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RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar a gênese do primeiro programa de

ensino da disciplina Matemática no Brasil. Tal programa, inovador, pretendeu

realizar a fusão de três disciplinas diferentes (Aritmética, Álgebra e Geometria)

numa única disciplina. A partir de reflexões sobre o significado de reformas

disciplinares e suas apropriações, lançando mão de pressupostos teóricos da

história cultural, a pesquisa utilizou como fontes primárias os documentos do

APER – Arquivo Pessoal Euclides Roxo. O resultado da investigação apontou a

análise do modo como Euclides Roxo, professor e diretor do Colégio Pedro II

compôs o programa pioneiro para a Matemática no Brasil, a partir de suas leituras

do movimento internacional de renovação da disciplina e das experiências

didáticas norte-americanas.

Palavras-chave: educação matemática, Reforma Francisco Campos, Euclides

Roxo, arquivos pessoais



ABSTRACT

This study aims to analyze the inception of the first Mathematics teaching

program in Brazil. This innovating program had the goal of fusing three different

disciplines (Arithmetics, Algebra and Geometry) into only one discipline. The

research started from reflections on the meaning of disciplinary reforms and their

appropriations, and resorted to theoretical assumptions borrowed from cultural

history. Its primary information source were the documents in the APER – Private

Files of Euclides Roxo, director and teacher of Colégio Dom Pedro II. The

investigation results provided an analysis of the method used by Mr. Euclides

Roxo, who, based on his interpretation of international movement for renewal of

this discipline and American didactic experiences, compiled the pioneering

program for teaching Mathematics in Brazil.

Keywords: Mathematical education, Francisco Campos reform, Euclides Roxo,

Personal Files
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INTRODUÇÃO

Este trabalho é parte integrante do Projeto "História da Educação

Matemática no Brasil, 1920-1960" (HEMB), coordenado pelo Prof. Dr. Wagner

Rodrigues Valente, sob o número 01/03086-6, aprovado pela FAPESP. Em

específico, trata do estudo do programa de ensino de Matemática, do Decreto

número 19.890 de 18 de abril de 1931, o qual dispõe sobre a organização do

ensino secundário. Este ato legislativo em conjunto com outros que organizaram

também o ensino comercial e o superior, ficou conhecido como Reforma

Francisco Campos.

O objetivo do Projeto é:

(...) escrever a história do percurso seguido pelo ensino de Matemática no
Brasil, no período compreendido entre o primeiro movimento de modernização
desse ensino e o chamado movimento da Matemática moderna. Noutros
termos, a pesquisa busca reconstruir o trajeto seguido pela Matemática
escolar situada entre a crítica e o formalismo clássico e a sua adesão à
axiomática moderna. Tomando a Matemática como um tipo de produção
cultural, a ser apropriada e desenvolvida em diferentes contextos, inclusive o
escolar, o estudo pretende preencher uma lacuna importante existente na
história da Educação Matemática brasileira.

Para esse projeto, este estudo busca contribuir especificamente com a

pesquisa da gênese do programa de Matemática da Reforma Campos. Esse

programa organizou, em nível nacional, pela primeira vez, a disciplina escolar

Matemática.

Qual teria sido a origem do primeiro programa de Matemática brasileiro?

Sabe-se, de vários estudos recentes como os de Rocha (2001), Dassie (2001) e

Duarte (2002), que o responsável direto por esse programa foi o professor
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Euclides Roxo. De outra parte, Roxo teve oportunidade de pronunciar-se

publicamente sobre o programa, afirmando que ele não foi obra de sua invenção.

Assim, uma questão relevante, ainda não respondida pelos estudos de história da

Educação Matemática no Brasil, é: qual foi a origem desse programa? Como

nasceu o primeiro programa de Matemática brasileiro?

Para responder a essas questões, inicialmente houve necessidade de

realizarmos um estudo aprofundado do significado de reformas de ensino e, em

particular, daquelas relativas ao ensino de Matemática, no contexto do primeiro

movimento internacional. Isso é objeto do Capítulo 1, intitulado “Sobre Reformas

de Ensino e o Primeiro Movimento Internacional de Renovação da Matemática

Escolar”.

O Capítulo 2, “A Educação Matemática no Brasil e o Primeiro Movimento

Internacional de Reforma”, realiza uma revisão de estudos recentes sobre o tema

da renovação do ensino de Matemática no Brasil, no período tratado por este

trabalho.

A utilização do Arquivo Pessoal Euclides Roxo – APER, buscou ampliar as

fontes de investigação necessárias para a resolução do problema de pesquisa do

trabalho. Para discorrer sobre a gênese do primeiro programa de ensino de

Matemática no Brasil, em muito nos beneficiamos dos documentos pessoais do

professor responsável por sua elaboração. Esse é o conteúdo do Capítulo 3,

intitulado “Utilizando o APER para a busca da gênese do primeiro programa de

Matemática”.

O uso do APER tornou-se fundamental, também, para a elaboração do

Capítulo 4, onde uma nova pesquisa levou em conta outros documentos não

estudados no capítulo anterior.

Por fim, elaboramos nossa Conclusão que, acreditamos, encontrou

resposta para a discussão sobre a gênese do primeiro programa nacional de

ensino da Matemática.
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CAPÍTULO I

SOBRE REFORMAS DE ENSINO E O PRIMEIRO MOVIMENTO

INTERNACIONAL DE RENOVAÇÃO DA MATEMÁTICA ESCOLAR

O intuito deste capítulo, é apresentar a primeira reforma internacional do

ensino de Matemática. Entretanto, antes de nos atermos à reforma da Matemática

escolar, consideramos importante, aos objetivos desta pesquisa, aprofundar a

discussão teórica do conceito de reforma. Além disso, procuraremos sintetizar as

reformas do ensino de Matemática ocorridas nos países que mais influenciaram

as propostas pedagógicas brasileiras. São eles: França, Alemanha e Estados

Unidos.

Sobre Reformas de Ensino1

Normalmente, quando se fala em reforma de ensino, é comum pensar em

reformar a organização do sistema escolar, ou seja, a estrutura da escola. Essa

reforma estrutural depende do poder político e é facilmente identificável.

Por isso, Prost (1996), enfatiza em seu texto o significado da reforma das

disciplinas escolares. Elas não são tão simples de identificar e muitas vezes são

confundidas com simples mudanças.

                                                
1 Este item é baseado em “Les sciences au lycée – Un siècle de reformes des mathématiques et de la

physique en France et à l’étranger”. Obra coletiva sob direção de Bruno Belhoste, Hélène Gispert e Nicole
Hulin (1996).
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O que é uma reforma de ensino? Prost responde que, em primeira análise,

o termo reforma parece transparente e todo mundo compreende. Ele designa uma

ação (reforma) efetuada por um ator individual ou coletivo (os reformadores) e

que o produto é uma mudança.

Por que uma reforma em determinado momento torna-se imprescindível,

fazendo com que os atores realizem a ação de reformar? Belhoste et al (1996)

responde que pode ser, por exemplo, que os conteúdos em discussão estejam

obsoletos: a diferença entre os saberes ditos sábios e os saberes ditos escolares

intrínsecos na disciplina, deixa de ser aceitável. Então, qual é esse momento em

que a diferença entre as duas ordens de saberes torna-se intolerável? Pode ser,

por exemplo, que o sistema escolar entenda que os conteúdos obsoletos ficaram

longe do seu objetivo. Nesse caso, qual é o princípio dessa dificuldade? As

prioridades da instituição modificaram-se?

Segundo Belhoste (1996), um dos primeiros argumentos utilizados pelos

promotores das reformas, é o da utilidade social, na modificação que propuseram.

No início do século XX, devido a Revolução Industrial, o saber necessário do

cidadão moderno deveria ser o da utilidade prática, portanto a necessidade de

tornar o ensino um pouco mais voltado ao cotidiano praticável, era imprescindível:

“A utilidade é antes da ciência, o motor do progresso da sociedade, sobre o qual

se fundamenta o saber necessário ao cidadão moderno” (BELHOSTE et al, 1996,

p. 10).

Toda reforma tem por objetivo uma mudança, defende Prost. Entretanto,

pondera que as reformas e as mudanças são duas realidades diferentes. Nem

todas as mudanças que ocorrem nos estabelecimentos de ensino são

conseqüências de reformas. Podemos citar, como exemplo, as mudanças que

ocorrem “por consenso tácito, implícito: por uma seqüência de adaptações dos

conteúdos à situações pedagógicas” (PROST, 1996, p 15).

Para melhor caracterizar que mudanças na vida escolar não significam

reformas, Prost (1996) cita, como exemplo, um dado estabelecimento de ensino

que eficazmente substituiu as composições, que tradicionalmente eram utilizadas,
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por questões escritas. E enfatiza que tal mudança não foi o resultado de uma

reforma, pois sua amplitude era insuficiente

Se uma mudança não é exatamente uma reforma, então, o que caracteriza

uma reforma?

Para Prost existem três condições que devem estar simultaneamente

reunidas, para que exista uma reforma:

a primeira condição é que o projeto de reforma tenha uma vontade explícita,
argumentada e assumida em provocar as mudanças identificadas. É preciso
depois que esse projeto tenha uma certa amplitude: substituir a vírgula pelo
ponto na notação dos números decimais, não constituiria necessariamente
uma reforma. Em contrapartida suprimir o hífen e tornar invariável o particípio
passado seria incontestavelmente uma reforma da ortografia. A amplitude
necessária à reforma se mede em relação às representações coletivas, tanto
como as realidades escolares. O terceiro caráter de uma reforma, com efeito,
é a existência do debate coletivo em torno do projeto: cada reforma supõe
reformadores e adversários, pessoas que estão a favor e outras contra a
reforma (PROST, 1996, p. 16).

O autor enfatiza que, mesmo reunidas essas três condições, não é

garantido o sucesso da reforma. Existem reformas que nada mudam e acabam

por fracassar. Prost cita o caso da reforma do ensino elementar, em 1969, na

França. “Por falta de diretivas precisas e de uma ação administrativa firme e

coerente, os professores abandonados, aplicaram a reforma à medida de suas

iniciativas pessoais”, assim, a reforma fracassou (PROST, 1996, p. 16).

Uma reforma pode ser “científica” e “política” simultaneamente. Segundo

Prost (1996) esse foi o caso da reforma da Matemática Moderna.

Quando um cientista dedica-se a uma reforma, seu primeiro intuito é

colocar em dia os programas: um sucinto ajuste dos saberes escolares aos

saberes científicos. Mas para que isso seja possível, os sábios precisam que os

professores lhe sejam aliados. Mas nem sempre os professores concordam com

os cientistas, pois estes últimos têm a tendência a negligenciar o problema da

transposição didática – passagem do saber científico ao saber ensinado –,

acreditando nos casos excepcionais dos bons alunos de antigamente (PROST,

1996).
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As reformas políticas têm por objetivo adaptar os conteúdos ensinados às

novas finalidades da instituição escolar. Elas são geralmente um acontecimento

do poder político e a escolha dos conteúdos de ensino é um dos meios de

assegurar a adequação da escola aos objetivos da sociedade (PROST, 1996).

