O presidente ER comunica que vai mandar
à comissão eleita os papéis sobre os programas de ensino para que a mesma se possa manifestar nos temos do Regimento
Interno.

27/ma
r

Lafayette dá o parecer da comissão de ensino. O programa de matemática é aprovado

07/jun Um violento debate entre Raja Gabaglia e Pedro do Couto interrompe a sessão durante dez minutos.
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18/jun 79
80

A
matemática
nova

Chegam ofícios da ABE e do Departamento Nacional de Ensino nos quais comunicam aprovar a orientação da Congregação do
CPII e especialmente de ER relativa ao ensino da matemática nos cursos secundários.
Thiré e Otello Reis indicam que a Congregação solicite ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores que sejam considerados
catedráticos os professores de desenho do CPII.

1929 15/ma
r

90
91

A
matemática
nova

Júlio César Mello e Souza está presente e assina a ata.  Posto em discussão o parecer relativo ao programa de desenho: o Dr.
Lafayette Pereira declara que o novo programa de desenho do 3o ano fere o ensino da matemática. Cecil Thiré faz proposta:
"Considerando que no 3o ano o estudo de matemática cogita apenas da álgebra e que o estudo da geometria tem início no 4o

ano, proponho que o Desenho Geométrico seja transferido para o 4o ano."
Em seguida é lido o parecer sobre o novo programa de matemática apresentado pelos professores ER, Cecil Thiré e Irineu de
Freitas. Oram os professores J.C.Mello e Souza, Oliveira de Menezes e Honório Silvestre, que fazem breves
considerações…". O prof. RG é de parecer que sejam publicadas juntamente com o programa as instruções sobre o novo
ensino da matemática. Instruções elaboradas pelos respectivos catedráticos. Othello está de acordo com RG. ER presta
esclarecimentos sobre o programa apresentado e termina dizendo que não há nada de novo no programa de matemática que vai
ser adotado no CPII.

21/ma
r

Desenho Há discussão sobre o livro do prof. Luiz Lacchini "Concurso preparatório de desenho". CT também critica o livro de
Lacchini e apresenta um substituto ao programa do 3o e 4o ano de desenho, em substituição à proposta que havia feito em
15/mar. Resumindo, vota-se pela exclusão do livro de Lacchini pelo livro de autoria de CT.

Instruções
didáticas e
metodológi-
cas

ER, RG, Honório de Souza Silvestre e Othelo Reis propõem medidas para as apresentações dos programas de ensino,
inclusive que estes venham acompanhados de suas respectivas instruções didáticas e metodológicas.

21/ago 97
105

Críticas ao
Ensino
Secundário

Figueira de Mello do DNE faz críticas ao ensino secundário que são rebatidas e discutidas pelos professores que dão seu
parecer e fazem discursos

30/set Cópias dos
programas
do CPII

Othello Reis relata que os irmãos maristas imprimiram em folhetos os programas do CPII suprimindo dessa publicação os
livros indicados nos mesmos programas; requer providências da Congregação.

14/nov 126 Programas
de ensino

Discutem-se os programas de ensino para o ano letivo de 30. Lafayette Pereira lembra que deveria ser instituído um título, já
desde 1929. Serão adotados apenas os novos programas para o 1o e 2o ano. Os programas do 3o e 4o ano ainda serão de acordo
com os do ano anterior.

29/nov examinado-
res

Homologação das juntas examinadoras dos exames preparatórios do Externato. A lista de professores foi organizada pelo
diretor, ER, que explica que aproveitou elementos estranhos ao corpo docente do Colégio atendendo aos interesses do ensino.
Sua lista é aprovada unanimemente.

Aparentemente,
revezavam-se

1930 28/fev 131 ER assume a
presidência

ER, conforme a lei, assume a presidência da Congregação. Faz votos de louvor ao antigo presidente, Pedro do Couto, diretor
do Internato.

os diretores do internato e do
externato na presidência.

2/ago Exame final É feita uma indicação assinada por ER, CT e Irineu de Freitas sobre a conveniência de ser adaptado para o curso seriado um
único exame final de matemática no 4o ano devendo os exames de matemática nas 3 primeiras séries serem considerados
apenas de promoção.

Nem nos votos de pesar os
professores

08/ago Morre João
PEssoa

Há pesar pelo falecimento do presidente da República João Pessoa, que havia sido aluno do CPII, mas depois fez exames
parcelados para passar.

desculpam o fato de haver
feito parcelados.
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11/set ER ER ainda preside as reuniões da Congregação

20/dez 139 Delgado O presidente da Congregação é Delgado de Carvalho. A ordem do dia é a votação dos programas para 1931.
Aguarda-se a Reforma do Ensino. A Congregação tem a prerrogativa de indicar os livros. Vota-se se deve abrir mão dessa
prerrogativa ou aguardar. Uma proposta é de cada professor indicar o livro e, assim a comissão aconselharia ou não as adoções
dos livros propostos. H. Dodsworth declara que é contra os programas e a indicação oficial de compêndios.
"Declaro que voto contra os programas de matemática." A) J. I. de Almeida Lisboa.
Votos de reconhecimento a ER e Pedro do Couto, que deixam a direção do Externato e do Internato.
Gabaglia  faz considerações sobre o momento político e propõe uma comissão para levar ao palácio do governo os sinceros
cumprimentos da congregação. Idem ao ministro da Educação e Saúde Pública. O presidente, Delgado de Carvalho, indica
Gabaglia e Potsch para irem ao palácio com os dois diretores.

No artigo do jornal de 28 de
dezembro, ER diz que AL
nunca se havia manifestado
em congregação contra os
novos programas de
matemática

1931 14/jan 140
a
142

ER assume A ata da sessão anterior, contrariando o costume, não está lavrada. O presidente da congregação é ER. ER passa a presidência
ao vice para propor a supressão da indicação de qualquer livro didático exceto os de tradução, clássicos.
Propõe também que seja estendido ate o 5o ano o estudo da matemática: "Proponho que o ensino da matemática continue a ser
dado em 3 horas semanais no 1o , 2o, 3o e 4o ano e que seja criada uma aula de complemento de matemática no 5o ano, também
com 3 horas semanais. Esta aula do 5o ano é considerada como turma suplementar".
ER está propondo essa reforma sobre a distribuição do Ensino da Matemática, entretanto CT pensa que é inoportuna visto que
o governo está cuidando da Reforma do Ensino.

ER havia sido acusado de
escrever livros e indicá-los
ele mesmo oficialmente.

23/jan Ainda se discute a indicação dos livros didáticos. Nas votações ER é voto vencido.

26/jan 146 Ainda sobre os livros, Gabaglia argumenta que vota livros que não foram editados "…quando acaba de votar pela indicação
dos livros" de ER que ainda não foram impressos?

25/mai 148 Primeiro
golpe

Reunião para dar ciência à congregação da comissão nomeada pelo Sr. Ministro para adotar o regimento interno do CPII à
nova reforma do ensino de que trata o Decreto 19.890, de 18 de abril de 31 e designação de uma comissão para
acompanhamento, por parte da congregação do CPII, dos trabalhos da mesma comissão.

149 Faculdade de
Educação

Discute-se a criação da Faculdade de Educação para formar professores secundários. Os exames oficiais e as bancas. Querem
também incluir o CPII na Universidade do Distrito Federal.

Programas
de
Matemática

Cecil Thiré diz que a falta de programas, principalmente de matemática, tem trazido confusão ao ensino e não se sabe qual
programa adotar. Propõe que se peça ao Ministro da Educação a solução de programas de ensino. Votada, essa proposição é
aprovada.

A Congregação submete-se
ao governo provisório,

1931 20/set presidências Carlos Delgado de Carvalho é Diretor do Externato. ER é do Internato e presidente da Congregação.
Há uma solenidade para colação de grau dos bacharéis em Ciências e Letras da turma de 1930. Está presente o Ministro de
Educação e Saúde Pública, Belisário Penna. Adhemar da Siqueira representa o chefe do governo provisório.

abrindo mão de sua
autonomia.