Então a idéia de reforma, normalmente, nasce dos sábios2 ou dos políticos.

Apesar disso, os sábios, em geral, têm mais tempo para meditar sobre as

conjunturas mais favoráveis. No entanto, para se estabelecer o sucesso ou o

fracasso de uma reforma, é necessário considerar todos os envolvidos direta ou

indiretamente, em torno dela: os professores, a administração escolar, a opinião

pública, e os “atores mudos” (os alunos).

Os professores devem ser convencidos, pelos sábios e/ou políticos, de que

existe a necessidade de uma reforma. Do contrário, a reforma poderá ser

reformada e o que havia sido modificado se restabelecerá (PROST, 1996).

A administração escolar deve ser ativa, deve se empenhar estimulando

professores e alunos, enfim, no ambiente escolar, todos devem estar mobilizados,

em causa da reforma, para que se obtenha êxito.

A opinião pública atua como árbitro dos debates pedagógicos. Ela deve ser

favorável à reforma, do contrário, nenhuma reforma resistirá.

Finalmente os alunos ”atores mudos e passivos [...] são eles que fazem e

desfazem as reformas. Elas devem sempre, com efeito, experimentar a prova da

classe, que nunca se engana” (PROST, 1996, p. 25).

Ocorre-nos aqui, pensar sobre a multiplicidade de reformas que se

passaram no ensino secundário brasileiro e a igual multiplicidade de reformas das

reformas. Um exemplo extremo é o da chamada Reforma Benjamin Constant.

Segundo Silva (1959), essa Reforma na tentativa de restaurar o sentido formativo

do secundário, que teria sido extinguido desde a expulsão dos Jesuítas, foi levada

num grau extremo de enciclopedismo:

                                                
2 De acordo com Prost podem ser professores de universidades ou de grandes escolas, ou mesmo membros

de academias.
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(...) o ideal de formação enciclopédica, na forma em que concebia Benjamin
Constant, nem sequer poderia ser seriamente ensaiado. Seu intelectualismo e
sua grandiosidade excediam inteiramente a capacidade de aprendizagem dos
adolescentes. Assim, o plano de estudo proposto por Benjamin Constant (...),
era intrinsecamente inexeqüível. Isso é sentido logo no primeiro ano de
vigência da Reforma, quando apenas se iniciava a observância progressiva
do currículo proposto, e já se levantavam vozes pedindo sua modificação.(...)
É pela ação do tempo (...) que o plano monumental de Benjamin Constant vai
sendo desfigurado, através de cortes e ajustamentos oportunísticos à idéia
predominante de um curso secundário voltado à consecução do objetivo de
preparo aos cursos superiores” (SILVA, 1959, p. 247).

Podemos perceber, nesse caso, que um dos motivos que levaram essa

Reforma ao insucesso, se deve ao fato dos professores não estarem convencidos

da sua proposição, pois acreditavam-na impraticável.

Na história das reformas do ensino, a mobilização dos atores e de seus

aliados constitui-se em um fator decisivo. Se não estiverem mobilizados em prol

da reforma, não é possível estabelecê-la (PROST, 1996).

Toda reforma é sempre suposta e assumida pelos atores que expõem os

objetivos demandados e os justificam. Analisar as reformas, é então sempre

“começar por identificar quem são os atores que as sustentam e a partir dos quais

se pode entender as razões e os objetivos dos projetos” (PROST, 1996, p. 16).

Prost (1996) entende que para compreender uma reforma, seja ela de

conteúdos ou estrutural, é necessário estudá-la dentro de uma dinâmica temporal.

Deve-se estudar toda uma trajetória para compreender suas razões e inclinações.

Assim, primeiramente, deve-se construir a temporalidade da reforma. Não pode

se prender em uma periodização curta, pois as reformas desenvolvem-se sempre

de longe e é necessário deixar o tempo mostrar sua verdadeira face.

Então, para se estudar uma reforma é necessário esperar que ela complete

o seu ciclo, ou seja, é necessário ver os resultados dessa reforma, em que ela

contribuiu ou, em que ela dificultou, para a formação do aluno. Além disso, ao

invés de analisar apenas o produto final (a reforma), é necessário também,

estudar um determinado período antecedente, para compreender porque a

reforma foi assim posta, assim estabelecida.
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Finalmente, Prost (1996, p. 25) entende que é preciso pensar toda reforma

como um processo social complexo que coloca em jogo os múltiplos agentes com

interesses e objetivos diversos.

Uma outra reflexão importante sobre reformas é a que realiza Laville

(1998). Christian Laville em seu texto “A próxima reforma dos programas

escolares será mais bem-sucedida que a anterior?”, estuda várias reformas na

disciplina de História, tentado responder a pergunta título de seu texto.

Laville (1998, p. 109) entende que quando a sociedade muda, é normal que

se mude a escola “principal instrumento de nossas sociedades para a formação

de seus membros jovens”.

Como Prost, Laville enfatizou a reforma de conteúdos e não a estrutural.

Os cinco episódios citados das mudanças nos programas de História, passam-se

em Quebec, Canadá. Após a exposição dos casos de reforma da disciplina de

História, Laville tentou enquadrar alguns fatores que favoreceram ou

desfavoreceram o florescer das reformas. Dentre eles, vamos destacar para este

trabalho: o papel das individualidades; o poder; o peso dos professores e outros

fatores.

Quanto ao papel das individualidades, Laville (1998, p. 120), após as

análises das reformas, entendeu que não se deve subestimar o papel dos

indivíduos e de sua vontade. Apesar de termos a impressão de que tudo “é uma

questão de sistema, de estrutura e que fortes determinantes condicionariam as

intervenções pessoais dos indivíduos, restando-lhes pouca margem de liberdade”,

percebeu-se com essa pesquisa que algumas reformas, foram pessoas isoladas

(ou quase) que as decidiram e as elaboraram. Percebeu-se também que os

cargos que esses indivíduos isolados ocupavam lhes davam autoridade para

tanto, entretanto, isso não foi suficiente para assegurar a implantação de um

programa, pois em um caso houve êxito, em outro, não. A questão das

individualidades, em particular, em muito se assemelha ao que foi vivido no Brasil

em 1931, quando Euclides Roxo, fez, sozinho, prevalecer sua vontade

pedagógica, na Reforma Campos. Esse objeto será explorado, a contento, no

decorrer do trabalho.
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Quanto ao poder, Laville percebeu que, em suas ações diretas, ele não é o

“todo poderoso”, enquanto os professores aceitaram seu projeto de programa

numa reforma, eles recusaram-no em outra, obrigando o Governo a se orientar

segundo seus pontos de vista. Entretanto, Laville percebeu que a médio e longo

prazos, sua autoridade permanece intacta, sobretudo porque reforça a imagem

que “todos podem participar socialmente e influenciar os poderes instituídos, o

que nada mais é que a imagem básica do projeto democrático liberal” (LAVILLE,

1998, p. 120).

Quando ao peso dos professores, Laville (1998, p. 120) reforça a idéia de

Prost, “sem o apoio dos professores, nenhuma reforma de programa pode ser

implantada de fato”. Laville, entretanto, acredita ser difícil apontar os fatores que

atraem ou repelem aquele apoio. O que mais nos interessa para o assunto deste

trabalho, é a observação que Laville faz quando os professores pareciam aceitar

as idéias contidas nos novos programas, mas se recusavam a aplicá-lo enquanto

não houvesse material didático disponível. Na visão de Laville (1998, p. 121) isso

indicou que os professores desejavam preservar suas condições de trabalho, mas

também poderia ter revelado um problema de formação de professores, pois “os

princípios que baseavam os novos programas eram pouco conhecidos dos

docentes e sem um suplemento ulterior de formação, os novos programas jamais

foram implantados”. O que nos chama atenção para essa observação, é que os

programas, por ocasião da criação da disciplina Matemática no Brasil, foram

muito criticados. Em parte porque os princípios dos novos programas não eram

conhecidos dos docentes e, também, porque não houve suplemento algum de

formação de professores para que eles fossem implantados.

Quanto aos outros fatores, Laville enfatiza que dá-se pouca importância

aos fatores de nível microeconômico, os demográficos ou de mentalidades,

entretanto, eles podem explicar porque em determinada época professores

aceitam novos programas e, em outra época, não. Laville (1998, p. 121) ressalta,

“aquilo que a linguagem popular chama de ‘espírito da época’, ou seja, as

características da mentalidade coletiva, fluídas e imprecisas, parecem marcar um

período, mesmo que seja difícil defini-las”.



19

Podemos perceber com essas duas reflexões que reforma é, como diz

Prost, um processo social complexo, que não depende apenas de um fator, mas

sim de vários fatores para que haja sucesso na proposta. Também vimos, por

Laville, que nunca, todos estão satisfeitos com as propostas, e sempre sentem a

necessidade de reformar. Essa necessidade varia de acordo com a época em que

vivem e com a trajetória histórica da disciplina a ser reformada. Portanto, mesmo

que a proposta tenha obtido sucesso, sempre terá seus opositores com o intuito

de modificá-la.

Um outro autor que nos dá uma contribuição importante para avaliarmos

bem o destino de propostas educacionais contidas em reformas de ensino é o

historiador Roger Chartier com o seu conceito de apropriação. Em seu texto, “O

mundo como representação”, Chartier faz uma síntese sobre a maneira como a

história é hoje em dia pesquisada, diferentemente de como já foi, com ênfase às

ciências sociais, hoje “condenadas por sua adesão preferencial a um paradigma

obsoleto.” Chartier (1991, p. 176) sugere que as verdadeiras mutações que

ocorreram no trabalho histórico nesses últimos anos não foram produzidos por

uma “crise geral das ciências sociais” nem por uma “mudança de paradigma”,

mas, sim, pelo abalo progressivo dos princípios3 essenciais que tinham governado

o procedimento historiador há vinte ou trinta anos. Sem pensar nos

funcionamentos sociais, numa partição rigidamente hierarquizada das práticas e

das temporalidades (econômicas, sociais, culturais, políticas), e sem que fosse

dada primazia a um conjunto particular de determinações (fossem elas técnicas,

econômicas ou demográficas), Chartier entende que a história mostrou que é

impossível qualificar os motivos, os objetos ou as práticas culturais em termos

imediatamente sociológicos, pois considera não haver prática ou estrutura que

não seja produzida pelas representações, pelas quais os indivíduos e os grupos

dão sentido ao mundo que é deles.

Chartier (1991) enfatiza que esse abalo dos princípios essenciais deixou o

campo livre a uma pluralidade de abordagens e compreensões. A dificuldade do

trabalho do historiador ante a nova perspectiva de pesquisa, passa a ser grande,

justamente por não constituir em si um sistema unificado de compreensão. Para

                                                
3 Para saber mais sobre esses princípios, ver Chartier (1991, p. 176).
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analisar essa dificuldade, diante de sua experiência, Chartier (1991, p. 178) volta

a atenção para a matéria com que se opera o encontro entre “o mundo do texto” e

o “mundo do leitor”. O mundo do texto “sustenta a operação de construção de

sentido efetuada na leitura (ou na escuta) como um processo historicamente

determinado cujos modos e modelos variam de acordo com os tempos, os

lugares, as comunidades.” O mundo do leitor “considera que as significações

múltiplas e móveis de um texto dependem das formas por meio das quais é

recebido por seus leitores (ou ouvintes)”.