28nov 152 Troca da
presidência

ER como presidente, abre a sessão para a recepção do Diretor Henrique de Toledo Dodsworth (Deputado Federal)  e o vice
Carlos Delgado de Carvalho, por Decreto do governo provisório.

Nem os programas são mais
votados ou escolhidos.

1932 30/jan 156 programas Nessa seção, presidida por H. Dodsworth, ER propõe que as reuniões da Congregação sejam mensais. O prof. Gabaglia pede
que sejam remetidos à comissão de ensino os programas do 3o ao 6o ano, desde que os do 1o e do 2o já foram organizados pelo
ministério.

11/mai 157
158

Lista de
pontos

Os exames parciais e sua regulamentação são discutidos nessa reunião. Há a descrição de uma interessante lista de pontos
indicados para esses exames.

Será que o governo estava
cortando subsídios? Haveria
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Copiar 10 alunos gratuitos na 6a série, passando os demais para a classe dos contribuintes.  Cada turma tem 51 alunos.
A Congregação quer organizar seus programas e apela neste sentido ao presidente. O presidente responde que a Congregação
tem de aguardar até 1934, embora essa atribuição já seja do corpo congregado, conforme dispõe a lei.

verba?

19/mai Festa do
centenário

São discutidas e planejadas providências para a grande festa do centenário do Colégio.

29/dez 166 Admissão Há discussão sobre a dispensa do vestibular para alunos do sexto ano e sobre um curso preparatório para admissão.

29/dez 167 Sai
Dodsworth

A Congregação discute a dispensa do vestibular para os alunos do sexto ano do Colégio.
Dodsworth anuncia que vai deixar a presidência da Congregação para ER.

1933 04fev Diretoria
Geral da
Educação

Festa anual de Colação de Grau. O capitão Dulcídio Cardoso é Diretor Geral da Educação. Capitão?

18/jul 174 Exames para
catedrático.

Trata de medidas relativas às festividades de centenário e de exames para catedrático. Discute-se também o caso do professor
Júlio Nogueira, de português.

03/ago 181 Concurso de
cátedra de
Matemática

Trata da aprovação das inscrições em concursos para professores catedráticos.

12/ago 182
183

Concurso de
cátedra de
Matemática

Trata da inscrição para o concurso de professor catedrático de química, português, latim e matemática Júlio César Mello e
Souza é um dos candidatos para matemática. A. Nunes Serrão também. Professores congregados reclamam que Haroldo da
Cunha não apresentou documento de sua atividade científica ou literária para a inscrição ao exame de cátedra.

04/out 184
a
186

Concurso de
cátedra de
Matemática

A ordem do dia é a eleição de dois membros da comissão examinadora para o concurso de catedrático de matemática. Há
grande discussão sobre a legislação do concurso, além dos documentos curriculares a serem apresentados pelos candidatos,
bem como de seu merecimento. São eleitos para examinar matemática: Aglibierto Xavier e Almeida Lisboa.

25/out 188 Concurso de
cátedra de
Matemática

Aglibierto Xavier agradece e recusa-se a ser examinador. A congregação, por intermédio de ER, seu presidente, insiste em que
Xavier fique.

25/nov 190 FARB
nomeado

ER preside sessão solene da congregação para a recepção do prof Fernando Antonio Raja Gabaglia, recentemente nomeado por
decreto para diretor do Externato pelo Chefe do Governo Provisório.

1934 11/jan FARB
assume

Fernado Antonio Raja Gabaglia é presidente da Congregação. ER não está presente.

28abr 186
a
199

Concurso de
cátedra de
Matemática

Discute-se o fato de ER e CT haverem escrito um livro com um dos candidatos do concurso (Júlio César de Mello e Souza),
não podendo, por isso, serem examinadores do concurso de matemática. A. Xavier havia pedido para ser dispensado de
examinar e Ingles de Souza o substitui. CT defende-se dizendo que foi co-autor do livro em questão em 1927, havendo sido
apenas colaborador nos outros livros do candidato referido (JCMS).

199 Assembléia
Nacional
Constituinte

Os deputados da ANC queriam passar o CPII para o Município. Os professores protestam e divulgam o seu protesto para
conseguir apoio de ex-alunos influentes do Colégio. O projeto não passa. O CPII continua federal.
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04jul Concurso de
cátedra de
Matemática

Trata-se da eleição de um examinador para o concurso de matemática: George Summer. Há aprovação dos vinte pontos para a
prova escrita do concurso de matemática.

30/mai Assembléia
Nacional
Constituinte

Reunião extraordinária para comentar as últimas medidas para o ensino deliberadas pela Assembléia Nacional Constituinte que
aprovou por grande maioria os dispositivos que estabelecem o regime de ensino preconizado pela Congregação. Combinam de
expedir telegramas agradecendo aos deputados envolvidos e de louvor à imprensa.

04/jul 1 Concurso de
cátedra de
Matemática

Votados e aprovados os 20 pontos para a prova escrita do concurso de matemática e eleição de um examinador: George
Summer, em lugar de A. Xavier.

3 Programas
de ensino

Os programas são agora revistos de 3 em 3 anos por comissão designada pelo Ministro. São remetidos e examinados, junto a
outras propostas, pela Congregação que o apresentaria então ao governo. Cada professor catedrático apresenta a sua proposta.

1935 17/abr Presidência ER, diretor do Internato, deveria ser o presidente, mas havia pedido exoneração. Quintino do Valle, o vice do Internato, não
quis assumir a presidência da Congregação.  Então, FARG ainda é o presidente. Agora por dois anos seguidos, contrariando o
costume.

8 Concurso de
cátedra de
Matemática

Um dos candidatos ao concurso de matemática, Alberto Nunes Serrão, entrou com recurso contra o concurso de professor
catedrático de matemática. O processo está sendo estudado e será eleita comissão para dar parecer sobre os motivos adusidos:
H Guimarães, Honório Silvestre e Philadelfo Azevedo.

17mai Concurso de
cátedra de M

Ainda estudam e discutem o processo do concurso de matemática, mas nada ainda é decidido.

18/mai 14 a
17

Concurso de
cátedra de M

Continua a discussão. A. Lisboa quer publicar as provas escritas do concurso de matemática. Há grande polêmica. RG está na
discussão.

02/jul Concurso de
cátedra de
Matemática

É a sessão solene de posse do professor catedrático de matemática, Haroldo Lisboa da Cunha, nomeado pelo decreto de 24 de
junho de 1935.

03/jul 19 a
21

Concurso de
cátedra de
Matemática

Continua a discussão sobre o concurso, embora a vaga já tenha sido preenchida. Até professores que não pertencem ao CPII
passam a participar das bancas.

16/dez Concurso de
cátedra de
Matemática

Haverá concurso para professor catedrático de português. Só que agora quem escolhe os examinadores é o CNE. Os
catedráticos reclamam muito desses examinadores estranhos, inclusive de sua parcialidade.

presidência H Dodsworth anuncia que vai deixar a presidência da Congregação para ER No tal concurso de
matemática,

1936 14/jan Preside Quintino do Valle no impedimento de FARG para a indicação de um nome para a constituição do Conselho Nacional
de Educação. Vence FARG que continua a presidir a Congregação.

Inglês de Souza havia sido
examinador

09/jun Concurso de
cátedra de
Matemática

Octávio Augusto Ingles de Souza, havia perdido a nomeação de professor de italiano e a Congregação solicita ao ministro que
o aproveite, então, em algum outro estabelecimento de ensino (Havia ele sido professor de cálculo da POLI de SP).

Agora está desempregado e
precisando de ajuda.

Concurso de
cátedra de
Português

Oiticica nega-se a ser examinador de Português: "(…) por haver verificado no decorrer do concurso de química a posição
humilhante a qual o atual sistema de concurso reduz os professores do CPII e a congregação." Os examinadores são escolhidos
pelo CNE quando deveriam ser escolhidos pela Congregação.
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10/ago Voto de pesar pelo passamento do bacharel em letras Mario de Oliveira Roxo que será comunicado a Delgado de Carvalho,
cunhado de Mário.