Chartier considera que as formas produzem sentido. Mudando o objetivo

tipográfico de um texto, por exemplo, ele pode ganhar uma significação e um

estatuto inéditos. Mas porque os mesmos textos, sob formas impressas

possivelmente diferentes, podem ser diversamente aprendidos, manipulados,

compreendidos? Segundo o autor, é preciso considerar que a leitura é uma

prática encarnada em gestos, espaços e hábitos, ou seja, a leitura não é somente

uma operação abstrata de intelecção: é por em jogo o corpo, é a inscrição num

espaço e relação consigo ou com o outro (CHARTIER, 1991).

A maneira como os letrados de talento interpretam um texto é muito

diferente de como, interpretam o mesmo texto, os leitores menos hábeis. Os

contrastes também estão entre as normas de leitura que cada comunidade define,

uso do livro, modo de ler e procedimentos de interpretação. Contrastes também

são encontrados nas expectativas e nos interesses extremamente diversos que

os diferentes grupos de leitores investem na prática de ler (CHARTIER, 1991).

De acordo com Chartier (1991, p. 197), D. F. Mckenzie (1986), “designou

com grande acuidade o duplo conjunto de variações – variações das disposições

dos leitores, variações dos dispositivos dos textos e dos objetos impressos que os

sustentam” Assim se inscreve todo trabalho situado no cruzamento de uma

história das práticas e de uma história das representações inscritas nos textos ou

produzidas pelos indivíduos. Chartier ainda comenta que tal perspectiva define de

um lado, um tipo de pesquisa que associa as técnicas da análise das disciplinas à

semelhante proximidade. Mais que um trabalho interdisciplinar, “é antes, um

recorte inédito do objeto que está proposto, implicando a unidade do questionário
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e do procedimento, qualquer que seja a origem disciplinar dos que os partilham”.

Por outro lado, esta interrogação sobre os efeitos do sentido das formas materiais

leva a conceder um lugar central no campo da história cultural aos saberes mais

classicamente eruditos. Segundo o autor, “porque permitem descrever

rigorosamente os dispositivos materiais e formais pelos quais os textos atingem

os leitores, esses saberes técnicos, por tanto tempo negligenciados pela

sociologia cultural, constituem um recurso essencial para a história das

apropriações”.

A apropriação, na visão de Chartier (1991, p. 180), “visa uma história social

de usos e das interpretações, referidas a suas determinações fundamentais e

inscritas nas práticas específicas que as produzem”. Assim voltar a atenção para

as condições e os processos que sustentam as operações de produção do

sentido é reconhecer que nem as inteligências, nem as idéias, são

desencarnadas e, que as categorias dadas como invariantes devem ser

construídas na descontinuidade das trajetórias históricas.

O estudo de Chartier sobre leituras e textos, que o levaram a formular o

conceito de apropriação, nos serviu para a compreensão de como uma reforma

de ensino é transporta, isto é, apropriada pelo cotidiano escolar. Seria incorreto

chegarmos a conclusão que uma dada legislação não foi entendida pela escola.

Na verdade, não é que a legislação não tenha sido entendida, trata-se do modo

como se apropriaram dela através de suas práticas. Quando uma reforma, por

exemplo, é instituída numa cidade ou num país, cada indivíduo se apropriará dela

de uma determinada forma. Porém, não é essa individualidade que vigora, é o

consenso, quem vai determinar de que maneira a reforma será aplicada, não

obrigatoriamente, da maneira que está escrita. Ou seja, não interessa a

subjetividade da apropriação, isto é, não interessa um caso particular de um

determinado indivíduo e a sua interpretação pessoal. O que interessa são as

apropriações sociais, são elas que comandam a maneira que a reforma será

aplicada.

A reforma resumida num programa de uma determinada disciplina, em

nosso caso, na disciplina Matemática, revela-nos os usos e as interpretações
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feitas através das práticas. Essa prática está condicionada à bagagem histórico-

cultural anterior do contexto onde elas são exercidas.

Assim, na análise de reformas de ensino, as reflexões de Chartier parecem

fundamentais. O conceito de apropriação nos fornece uma ferramenta teórica

importante para compreender o que se passa com as reformas nas escolas. O

“uso” das reformas no cotidiano das escolas deve representar ponto essencial

para a análise da trajetória histórica de um determinado saber escolar.

Sobre reformas de ensino de Matemática

Entre finais do século XIX e início do século XX, em diversos países

europeus e, também, nos Estados Unidos, ocorreram reformas no ensino de

Matemática. Essas iniciativas de mudanças, puderam ser discutidas

internacionalmente a partir de 1908, em Roma, por ocasião do IV Congresso

Internacional de Matemática onde foi constituída a CIEM – Commission

Internationale de l’Enseignement Mathématique/IMUK – Internationele

Mathematische Unterrichtskommission.

Nos diferentes países, fatores e motivações diversas justificaram as

reformas. A seguir, de modo breve, procuraremos trazer as análises das reformas

ocorridas na Alemanha, França e Estados Unidos, realizadas pelos especialistas

no assunto de cada um desses países. Como veremos adiante, as propostas

desses países tiveram repercussão importante na Educação Matemática no

Brasil.

A Reforma do ensino de Matemática na Alemanha

Na Alemanha, segundo Schubring (1996, p. 244-245), desde 1880, o

matemático Félix Klein, insatisfeito com o domínio da Matemática pura,

“procurava reequilibrar o ensino universitário da Matemática em proveito da

Geometria e de suas aplicações”. Para isso procurou integrar as escolas técnicas
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superiores às universidades. Logo percebeu que seria impossível realizar

modificações apenas no setor universitário. Assim, entendeu que o alicerce

básico para a educação superior, consistia no sistema escolar. Então, durante os

anos de 1890, procurou aperfeiçoar a formação do professor orientando-a às

aplicações práticas. Apesar de seu empenho na formação de professores, os

efeitos foram limitados.

Foi quando, segundo Schubring (1996), Klein finalmente tomou consciência

de que o maior problema para o ensino de Matemática relacionava-se às escolas

técnicas superiores onde o número de reprovações ultrapassava em muito o da

universidade. Os professores desses colégios técnicos, formados nas

universidades, davam cursos de tipo universitário, com uma grande dose de rigor.

Como os estudantes não se adaptavam a esses métodos, recusavam-se a assistir

as aulas.

Schubring (1996) pondera que a solução proposta por Klein consistia em

redefinir completamente as relações entre o ensino secundário e o superior.

Considerava, como imperativo, evitar uma separação das duas vertentes, clássica

e moderna – como na Baviera –, e de assegurar ao contrário, uma livre circulação

entre os três tipos de escolas secundárias e os dois tipos de instituição superior.

Schubring comenta que uma reforma, assim, fazia necessária uma modernização

radical da Matemática escolar no ensino secundário, a fim de assegurar aos

estudantes dos colégios técnicos bases sólidas (principalmente na Geometria

Analítica e no Cálculo Diferencial e Integral). Somente assim os professores de

Matemática desses colégios poderiam, liberados do ensino dos elementos,

centrar seus cursos na Matemática adaptados à formação de engenheiros. Por

seu turno, os alunos de ensino clássico secundário teriam a possibilidade de

prosseguir seus estudos nos colégios técnicos e fazer outras escolhas além das

fileiras universitárias. Essas proposições foram apresentadas em maio de 1900

em um dossiê entregue à F. Althoff, personagem chave do ministério prussiano da

instrução.
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Schubring (1996, p. 246)comenta que, Félix Klein foi aconselhado pelo

ministério prussiano a organizar, com os próprios professores, um suporte às

suas propostas inovadoras. Foi o que ele fez, “tomando a iniciativa de um

movimento bastante amplo de professores para modernização não apenas dos

programas, mas de todos os métodos de ensino da Matemática”. Os primeiros a

desenvolverem esse movimento foram os próprios professores formados por

Klein. Em toda a parte, e não somente nas cinco escolas experimentais, mantidas

pelo ministério, os professores se engajaram massivamente no ensino do Cálculo,

conseqüência da introdução da noção de função, sem serem a isso obrigados por

decretos oficiais. Em dez anos, esses diferentes movimentos chegaram de fato a

mudar inteiramente a prática e as concepções do ensino escolar, equilibrando a

Matemática universitária e introduzindo aplicações e estabilizando a situação da

Matemática nos colégios técnicos (SCHUBRING, 1996, p. 246).

Em 1914, a reunião da CIEM, em Paris, mostrou que internacionalmente,

os resultados correspondiam apenas em parte aos obtidos na Alemanha. Os dois

relatórios sobre a introdução do Cálculo Diferencial e Integral e sobre a formação

dos futuros engenheiros foram cuidadosamente preparados por Félix Klein. Esses

relatórios, que eram os mais volumosos dos consagrados aos estudos

comparativos, foram também os mais ativamente discutidos.

Schubring (1999, p. 44) entende que:

a constituição do CIEM em 1908, representou para Klein uma oportunidade
bem vinda para ampliar o movimento de reforma e fortalecer, através do apoio
de um corpo internacional, as reformas já em andamento na Alemanha. Em
particular, Klein, viu o CIEM como um caminho para promover seu programa
para as escolas técnicas superiores, que ainda representavam um problema
importante.

Resumindo, as iniciativas de Félix Klein levaram a Alemanha a uma notável

modernização. Enquanto as mudanças no ensino universitário foram limitadas em

razão de sua própria inércia, as modificações no ensino secundário foram

profundas e duráveis. A introdução dos elementos do Cálculo Diferencial e

Integral nas classes superiores foi oficializado na Prússia em 1925. A orientação

dada para as “reformas de Klein” já tinham sido aceitas há muito tempo por toda a
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comunidade de professores do secundário na Alemanha. Trata-se aqui, pois, de

um raro caso de reforma de ensino, devido a lucidez de Klein, que soube

entender a complexidade estrutural da situação de ensino de Matemática em seu

país.

A Reforma de 1902 na França e o ensino de Matemática

Como começou a reforma de ensino na França? Belhoste (1996) comenta

que em finais do século XIX, o ensino secundário em França, que era pago,

caracterizado por sua clientela de elite, formava a classe dirigente tradicional.

Esse ensino tinha uma identidade forte. Ele dispensava a cultura a um público

restrito. Procurava formar o espírito e não inculcar os conhecimentos práticos aos

alunos. No entanto, uma nova classe média de industriais, comerciantes e de

quadros técnicos surgiram ligados ao desenvolvimento econômico do país.