03/nov Um ofício do Diretor Geral de Educação de ordem do Sr. Ministro solicita a elaboração de proposta de revisão dos programas
de ensino secundário. Eleita uma comissão para tratar desse assunto.
Honório Silvestre declara que "não mandará programas porque já sabe da sorte que aguardará aos que forem aclamados pela
Congregação".

Exame de
química

Um ofício da comissão examinadora de química solicita providências. Três desses examinadores são estranhos ao corpo
docente. Esse ofício irrita os professores. Professor Lafayette acha que a resposta da Congregação só poderá ser a de que ela
não está disposta a desempenhar uma pantomima."
Os professores reclamam que os outros examinadores, impostos pelo governo não são idôneos. E nenhum professor do CPII
aceitou fazer parte da comissão do concurso de química.

1937 09/nov 56 A Congregação, presidida por FARG, congratula-se  com ER por haver sido nomeado para Diretor da Divisão de Ensino
Secundário. Durante o ano tratou-se apenas de homenagens, concursos, fiscalização, votos de pesar, etc.

Assuntos administrativos,

1938 19/out O presidente apela que se dê andamento à reforma dos programas cujo prazo de três anos acha-se esgotado. Os professores não
estão animados em fazer sugestões, mas Nelson Romero acha que a Congregação não deve abrir mão dessa prerrogativa.

pois os assuntos pertinentes
ao ensino

24/nov Homenagens à Getúlio Vargas e Gustavo Capanema, que vão visitar o Colégio. e sua prática desapareceram

26/nov Visita solene do Presidente GV e seu Ministro GC.

1939 27/jan 78
80
81

FARG deixa a presidência para Clóvis do Rego Monteiro. Discute-se a livre-docência. Francisco Campos despacha sobre
livre-docência. Homenagem a Raja Gabaglia. O Diretor do Departamento Nacional de Ensino solicita que os programas sejam
elaborados e evia dois deles para serem considerados na Reforma.

04/mai Colégio
Militar

Há homenagem ao Colégio Militar. ER está, mas não assina. Concursos.

1940 12/jan Presidência Raja Gabaglia volta a presidir. Discute-se cadeiras e concursos para desenho, pêsames e festas.

20/mai 97 a
103

Catedrático
de Desenho

Sobre o concurso para catedrático de desenho. ER acompanha os trabalhos.

1941 22/04 Presidência FARG passa a presidência a Clóvis Monteiro. ER, Quintino e Serrano são parte da comissão de ensino.

1943 03/mai Presidência FARG ainda se alterna com Clóvis Monteiro na presidência. Aqui e Clóvis Monteiro que entra.

25/ago 131
132

Educação Discute-se a educação mas do ponto de vista teórico. Enoch da Rocha Lima faz um discurso onde cita, entre outros:  "A
especialização da função educacional" de Fernando de Azevedo; o prefácio de "A matemática na Escola Secundária" de ER;
.apela para a didática no ensino e nas exigências para concurso de professores; Aguayo: "Didática da Escola Nova";  Lourenço
Filho: "Introdução ao estudo da Escola Nova; Gustavo Capanema: "A finalidade do ensino secundário é a formação da
personalidade do adolescente".
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150 Concurso de
filosofia e
latim

ER faz moção solicitando mais prazo ao ministro para o concurso de filosofia e latim.

10/abr Contratação
de
professores

A contratação de professores passará a outros órgãos públicos deixando de ser encargo da Congregação. Mello e Souza
movimenta-se para impedir

A Congregação perde o
poder de contratar
professores.

20/nov 155 Almeida
Lisboa

Retira-se Almeida Lisboa no gozo de perfeita saúde por limite de idade, 70 anos.

167 Desenho É apresentado um projeto de programa para a cadeira de desenho.

168 Mudança de
prédio.

Discute-se os argumentos para a mudança para a Praia Vermelha no Correio da Manhã de 12/07/45.

176 Presidência RG deixa a presidência para ser Secretário Geral da Secretaria da Educação e Cultura do DF. Assume Waldemiro Potsch.

12/nov 179 Presidência O Ministro da Educação, Pedro Leitão da Cunha, permite que a Congregação agora indique 3 nomes e, dentre eles, o governo
escolhe o Diretor do Externato: George Summer, Waldemiro Potsch e ER.