A concepção estreita dos humanistas clássicos, então, entrou em crise

viabilizando um ensino moderno dos humanistas. Um ensino secundário sem

latim, mas com mais ciências e línguas vivas que o ensino clássico, e diretamente

voltado às aplicações práticas. Esse ensino tornou-se secundário moderno em

1891. Um ensino de segunda ordem. À medida que se desenvolveu, este ensino

com origem prática e utilitária, transformou-se em ensino de cultura, a exemplo do

ensino clássico. Seu sucesso era ligado ao desenvolvimento de uma fileira

preparatória às grandes escolas, principalmente, a Escola Politécnica; isto

favorecia quase exclusivamente aos matemáticos. Por outra parte, sua presença

nos planos de estudo encontrava-se justificada principalmente por suas

aplicações práticas, ainda assim, seu papel na formação do espírito, também foi

reconhecido (BELHOSTE, 1996).

A crise que atravessou o secundário em torno de 1900, que conduziu a

reforma de 1902, mistura de modo complexo os aspectos econômicos, sociais,

institucionais, culturais e políticos. Sua atenção, entretanto, era mais voltada à

organização do ensino secundário e às relações entre o secundário moderno e

secundário clássico (BELHOSTE, 1996).
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A reforma de 1902 dividiu o secundário em dois ciclos consecutivos: o

primeiro ciclo, da 6ª à 3ª (significando para nós da 5ª à 8ª série), e o segundo

ciclo, da 2ª à classe terminal (significando para nós do 1º ao 3º ano do ensino

médio). Também foram criadas para o primeiro ciclo a seção A (com latim) e a

seção B (sem latim). Para o segundo ciclo foram criadas as seções C (latim e

ciências) e a seção D (línguas vivas e ciências), permitindo “reunir o antigo

clássico e o antigo moderno, colocados sobre um pé de igualdade, em um único

ensino secundário” Belhoste (1996, p. 30). O autor ainda enfatiza que a

importância das disciplinas modernas, línguas vivas e ciências, foram

reconhecidas, sem que fossem sacrificadas as letras clássicas, ainda que os

partidários dos humanismo tradicional escandalizavam-se com o destino das

línguas antigas.

Belhoste (1996, p. 31) comenta que foi do interior da Universidade que veio

o impulso para o desenvolvimento e a renovação do ensino científico no

secundário e, mais particularmente, do ensino superior. Belhoste ainda enfatiza

que a reforma do ensino das ciências – que teve seu início em princípios de 1901,

com a revisão dos programas de ciências, presidido pelo matemático Gaston

Darboux –, foi batizada, tempos depois, por Marcelin Berthelot, com o slogan

“Humanidades Científicas”. Esta reforma tratava de elevar o ensino científico à

categoria de um ensino de cultura, adaptado ao caráter do ensino secundário. “Os

estudos científicos, devem como os outros, contribuir para a formação do

homem”, declarou Louis Liard (1904, apud BELHOSTE, 1995, p. 626).

Segundo Belhoste (1996) os “Humanistas Científicos” enfatizavam um

ensino das realidades, fundamentado principalmente sobre a observação e a

experimentação. Esse ponto de vista levou os programas de ensino das ciências

a um aumento dos horários no primeiro ciclo e sobretudo nas seções C e D do

segundo ciclo. Foi admitida uma grande importância ao método indutivo incluído

na Matemática, que teve como ponto essencial a reescritura dos programas que

foram aumentados, em particular, com a introdução da Análise no segundo ciclo.
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Belhoste (1996, p. 32) comenta que “para o Presidente da Câmara dos

Deputados, Gaston Deschamps, a reforma de 1902 foi uma imitação direta e

inábil dos métodos alemães”.

Michele Artigue (1996, p. 198) sintetiza a reforma de 1902 em poucas

palavras: “Trata-se em particular de abolir a supremacia das humanidades

clássicas na educação das elites burguesas introduzindo a idéia de humanidade

científica e dando para estas últimas o status comparável àquela das

humanidades clássicas”. Quanto a reforma da Matemática, especificamente

falando, Artigue admite que apesar da Matemática ser vista como uma ciência

dedutiva ela deveria também, ficar em estreito contato com as outras ciências e

lhes ser útil.

Segundo Artigue (1996), dez anos mais tarde, a reforma de 1902 foi

plenamente reivindicada por seus promotores e a França foi internacionalmente

citada como exemplo. O relatório global da investigação feito pela CIEM,

publicado em 1914, sobre a introdução das primeiras noções de Cálculo

Diferencial e Integral nas escolas médias mostraram que a situação da França

não constituía um caso isolado, pois existia um forte consenso internacional em

prol da introdução do CDI em nível de escolas secundárias e que, a reforma

estava bem viva na maior parte dos países, particularmente na França.

Apesar da introdução do Cálculo Diferencial Integral ter sido efetiva, de

acordo com Belhoste (1995) os programas de Matemática da Reforma de 1902,

sofreram, em 1905, modificações nos liceus e nos colégios de meninos. A partir

de 1908, devido a crise do francês, conseqüência da reforma de 1902, foi feita

uma revisão completa nos programas das ciências, nas divisões literárias A e B

do segundo grau e na classe de filosofia. Então, em 1909 foram introduzidos

novos programas de Matemática para as classes Seconde e Première das

divisões A e B do secundário.

Um debate organizado pela Sociedade Francesa de Filosofia em 1907,

conta Bkouche (1996), criticou a reforma de 1902 principalmente sobre a falta de

rigor do ensino da geometria que era excessivamente experimental. Bkouche,

ainda ressalta que a fusão da geometria plana com a geometria do espaço,



28

adotada com moderação na reforma de 1902, desapareceu completamente nos

novos programas de 1923.

A Reforma da Matemática escolar nos Estados Unidos

Segundo Kilpatrick (1996) o dinamismo dos Estados Unidos, seus recursos

e sua atitude pragmática os tornam abertos à experimentação, entretanto por seu

tamanho, pela diversidade de sua população, pelo seu sistema escolar

descentralizado e seu conservadorismo em matéria de educação, opõem-se a

toda mudança profunda e duradoura. Ou seja, as mudanças podem até ocorrer

em determinados estabelecimentos, visto que o ensino não é centralizado,

entretanto, são superficiais e com vida curta. Kilpatrick ressalta que um

movimento de reforma que se desenvolve de uma determinada maneira num país

com forte tradição do ensino matemático e um sistema escolar centralizado, pode

prender-se a uma forma totalmente diferente quando se introduz nos Estados

Unidos. Kilpatrick ainda pondera que independente da forma que a reforma do

ensino de Matemática, tomou em outros países, nos Estados Unidos essa

reforma ficou mais tempo no estágio das intenções do que no estágio das

realizações efetivas. Ou seja, o autor chega a ponderar que nos Estados Unidos,

fala-se muito e age-se pouco em matéria de educação.

Kilpatrick (1996) comenta que os matemáticos nos EUA começaram a

formar uma real comunidade no fim do século XIX, em grande parte, graças aos

esforços de Eliakim H. Moore da Universidade de Chicago. Assim, Eliakim H.

Moore, foi um dos fundadores da American Mathematical Society (AMS), em

1894. Quando eleito presidente da AMS, Moore consagrou todos seus esforços

para desenvolver a pedagogia da Matemática na América. Em conseqüência usou

seu título de presidente para favorecer a unificação de todos os ramos da

Matemática nos programas escolares. Ele defendia a aproximação experimental

no ensino da Matemática a todos os níveis do secundário e superior e

desenvolveu o departamento de Matemática em Chicago, durante os quarenta

anos que ensinou nessa universidade.
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Para que a pedagogia da Matemática fosse reconhecida como uma

especialidade, era preciso mais incentivo da parte dos matemáticos. Kilpatrick

(1996) enfatiza que os dois principais fundadores da pedagogia Matemática dos

Estados Unidos foram Jacob Willians A. Young e David Eugene Smith. Em torno

de 1900, tanto Smith como Young foram nomeados nas novas instituições

dedicadas à formação dos professores. Young foi nomeado professor assistente

de  pedagogia da Matemática, em 1897, na Universidade de Chicago, e Smith foi

nomeado professor de Matemática, em 1901, no New York College of Teachers,

criado em 1887, e ligado ao Columbia University, em 1890. Ambos foram autores

de livros. Smith lançou o primeiro manual americano moderno sobre os métodos

de ensino da Matemática The Teching of Elementary Mathematics e Young, na

primeira tentativa dos Estados Unidos de avaliação do ensino matemático em um

outro país, lançou o livro The Teching of Mathematics in the Higher Schools of

Prussia. Em seu livro, com a primeira edição publicada em 1906, Young

observava que a Alemanha, a Inglaterra e a França mudaram seus programas no

primeiro decênio. Voltando seu olhar para os Estados Unidos, via pouco

progresso até aquele momento, mesmo acreditando em um futuro promissor.

A reforma que Young via na Europa, poderia ter sido possível nos Estados

Unidos, entretanto neste país ela não conseguiu seu espaço. Kilpatrick (1996)

comenta que Félix Klein obteve sucesso na Alemanha com a introdução da

Geometria Analítica e do Cálculo Infinitesimal nos programas das escolas

secundárias e outros países europeus fizeram o mesmo. Nos Estados Unidos, tal

introdução não foi possível, aparentemente pelo motivo da escolarização em

massa começar a ganhar espaço no ensino secundário e, ao mesmo tempo, o

número de professores suficientemente qualificados para o ensino do curso de

Matemática superior haver diminuído.

Kilpatrick (1996) conta que a High School da Universidade de Chicago

encontrava-se no centro do empreendimento conhecido pelo nome de Movimento

de Chicago, que lutava para colocar em marcha o projeto de Moore, que consistia

em unificar os ramos da Matemática. Em 1909, membros da Central Association

of Science and Mathematics Teachers, associação baseada em Chicago,

tentaram utilizar problemas aplicados à realidade para unificar os programas, e
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essa tentativa ecoou rapidamente. Uma oposição conservadora apareceu na

l’East Coast, em particular da parte de D. E. Smith. Mesmo Young que estava em

Chicago, onde o movimento era mais forte, exprimia reservas sobre as idéias do

programa unificado.

Além disso, Kilpatrick enfatiza que, paradoxalmente, nem Smith, nem

Young, ambos fundadores da pedagogia da Matemática nos Estados Unidos,

defenderam a idéia de uma reforma fundamental da Matemática escolar. Outro

paradoxo: no momento em que a pedagogia da Matemática impunha-se como

uma especialidade, nos Estados Unidos o papel da Matemática era colocado em

questão. Os teóricos ditos da “eficácia social” contestavam a existência do ensino

da Matemática na escola. Kilpatrick comenta que em muitos estados,

consideravam a Matemática inútil para a maior parte do ensino secundário. Desse

modo, considerava-se “limitar o curso de Matemática nas High Schools somente

aos alunos que quisessem prosseguir os estudos”. Para defender a Matemática

escolar foi fundado, em 1920, o National Council of Teachers of Mathematics

(KILPATRICK, 1996, p. 252).

Durante os anos de 1920, conta Kilpatrick, que começaram a transportar

para as classes superiores as questões de Aritmética escolar elementar.

Questionavam-se quanto à maturidade escolar e se a nova educação progressiva,

condizia com a disciplina Aritmética. Então, nos anos de 1930, o estudo

convencional da Aritmética desapareceu completamente de determinadas escolas

dos Estados Unidos, e as crianças, relembra Kilpatrick, “aprendiam as operações

sobre as frações fazendo costura ou vendendo bombons” (KILPATRICK, 1992, p.

252).

O relatório de D. E. Smith, J. W. Young e W. F Osgood, comissários

americanos do primeiro CIEM (1912), sobre a situação dos Estados Unidos,

contém, segundo Kilpatrick (1996), um diagnóstico interessante sobre a aplicação

da primeira reforma internacional. Os autores consideram que as experiências

realizadas para o ensino da Matemática elementar foram tentativas limitadas e

que raras foram as que chegaram a se estabelecer, comparando com qualquer

outro grande país do mundo. É muito fácil, nos Estados Unidos, testar novas
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idéias em instituições isoladas, entretanto é excepcionalmente difícil a introdução

sistemática das modificações em larga escala. O país é extremamente

conservador em matéria de mudanças, finaliza Kilpatrick.

A Primeira Reforma Internacional do Ensino de Matemática

Como já dissemos, no quarto congresso internacional de Matemática,

realizado, em 1908, em Roma, criou-se o CIEM – Comissão Internacional do

Ensino de Matemática –, também conhecida pelos alemães por IMUK. Essa

Comissão tinha a incumbência de apresentar, no próximo Congresso que se

realizaria em Cambridge – 1912, relatórios sobre o estado do ensino da

Matemática nos estabelecimentos secundários. Esses relatórios deveriam conter

comparações dos métodos dos programas de ensino em diversos países.

Em 1905, comenta Schubring (1999, p. 35), David Eugene Smith, professor

de educação Matemática no Teachers College (Columbia University, New York),

dedicava-se a aperfeiçoar a instrução Matemática nos Estados Unidos, e com

esta intenção, foi o primeiro a propor a criação de uma comissão, que seria

nomeada por um congresso internacional, a fim de reforçar a organização do

ensino da Matemática. Na sua participação do Congresso de 1908, sugeriu

algumas questões relativas a organização dos programas, que tal comissão

deveria estudar.

Félix Klein, junto com o suíço Henri Fehr, e com o inglês George Greenhill,

formavam o comitê central eleito pelo Congresso. Esses três matemáticos,

estenderam a missão – antes destinada exclusivamente ao ensino secundário –

para todos os tipos de escolas e todos graus de ensino, desde as escolas

primárias até universidades e institutos técnicos. E, ao invés “de simplesmente

coletar informações, o CIEM pôs-se a atuar como agente de mudanças:

disseminou a idéia de que a reforma da instrução Matemática era necessária e

urgente” (SCHUBRING,1999, p. 35).
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Segundo o mesmo autor:

os países originalmente convidados a participar do  trabalho do CIEM, haviam
sido escolhidos de acordo com o grau de atividade de sua comunidade
Matemática, sendo tal grau medido por seu número de participantes nos
quatro congressos internacionais matemáticos ocorridos entre 1897 e 1908:
países dos quais pelo menos dois matemáticos tinham participado de pelo
menos dois dos quatro congressos (grupo 1) foram convidados a constituir um
subcomitê nacional do CIEM a ser representados no corpo do CIEM por um
membro com direito a voto; se o número de participantes tivesse sido de dez
ou mais, o número de membros com direito a voto era aumentado para dois
ou até três (grupo 2). Esses critérios produziram uma amostra de dezoito
países com nove nações em cada um dos dois grupos (1999, p. 35).

Schubring (1999) destaca os países que participavam do Grupo 1: Áustria,

França, Alemanha, Grã-Bretanha, Hungria, Itália, Rússia, Suíça e Estados

Unidos; e do Grupo 2: Bélgica, Dinamarca, Grécia, Holanda, Noruega, Portugal,

Romênia, Suécia e Espanha.

De acordo com o autor, quando se percebeu que o critério adotado para

escolha dos países não abrangeria todos os países relevantes, decidiu-se por

convidar outros países a participar como membros, entretanto, sem direito a voto.

Foram eles: Argentina, Austrália, Brasil, Bulgária, Chile, China, Egito, Inglaterra,

Índia, Japão, Canadá, África do Sul, México, Peru, Sérvia e Turquia

(SCHUBRING, 1999).

Segundo Schubring (1999) essa comissão, criada para permitir aos países

membros, de acordo com o desejo de Smith, trocar entre si informações sobre a

situação respectiva de seu ensino, transformou-se num meio para divulgar as

idéias novas e para lançar um movimento internacional de reforma. O impulso

vinha principalmente de Félix Klein, que pôde assim estender o movimento da

reforma que tinha lançado na Alemanha. Com a prorrogação de sua tarefa

estendida a partir do Congresso de Cambridge, os líderes do CIEM haviam

mostrado perspicácia ao lançar um movimento internacional efetivo.

Quais eram os objetivos desse movimento de reforma? Por quais razões

Félix Klein, eminente matemático se engajou em questões de ordem escolar?

Schubring (1999) pondera que as declarações oficiais revelaram dois objetivos
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essenciais: de uma parte, introduzir os conceitos de dependência funcional e de

quantidades variáveis, desde o começo do curso, em todo ensino da Matemática;

e de outra parte, reorientação dos métodos intuitivos e das aplicações, no ensino.

Desejava-se, em particular, que a Geometria Analítica se tornasse um dos

principais objetos de ensino.

Schubring descreve os estudos comparativos que a CIEM empreendeu

para completar os trabalhos das subcomissões nacionais. Ao todo, a CIEM

empreendeu oito de tais estudos comparativos:

1. A fusão dos diferentes ramos da Matemática no ensino das escolas médias
(Milão 1911); 2- O rigor no ensino de Matemática nas escolas médias (Milão,
1911); 3- O ensino teórico e prático da Matemática destinado aos estudantes
de ciências físicas e naturais (Milão, 1911); 4- A preparação Matemática dos
físicos na universidade (Cambridge, 1912); 5- A intuição e a experiência no
ensino de Matemática nas escolas médias (Cambridge, 1912); 6- Os
resultados obtidos na introdução do cálculo diferencial e integral nas classes
superiores dos estabelecimentos secundários (Paris, 1914); 7- A preparação
Matemática dos engenheiros nos diferentes países (Paris, 1914); 8- A
formação dos professores de Matemática dos estabelecimentos secundários
(este último tema, levantado no congresso de Paris em 1914, mas adiado por
causa da guerra, só foi tratado em 1932) (SCHUBRING, 1999, p. 45).

Apenas três desses oito temas correspondiam ao nível de ensino

oficialmente designado para os trabalhos da comissão e tratavam das reformas

dos programas e métodos nos estabelecimentos secundários (o primeiro, o

segundo e o quinto temas). Os demais se relacionavam à transição secundário-

superior ou mesmo exclusivamente ao ensino superior.

Finalizando, Schubring (1999, p. 34) avalia:

na verdade, o primeiro movimento internacional por uma reforma do currículo
de Matemática, mostra que somente um número muito pequeno de países,
participou ativamente, contribuindo com novas idéias, enquanto que os outros
países se envolveram apenas gradualmente.

Em nível internacional, Schubring conclui que “os movimentos de reformas

mais importantes e mais eficazes aconteceram nos países onde os problemas de

transição entre o secundário e o superior eram particularmente acentuados,

afetando principalmente os matemáticos do superior.”
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Assim, é possível, comparativamente, perceber que:

O movimento de reforma da Matemática, se deu em vários países de

diferentes formas. Na Alemanha, o professorado fora conquistado com as idéias

inovadoras ao longo de dez anos, fazendo com que o Ministério Prussiano

tornasse lei, o que já era praticado pelos professores convencidos de sua

utilização.

Como pudemos observar, cada Estado e cada instituição escolar e ainda,

cada professor encontrava, na organização descentralizada da Alemanha um

amplo campo para desenvolver suas próprias iniciativas. Assim, foi possível,

antes que os planos oficiais se estabelecessem, o ensino de uma multiplicidade

de tendências procedentes de diversas origens.

Porque na Alemanha, esse movimento foi eficaz e pode se estabelecer? O

autor (1996, p. 244) responde que o ponto importante reside no fato de que a

dinâmica dessas reformas não veio do próprio interior do ensino secundário, mas

de problemas de transição entre este último e o ensino superior. É a partir dessas

questões que Félix Klein desenvolveu sua atuação.

Na França, ao contrário da Alemanha, foram impostos leis e decretos para

a disciplina a ser ensinada. Isso ocorreu porque na França o ensino era

centralizado. Todos os estabelecimentos de ensino, em qualquer Estado do país,

deveriam seguir o que determinava a lei nacional. Essa era a característica do

ensino na França. Apesar de ter havido debates em torno de toda reforma de

1902 – que não foi unicamente uma reforma de conteúdos, mas também

estrutural, faltou uma discussão maior em torno da disciplina Matemática, fazendo

com que as discussões e debates não fossem suficientes, e a prática da reforma

com os alunos não tivesse sido favorável. A rejeição em torno do programa de

Matemática foi maior no âmbito da Geometria. A fusão da Geometria Plana e

Espacial foi suprimida nos novos programas de 1923.

Nos Estados Unidos, conforme conta Kilpatrick, pretendeu-se instaurar o

Movimento que ocorria na Europa. Nesse país, entretanto, essa reforma não foi à
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frente por não ter professores suficientemente qualificados para a grande

demanda de alunos. A unificação completa do ensino da Matemática, não teve o

aval de Smith e de Young, ambos envolvidos na pedagogia da Matemática dos

Estados Unidos. Conforme Kilpatrick explicita em seu texto, os Estados Unidos

estão abertos a experimentações, contudo, devido a seu sistema escolar

descentralizado e seu conservadorismo em matéria de educação, opõe-se a toda

mudança profunda e duradoura.

E no Brasil, quando e de que modo ecoaram as discussões internacionais;

que buscavam modernizar o ensino da Matemática?
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CAPÍTULO II

A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO BRASIL E O PRIMEIRO

MOVIMENTO INTERNACIONAL DE REFORMA.

Em sua análise sobre o movimento internacional de reforma do ensino de

Matemática, Schubring, chama-nos a atenção sobre a necessidade de ultrapassar

o modo tradicional de pensar assuntos relativos à difusão científica, à propagação

de idéias e propostas em diferentes contextos. Assim, o autor destaca o conceito

de transmissão. Schubring enfatiza que “devemos conceber a ‘transmissão’ como

um processo de transformação no qual a parte essencial é desempenhada pelo

receptor.”

em geral, não há recepção passiva – ao contrário, o conhecimento transmitido
é transformado pelos grupos sociais e culturais receptores de acordo com
seus próprios conjuntos de valores ou ... de acordo com sua identidade
cultural. Dessa maneira, a “transmissão” deve ser entendida como um
processo bipolar: um polo é o conhecimento transmitido, e o outro sua
transformação segundo a “identidade cultural” dos receptores (SCHUBRING,
1999, p. 32).