17/dez 130 Técnico em
Educação

Surge a figura do técnico em educação.

1946 05/jan Presidência Dos três nomes sugeridos, o Ministro escolheu George Summer.

136 legislação ER discute a legislação para concursos e a legislação trabalhista para os professores.

01/abr 190 Reprovação O Ministro reclama do alto número de reprovações.

191 Catedrático
de
MAtemática

O novo catedrático para a vaga de matemática vem transferido de Juiz de Fora. ER pede o adiamento da proposta alegando que
Cecil Thiré está doente.

194 Catedrático
de
MAtemática

Cecil Thiré volta e o assunto é discutido.

1954 21/set Direito a
voto

"A questão que hoje nos congrega" é a de discutir se o catedrático efetivo, em exercício ou em disponibilidade, tem direito a
voto. Os catedráticos agora são funcionários públicos civis da União.

25/nov Concurso de
cátedra de
Matemática

Júlio Cesar Mello e Souza é parabenizado por haver obtido o título de docente do CPII. J B Mello e Souza explica que o irmão
"requereu o título unicamente pelo amor que dedica a esta casa sem qualquer outro interesse, por quanto se trata apenas de um
título a que ele fez jus no concurso a que há tempos foi submetido para catedrático de matemática."

1955 11/fev 27 "Notório
saber"

Quando o professor votado é considerado, pela Congregação, de "notório saber" então pode conseguir inscrição no concurso
para docência livre.  Segundo Haroldo Lisboa da Cunha, o critério para considerar notório saber é de foro íntimo e

Essa é a ata que agora está
desaparecida.
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profundamente relativo. No próprio concurso, uma prova pública, o candidato poderia comprovar então seu verdadeiro saber.

56 Farina X
Coutinho

Farina é acusado por seu oponente de haver escolhido o "menos pior" para a cátedra de matemática. Defende-se e envia a ata
para Coutinho conferir.

Parece que um deles, ou
ambos, é professor de
matemática.

05/ago 86
87

Reforma do
ensino

Há satisfação pelo substitutivo da reforma de lei do ensino de Gustavo Capanema e mais duas. Agora a ênfase da discussão
está nas de humanidades:

1957 08/abr 141 Reforma do
ensino

Há um projeto de reforma do Ensino Secundário. Querem tirar Francês, Inglês, Espanhol, Literatura e Filosofia. O projeto é de
autoria do deputado Nestor Jost e foi apreciado pelo líder da maioria, o deputado Gustavo Capanema. Os catedráticos vão
pedir para manterem essas cátedras no curso Médio (é a primeira vez que vejo esta denominação para o Secundário).
"Catedráticos, estarrecidos, ouviram de Gustavo Capanema que Filosofia e Literatura eram a mesma coisa". Discutem e
constituem uma comissão para levar ao ministro da Educação e ao Senado da República o pensamento da Congregação.

filosofia, literatura, línguas,
etc.

05/ago Reforma do
ensino

Houve uma reforma do Ensino e dela os catedráticos da Congregação só ficaram sabendo pelos jornais: "Assistido por vários e
ilustres diretores do Ministério da Educação, o senhor ministro elaborou o seu trabalho sobre a reforma do ensino secundário e
não se dignou de solicitar, ao menos proforma, o concurso da Congregação do CPII".

175 Admissão Muitos alunos aprovados não puderam ser aproveitados, por falta de vagas. O CM não realizava admissão, aceitava, tão-
somente, filhos de militares.

177 Admissão Discute a reforma do ensino secundário e a abolição dos exames de admissão.

Nesse período, a matemática está totalmente ausente das discussões, bem como questões relativas à prática do catedrático
como professor. Principalmente preocupam-se em conservar, quando não em ampliar, seus direitos e prerrogativas no campo
da legislação. Tornam-se, antes de especialistas em suas matérias, especialistas em legislação do ensino. Os debates técnicos
estão totalmente ausentes, ficando apenas os legais e oficiais. No legislador, agora, não mais se vê o professor.