Schubring comenta que o movimento de reforma iniciado pela CIEM,

mostrou ser um poderoso meio para transmissão de idéias. Um exame cuidadoso

das atividades nacionais também mostrou que as idéias transmitidas foram

transformadas segundo o respectivo ambiente cultural e tecnológico. Schubring

entende que a análise do processo de transmissão permite uma melhor

compreensão das intenções explícitas e implícitas envolvidas.
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Schubring (1999, p. 46) conclui:

ao estudar os respectivos desenvolvimentos nos relatórios internacionais
podemos sempre notar que os conceitos transmitidos foram transformados
durante o processo de recepção. Uma exceção parece ser o caso da Sérvia,
cujos representantes enfatizaram que suas escolas eram recentes, e assim
não carregavam o peso de tradições antigas, de modo que os conceitos de
reforma podiam ser colocados em prática completamente, sem obstáculos.
Seguem-se alguns exemplos de transformações refletidas pela comparação
dos tópicos trabalhados em diferentes países: 1. Na Inglaterra, foram
enfatizados os métodos práticos no ensino da Geometria (método de
laboratório); isso reflete parcialmente o tópico número 5 (cinco). 2. Nos
Estados Unidos, a principal discussão em relação à reforma se deu em
relação à integração da Geometria com a Álgebra, o que corresponde ao
tópico número 1 (um).

Assim, ao nosso ver, Schubring com o conceito de transmissão, em muito

se aproxima do conceito de apropriação, discutido no capítulo anterior, elaborado

por Chartier. Sem usar essa denominação, nos parece, contudo, que Schubring

admite a idéia de transmissão, com o mesmo significado do conceito de

apropriação.

À luz dessas perspectivas, retomemos a questão anteriormente formulada,

noutros termos: Como se deu o processo de apropriação das propostas

internacionais de reforma do ensino de Matemática no Brasil?

Segundo Valente (2003) os professores de Matemática do Colégio Pedro

II4, em especial o professor Arthur Thiré5, revelava-se interessado nas discussões

internacionais sobre o ensino da Matemática. Por solicitação de Arthur Thiré, o

Governo nomeou o Prof. Dr. Raja Gabaglia6 para representar o Brasil no

Congresso Internacional de Matemática realizado em Cambridge, em 1912.

Nesse Congresso, Gabaglia afirmou “o interesse de seu país no ‘aperfeiçoamento

da organização do ensino’”. Comprometeu-se a entregar no congresso seguinte

                                                
4 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 (HAIDAR, 1972).
5 De acordo com Valente (2003), Thiré nasceu em Caen (França), 1853, formado pelo École Polytechnique,

foi contratado pelo Imperador Pedro II, para trabalhar na Escola de Minas de Ouro Preto. Em abril de 1910,
ingressa no Colégio Pedro II, onde permanece até o seu falecimento, em 1924.

6 Segundo Valente (1999, 2003), Eugênio de Barros Raja Gabaglia, de origem italiana, ganhou o primeiro
lugar, em 1885, no concurso para Lente do Colégio Pedro II, onde lecionou Mecânica, Astronomia,
Geografia, História Naval e sobretudo Matemática. Nesse mesmo ano se formou em engenharia civil na
Escola Politécnica e obteve bacharelado em ciências físicas e Matemática. Foi diretor do Colégio, em 1914,
e também professor da Escola Naval e da Escola Politécnica. Faleceu em 1919.
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“um estudo completo sobre o conjunto dos estabelecimentos que fornecem um

ensino matemático”. Entretanto, o que Valente constatou é que “o Brasil não

entregou relatório algum, apesar da promessa feita por Raja Gabaglia, desde

Cambridge, de um relatório brasileiro...”. O que Gabaglia trouxe para o Brasil do

movimento Internacional? Valente conclui que:

o resultado final é que, pelas mãos de Gabaglia, único brasileiro a ter tido
oportunidade de presenciar as discussões internacionais sobre a
modernização do ensino de Matemática, nada parece ter sido trazido para o
Brasil. Os antigos livros do F.I.C., traduzidos por Gabaglia, continuaram a
referenciar o ensino da Matemática e seus programas.

Desse modo, o autor faz menção aos tradicionais livros para o ensino de

Matemática, separada em seus diversos ramos constituindo as disciplinas de

Aritmética, Álgebra e Geometria/Trigonometria. Para cada uma delas, um

correspondente livro didático. Assim, para a Aritmética, os Elementos de

Arithmetica por F.I.C. (Frères de l’Instruction Chrétienne); para Álgebra, os

Elementos de Álgebra por F.I.C. e, do mesmo modo, para

Geometria/Trigonometria7

Desde a participação do Brasil no Congresso Internacional, até que

aparecesse uma pequena mudança nos programas do Colégio Pedro II,

passaram-se 11 anos. Segundo Valente (2003) os livros F.I.C. foram utilizados

desde 1895 até 1922, no Colégio Pedro II. Em 1923, o livro didático Elementos de

Aritmética por F.I.C. foi substituído por Lições de Aritmética, de autoria de

Euclides Roxo8, inspirado9 no livro Leçons d’Arithmétique de Jules Tannery. Os

programas de Aritmética, na ocasião, também foram alterados, tendo como

conteúdo “praticamente cópia do índice do livro didático de Roxo”.

Vale, aqui, ressaltar que Lições de Aritmética foi um livro muito utilizado em

todo o Brasil. Valente (2003) nos conta que esse livro didático figurou como

referência para o ensino no Pedro II até 1929, “espalhando-se pelo Brasil como

                                                
7 Um estudo sobre as origens e utilização desses livros didáticos no Brasil está contido no texto Valente

(1999).
8 Professor substituto do Colégio Pedro II desde 1915, tornou-se catedrático em 1919 e diretor do externato

Pedro II em 1925.
9 Na Introdução de seu didático, Euclides Roxo declara: "em quase toda a obra, seguimos o plano e a

orientação do grande mestre da pedagogia matemática, Jules Tannery" (ROXO, 1925, p. 6, Apud
VALENTE, 2000).
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manual a ser utilizado por todos aqueles que queriam eliminar o exame

preparatório de Aritmética”. Em um de seus contatos com o filho de Euclides

Roxo, Valente (2003) comenta que Stélio Roxo declarou “que com o dinheiro

obtido com a obra, seu pai conseguiu adquirir uma enorme casa onde passaram a

morar no bairro de Santa Tereza, RJ”. Valente ainda ressalta que dentre os

documentos pessoais de Euclides Roxo “através de uma infinidade de cartas, é

possível verificar, os pedidos para o envio do livro.”

Em análise comparativa entre o livro “Lições de Arithmetica” de Euclides

Roxo – 1923 e “Leçons d’Arithmétique” de Tannery10, Valente (2000) constata que

Euclides Roxo:

realizou uma apropriação do texto francês. Tal apropriação é fruto de
condicionantes que vigoraram no contexto do ensino da Aritmética de época
no Brasil. São eles: a Aritmética clássica já alicerçada pelos livros F.I.C., os
exames preparatórios – dados pelos pontos para as provas -, além, por certo,
dos conselhos de seu editor Paulo de Azevedo.

O que representou essa pequena mudança no programa de Aritmética no

Brasil? Segundo Valente (2003):

a nova referência, dada pelas Lições de Arithmetica, representou um passo
rumo à modernização à medida que houve uma grande licença para a
utilização literal no encadeamento da apresentação dos conteúdos
aritméticos. Diferentemente dos Elementos de Arithmetica por F.I.C., onde
quase que exclusivamente o desenvolvimento da Aritmética se faz com
exemplos numéricos, nas Lições, do mesmo modo que em Tannery, a
apresentação e desenvolvimento dos conteúdos utiliza notação literal. Esse
passo é importante para a defesa, que virá posteriormente, da idéia de fusão
dos ramos separados na Matemática tradicional, particularmente da Aritmética
com a Álgebra. Além disso, ao seguir o plano de Tannery, Roxo hipoteca
concordância quanto ao papel das demonstrações no ensino, traduzindo em
sua Introdução a advertência também posta por Tannery: "A compreensão
exata das (dessas) definições e propriedades têm muito mais importância que
a demonstração e o enunciado das regras, o qual, em rigor, poderia ser
suprimido" (1925: 6). Essas considerações traduzem o esforço de reduzir o
papel predominante da lógica demonstrativa, dedutiva, vigente na Matemática
tradicional, substituindo-a por uma compreensão mais significativa, isto é, por
uma compreensão que busca ajuda na intuição.

Assim, verificamos que foi através do livro de Tannery que se deve a

apropriação das discussões ocorridas na França, por ocasião da reforma de 1902.

                                                
10 Segundo Valente (2000) o livro de Tanerry teve forte influência das idéias de Méray - matemático muito

reconhecido também por seus trabalhos relativos ao ensino, propôs uma série de modificações na
aritmética ensinada nos liceus franceses. Para saber mais ver (VALENTE, 2000).
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Muito mais significativa do que essa primeira apropriação é aquela

referente às discussões travadas no âmbito do primeiro movimento internacional

ocorrido com a criação da CIEM. Dentre os primeiros documentos que registram

essa apropriação, está uma ata da Congregação do Colégio Pedro II.

Em novembro de 1927, Euclides Roxo propôs à Congregação do Colégio

Pedro II, a unificação dos ramos da Matemática: Aritmética, Álgebra e Geometria.

No ato de sua proposta, fez referencia ao Movimento de Reforma Internacional do

ensino da Matemática orientado por KLEIN. Segundo Tavares (2002a), “na ata da

sessão do dia 14 de novembro de 1927, podemos ler o Considerando que daria

legalmente origem à proposta de unificação da Matemática no ensino secundário

brasileiro”.

Considerando

(...) 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 separadas (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 didático, separá-la por divisões
estanques ou dogmáticas, em Aritmética, Álgebra e Geometria, mas antes
convém, tanto quanto possível, expor os mesmos princípios 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 abstrato”, (Jorge
Duclout (sic), prof. da Faculdade de Sciência e da Escola Normal de Buenos
Aires); Considerando que “a Matemática é uma verdadeira unidade, e como
tal, deve ser desenvolvida desde o começo sendo a Geometria o fluido
unificador (uniting fluid) que corre através do conjunto” (Benchara Branford).
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 denominação
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 distribuição das
matérias do curso secundário do seguinte modo:1o o estudo da Aritmética,
Álgebra, Geometria Trigonometria se fará sob a denominação única 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’ (ER.T.3.183).
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1927 (aa) Euclides Roxo, Henrique
Costa, Aglibierto Xavier, Júlio Cesar de Mello e Souza, C. Delgado de
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Carvalho, Honorário de Souza Silvestre, Quintino do Valle, Raja Gabaglia,
Waldemiro Potsch, Álvaro Espinheira, José Oiticica, 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, p. 64-67).

Ao que se sabe, mais de dois terços dos professores do Colégio Pedro II

assinaram a nova proposta. Apesar de alguns professores não estarem de

acordo, em 1928, Segundo Valente (2003), a Congregação do Colégio Pedro II

recebeu um ofício do Departamento Nacional de Ensino – DNE e um outro da

Associação Brasileira de Educação – ABE: “Ambos manifestavam-se favoráveis

às modificações no ensino de Matemática, aprovando e apoiando a iniciativa de

Euclides Roxo”. O ofício do DNE, forneceu o aval necessário para a implantação

dos novos programas, no Colégio Pedro II. “O Decreto 18.564 de 15 de janeiro de

1929 oficializou o aceite da proposta modernizadora encabeçada por Roxo”

(VALENTE, 2003).

Então, em 1929, ficou estabelecido um novo programa para o ensino da

Matemática.

O novo ensino para a Aritmética, Álgebra e Geometria seria feito a partir da

criação de uma nova disciplina escolar, resultado da fusão das três anteriormente

ministradas em separado. Como relembra Rocha:

[...] faziam parte do currículo do ensino secundário a Aritmética, a Álgebra e a
Geometria (onde era incluída a Trigonometria), ou seja, não existia uma
disciplina intitulada “Matemática”, pois o seu ensino era realizado de forma
fragmentada através de seus diferentes ramos [...]. Essa proposta de
interligação das ramificações da Matemática em uma única disciplina estava
em sintonia com os rumos que vinham sendo tomados pela ciência
Matemática, que buscava cada vez mais formas de unificar seus distintos
‘compartimentos estanques [...]’. Tal evolução no ensino da Matemática
elementar, tendendo à criação de uma disciplina única, vinha no bojo de um
movimento muito mais amplo, de âmbito mundial, cujo intuito era a
reestruturação da educação Matemática nos cursos secundários. Entre nós,
esse movimento foi liderado pelo professor Euclides Roxo, sendo que ‘ele não
fazia senão adotar uma orientação que já se conhecia e aplicava na
Alemanha, há cerca de trinta anos, desde o começo deste século [...]. As
novas idéias rapidamente se divulgaram pelos diversos países europeus. A
Inglaterra, a Itália, os Estados Unidos e até a França, tomaram parte ativa no
movimento’.11

                                                
11 (Nivaldo REIS, 1931 apud Rocha, 2001, p. 36, 37).
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Rocha (2001, p. 37-38) ainda ressalta que o objetivo era que “os

programas de Matemática, fossem implementados de maneira gradual, sendo a

implantação das inovações efetuada, propositalmente, de forma paulatina, a partir

de um planejamento elaborado pelo próprio Euclides Roxo”. Para justificar tal

afirmação, Rocha cita um trecho do Relatório concernente aos anos letivos de

1927 a 1929:

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 primeiro ano em 1929,
será a nova orientação estendida, em 1930, ao segundo ano e, assim
sucessivamente, a todos os anos do curso. Em conseqüência dessa reforma,
deverão os alunos, ao invés de um exame final de Aritmética, outro de
Álgebra e um terceiro de Geometria, fazer, no quarto ano, um exame final
único de Matemática, sendo os do primeiro, segundo e terceiros de simples
promoção (ROXO, 1930 apud ROCHA, 2001, p. 38).

Com a chegada da Revolução, porém, as intenções de gradualmente ir

transformando o ensino de Matemática precipitou-se e, com o Decreto 19.890 de

18 de abril de 1931, que passou a ser conhecido como Reforma Francisco

Campos, fica criado um programa nacional para o ensino de Matemática.

De acordo com Bicudo (1942), abaixo é descrito o programa para a

primeira série do secundário12 da Reforma Francisco Campos:

Primeira Série
I. Iniciação Geométrica.

Principais noções sobre as formas geométricas.
Áreas do quadrado, retângulo, paralelogramo, triângulo e trapézio;
circunferência e área do círculo.
Volumes do paralelepípedo retângulo, do cubo, do prisma retangular, do
cilindro e do cone circular (retos). Fórmulas.

II. Aritmética.
Prática das operações fundamentais. Cálculo abreviado. Exercício de
cálculo mental.
Noção de múltiplo e divisor. Caracteres de divisibilidade.
Decomposição em fatores primos; aplicação ao m.d.c. e ao m.m.c.
Frações ordinárias e decimais. Operações com as frações. Explicação
objetiva pelo fracionamento de objetos ou de grandezas geométricas.
Sistema métrico decimal. Pratica das medidas de comprimento, superfície,
volume e peso.
Operações com números complexos: unidades de tempo e de ângulo.

                                                
12 O curso secundário no período em questão equivale, para nós hoje, da 5ª série do Ensino Fundamental ao

3º ano do Ensino Médio. Portanto, a 1ª série do secundário equivale à 5ª série do ensino fundamental; à 2ª
série do secundário, equivale à 6ª série do ensino fundamental e assim sucessivamente.
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Sistema inglês de pesos e medidas.
Quadrado e raiz quadrada de números inteiros e decimais; aproximação no
cálculo da raiz.
Traçado de gráficos.

III. Álgebra.
Símbolos algébricos; fórmulas; noções de expoente.
Números relativos ou qualificados. Operações. Explicação objetiva das
regras dos sinais.
Cálculo do valor numérico de monômios e polinômios. Redução de termos
semelhantes; adição e subtração.
Multiplicação de monômios e polinômios em casos simples. Explicação
objetiva pela consideração de áreas.
Potências de monômios. Quadrado de um binômio.
Primeira noção de equação com uma incógnita; resolução de problemas
numéricos simples.

Não é nosso intuito na análise desse programa, questionar se caberia ou

não tais conteúdos na primeira série do ensino secundário. Faremos unicamente

uma observação sobre os conteúdos apresentados.

Na parte de geometria, notamos a presença das figuras planas e espaciais.

Conforme instruções metodológicas, o ensino de geometria deveria começar por

um curso propedêutico de geometria intuitiva e experimental em que se procuraria

familiarizar o aluno com as idéias fundamentais relativas às figuras geométricas,

no plano e no espaço, sob o ponto de vista da forma, da extensão e da posição.

Na parte de Aritmética, percebemos, Operações fundamentais, Cálculo

mental, Caracteres de divisibilidade, Fatores primos, Mínimo múltiplo comum,

Máximo divisor comum, Frações; Sistema métrico decimal; Unidades de tempo e

ângulo; Raiz quadrada de inteiros e decimais; e Traçados gráficos. Conforme

instruções metodológicas deveria ser dada ênfase na prática do cálculo mental .

As operações sobre frações seriam, inicialmente, explicadas intuitivamente pelo

fracionamento de objetos ou de grandezas geométricas. As noções de

divisibilidade, de número primo, de decomposição em fatores, bem como de

formação de mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum, deveriam ser

explicados sem a preocupação de formalismo ou de rigor dedutivo.

Na parte de Álgebra: Símbolos algébricos, Fórmulas; Números relativos;

Regras de sinais; Monômios e polinômios; Noção de equação com uma incógnita.

Conforme as instruções metodológicas os conceitos fundamentais da álgebra
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teriam a base concreta da sua correlação com a geometria intuitiva. Assim os

números literais e os polinômios de primeiro grau deveriam ser introduzidos em

conexão com as noções de distância, de perímetro, de ângulo e de medida da

circunferência, ao passo que as avaliações de superfície deveriam fornecer

sentido real às expressões quadráticas, e o cálculo dos volumes ao das cúbicas.

A noção de número qualificado seria apoiada na noção de segmentos dirigidos e

de outras grandezas mensuráveis. A noção de equação deveria surgir com a

resolução de problemas simples de aritmética, com uma só incógnita e do 1º grau.

Portanto, podemos notar que a intenção desse programa, apesar de

apresentar os ramos da matemática separados, era relacioná-los quando

possível. Podemos confirmar essa afirmação, na metodologia da Reforma13,

quando se refere à Matemática em geral:

Quando se refere a Matemática em geral, na metodologia encontramos as

seguintes palavras indicando a conexão dos ramos:

Matemática
A Matemática será sempre considerada como um conjunto harmônico
cujas partes estão em viva e íntima correlação. A acentuação clara dos
três pontos de vista - aritmético, algébrico e geométrico - não deve, por isso
estabelecer barreiras intransponíveis, que impeçam o estudante de perceber
as conexões entre aquelas disciplinas.[...] Para dar unidade à matéria,
estabelecendo-se estreita correlação entre as diferentes modalidades do
pensamento matemático, será adotada, como idéia central do ensino, a noção
de função, apresentada, a princípio, intuitivamente e desenvolvida, nas séries
sucessivas do curso, de modo gradativo, tanto sob a forma geométrica como
sob a analítica (grifo nosso).

Como podemos observar, existia toda uma intenção da correlação entre a

Matemática. Além disso, o que mais se destacava era a maneira como abordar as

matérias. Era pedida a introdução intuitiva para posteriormente chegar ao

abstrato. "Partindo da intuição viva e concreta, a feição lógica crescerá, a pouco e

pouco, até atingir gradualmente, a exposição formal".

Como já dissemos, vários estudos concluem que o professor Euclides

Roxo foi o responsável pelo programa de Matemática da Reforma Campos. José

Lourenço da Rocha (2001), por exemplo, afirma que:

                                                
13 A metodologia completa encontra-se no anexo A
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Euclides de Medeiros Guimarães Roxo ocupou posição central na elaboração
dos novos programas de Matemática estabelecidos com a Reforma Francisco
Campos  para o Curso Fundamental. Várias evidências apontam no sentido
de que, basicamente, foi ele quem os organizou e redigiu, bem como as
instruções para a sua aplicação. (ROCHA, 2001, p. 197).

Na conclusão de seu trabalho, Rocha destaca:

quanto aos programas de Matemática e suas instruções pedagógicas, a
Reforma Campos apenas apropriou-se das inovações que vinham sendo
implementadas de forma paulatina, desde 1929, no Colégio Pedro II, tendo
como protagonista o professor Euclides Roxo (ROCHA, 2001, p. 237).

e ainda,

"Euclides Roxo, então diretor do Colégio Pedro II, aproveitando-se da
importância do seu cargo, conseguiu estender a todo o País as inovações que
vinha implantando progressivamente no referido educandário (ROCHA, 2001,
p. 238).

Bruno Dassie (2001, p. 158) comenta na conclusão do seu trabalho que “a

reforma Francisco Campos, na parte relativa ao ensino de Matemática, foi

autoritária, pois o ministro acatou todas as idéias de Euclides Roxo que estavam

sendo implementadas no Colégio Pedro II a partir de 1929”. Duarte (2002, p. 161)

ressalta, também na conclusão de seu trabalho, que “Euclides Roxo exerceu

papel fundamental na reformulação dos aspectos metodológicos introduzidos na

educação brasileira, primeiramente no Colégio Pedro II, em 1929, como também

na Reforma Francisco Campos em 1931 [...]”

Podemos também obter a confirmação de que Euclides Roxo foi o

responsável pela elaboração do programa de Matemática da Reforma Campos

com suas próprias palavras. No documento ER.T.1.007, numa espécie de

currículo dirigido ao diretor do Instituto de Educação, Roxo declara que elaborou o

programa de Matemática dessa Reforma:
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(FIGURA 1)

Como esses estudos apontam que o programa de Matemática da Reforma

Francisco Campos foi obra solitária de Euclides Roxo, e o documento ER T 1 007

confirma tal afirmação, o estudo dos documentos pessoais desse professor

tornou-se uma tarefa fundamental para a resposta à questão central de nossa

pesquisa. Isso é tratado no capítulo seguinte.
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CAPÍTULO III

UTILIZANDO O APER – ARQUIVO PESSOAL EUCLIDES ROXO –

PARA A BUSCA DA GÊNESE DO PRIMEIRO PROGRAMA DE

MATEMÁTICA BRASILEIRO

O objetivo deste capítulo é analisar os documentos pessoais de Euclides

Roxo com o fim de encontrar pistas que nos permitam responder à questão da

origem do primeiro programa de ensino de Matemática. Antes, porém, de nos

lançarmos aos documentos, consideramos necessária a realização de algumas

reflexões sobre o trabalho com documentos pessoais. Em seguida, também

julgamos importante, fazer uma breve descrição do APER – Arquivo Pessoal

Euclides Roxo.

Sobre Arquivos Pessoais

Os papéis pessoais, até pouco mais de 20 anos, atraíam muito mais

historiadores da literatura ou da arte. As fontes privadas não eram vista pelos

historiadores em geral como fontes que pudessem, por exemplo, associadas a

historia política, contar ou representar um outro lado da historia. O lado que pouco

se conhece ou que se desconhece totalmente, durante um determinado período.

As fontes privadas eram vistas apenas como capazes de acrescentar “um

pouco de sal a uma narrativa cansativa”. Hoje em dia os arquivos privados tem

tanta importância quanto qualquer outro arquivo, e são até mais cobiçados que os

outros. Prochasson avalia que:
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o interesse crescente pelos arquivos privados corresponde a uma mudança
de rumo fundamental na historia das práticas historiográficas. Dois fatores,
ligados aliás um ao outro, me parecem ser capazes de esclarecer o gosto pelo
arquivo privado. O primeiro é o impulso experimentado pela história cultural e,
mais particularmente, a multiplicação dos trabalhos sobre os intelectuais. O
segundo está vinculado à mudança da escala de observação do social, que
levou, sobretudo pela via da micro-história e da antropologia histórica, a um
interesse por fontes menos seriais e mais qualitativa (1998, p. 108).

Nenhuma instituição de arquivo detém todos os arquivos de um político, de

um escritor, de um artista ou de um sábio. É comum a dispersão dos arquivos

privados em pequenas bibliotecas ou obscuros centros de documentação, ou,

mais freqüentemente, nas mãos de particulares. Prochasson (1998) cita em seu

texto três exemplos que percebeu refletir a escala habitual dos comportamentos

dos proprietários de arquivos privados, são eles: o primeiro proíbe qualquer forma

de colaboração sem afirmá-lo abertamente (guardam o arquivo para doação,

publicação de arquivos ou uma biografia). O segundo deseja que historiadores

profissionais valorizem a pessoa alvo a fundo, mas sob controle. Fecha uma parte

da documentação, os papéis são trazidos com prudência, a conta-gotas. As

informações muito íntimas são ocultadas. O arquivo privado perde sua riqueza,

tende a se transformar em arquivo público, revelando o mais banal, o mais

conveniente ou o mais desculpável. Nesse caso, o historiador permanece sob

vigilância, assim como, sua história. O terceiro, aquele que coloca a disposição de

historiadores o conjunto de arquivos que estes precisam, dando total liberdade de

leitura e de interpretação, sem a qual não podem, os documentos, exercerem

verdadeiramente seu ofício.

Prochasson ressalta que quando os arquivos privados encontram-se nas

mãos de particulares, é necessário muito tato para se obter o desejado. É de

fundamental importância o respeito pelas lendas familiares, pelos mitos e pelas

referências. Também um conhecimento mínimo da biografia dos descendentes e

dos conflitos que podem dividi-los, impõe uma modéstia ao comportamento do

pesquisador que pode capacitá-lo a obter informações. Procedimentos desse

nível criam uma confiança, que podem, as vezes, resultar numa verdadeira

amizade. Um comportamento que pode comprometer definitivamente, levando a

resultados desastrosos, fechando as portas dos arquivos privados ao

pesquisador, é tratar sem muita importância a memória familiar do seu

pesquisado.
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Prochasson (1998, p. 117) entende que se os arquivos privados não nos

ensinam alguma coisa de “mais verdadeiro”, eles, ao menos, nos asseguram uma

mudança de foco.

O Arquivo Pessoal Euclides Roxo

O APER – Arquivo Pessoal Euclides Roxo foi organizado a partir de um

conjunto de documentos pertencente ao professor Euclides Roxo, doado,

inicialmente ao professor Wagner Rodrigues Valente, pelo filho Stélio Roxo. Toda

a trajetória de organização e trabalho com esses papéis, de modo a que eles

pudessem ser transformados em fontes de pesquisa, pode ser apreciada nos

textos de Tavares (2002b) e Valente (2002). Esses textos revelam como foi

constituído um grupo de pesquisa que tomou por tarefa, também, a organização

de suas próprias fontes.

Diante dos detentores de arquivos privados, citados por Prochasson, cabe

a seguinte pergunta: Stélio Roxo, detentor dos documentos arquivo de seu pai

Euclides Roxo, se encaixa em algum dos comportamentos citados? Conforme nos

conta Valente (2002), Stélio, como no segundo caso, forneceu “a conta-gotas” os

documentos ao professor Wagner Valente. Aparentemente nenhum documento foi

ocultado, visto que, documentos muito íntimos de Euclides Roxo, e até mesmo do

próprio Stélio, estão no APER. Entretanto, Stélio não determinou ou tentou

manipular a maneira como interpretar os documentos, dando, portanto, total

liberdade de leitura e avaliação, como no terceiro caso. Temos aqui, então, um

fornecedor de documentos “a conta-gotas” porém não interferindo na maneira

como interpretar tais documentos. Acreditamos, então, que Stélio Roxo, pertence

a um quarto caso de comportamento, não mencionado por Prochasson.

A publicação, em agosto de 2002, do Inventário Sumário do Arquivo

Pessoal Euclides Roxo, em número especial da Revista “Educação Matemática

Pesquisa” do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da

PUC-SP, tornou público o APER.
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Os documentos textuais do APER foram divididos em quatro séries:

Série 1: Pessoal - constituída por documentos pessoais do titular do

arquivo;

Série 2: Técnico administrativa - constituída por documentos que retratam a

atuação profissional do titular do arquivo, notadamente nos cargos administrativos

que ocupou;

Série 3: Produção intelectual - constituída por documentos que retratam a

produção intelectual do titular do arquivo nos diversos campos do saber em que

atuou, além de trabalhos de terceiros sobre ER;

Série 4: Documentos complementares - constituída por documentos

diversos aos das séries anteriores.

A codificação dos documentos obedeceu à seguinte normatização:

Código do dossiê – Composto pela sigla atribuída ao arquivo, de uma letra

representativa do tipo documento, do número da série e do número do dossiê.

Exemplo:

ER. T. 2. 034

Sigla do               Tipo de                              Número da             Número do
Arquivo            Documento                               série                         dossiê

Código por tipo de documento

Documento textual                T

Fotografia                              F

Impresso                                I



51

Durante a organização dos documentos do APER, surgiu-nos a seguinte

questão: Por que alguns documentos encontram-se numerados? Elaboramos

duas hipóteses: ou Euclides Roxo pressentia que seria uma figura importante na

história da educação Matemática e, dessa maneira, havia numerado os

documentos para facilitar uma posterior pesquisa, como agora acontece; ou

simplesmente havia numerado os documentos para sua própria organização.

Com a análise contínua, descobrimos que esses documentos enumerados faziam

parte de um currículo que ele havia elaborado para o Instituto de Educação

(APER – ER.T.1.007). É muito interessante estar com os documentos nas mãos,

analisar numerações, grifos em determinados trechos, isso nos faz supor algumas

coisas, as vezes, as suposições se confirmam com a análise de outros

documentos, outras vezes percebemos nosso erro ao termos feito tal suposição.

Entretanto, de qualquer forma, é muito importante estar atento a possíveis

armadilhas, pois, segundo Prochasson,

[...] existem cartas ou documentos privados cujo autor  mal disfarça o desejo,
talvez inconsciente, de torná-los, o quanto antes, documentos públicos. A
conservação sistemática da correspondência recebida por um intelectual e às
vezes mesmo as cópias de algumas de suas próprias cartas [...] sempre me
intrigaram. As razões que levam a um tal comportamento me parecem indicar
uma consciência da história que vem pôr um limite inegável à autenticidade.
Nada corre o risco de ser mais falso do que a “bela carta” ou o arquivo privado
“que se basta a si mesmo”, que é “tão revelador”. Há aí algumas armadilhas
preparadas (PROCHASSON, 1998, p. 112).

No APER, como na citação acima, existem muitos documentos duplicados,

triplicados ou até mesmo quadruplicados. É preciso romper qualquer relação

afetiva entre o pesquisador e seu material selecionado para que não haja erro em

sua interpretação. Uma maneira, segundo Prochasson, para evitar tal feito, “é a

separação das correspondências por gênero ou por categorias socioculturais".

Isso, como descrito acima, já foi feito quando da organização do APER.

Qual é a finalidade do estudo de um arquivo pessoal?

Estudar a história da educação secundária na década de 1930, tendo como

ponto de partida um arquivo pessoal, busca trazer um novo enfoque à história até

aqui contada. Segundo Jean-Norton Cru (apud PROCHASSON, 1998, p. 117) é

realmente necessário consultar àqueles que agiram, que vivenciaram fatos

durante o período em questão para que não existam perdas,
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isso quer dizer que os documentos do estado-maior são inutilizáveis?
Certamente não. Só eles permitem conceber o conjunto, tratar do geral, e sem
isso não poderia haver história. Mas o geral é constituído da multidão de fatos
particulares: tratar do geral sem consultar aqueles que agiram, sofreram,
viveram em detalhe fatos particulares, é criar, a partir de todas as peças, um
geral dissociado de qualquer realidade, é tentar conceber e contar o sonho
que seria uma guerra de especialistas. Com efeito, os documentos de estado-
maior não são uma realidade por si; eles só contêm de real aquele real que
lhes foi transmitido da frente de combate, e essa transmissão comporta
perdas sérias, com uma espécie de perda de corrente”. (1998, p. 117)

É com essa linha de conduta que Prochasson entende que as fontes

privadas poderão nos dizer algo diferente sobre os homens em sua história.

Sobre Euclides de Medeiros Guimarães Roxo

Euclides Roxo não mediu esforços para tentar implantar no Brasil, as idéias

modernizadoras discutidas em Congressos Internacionais, quanto ao ensino de

Matemática. Essas idéias, foram inicialmente estampadas no programa de

Matemática do Colégio Pedro II, em 1929. Para que os professores tivessem

como se orientar, quando do ato de ministrar o novo programa, Euclides Roxo

colocou à disposição instruções metodológicas e, posteriormente seu novo livro

“Curso de Mathematica Elementar”. “Remando contra a maré”, nessa tentativa de

mudar o ensino de Matemática, Euclides Roxo, viu “secar uma vultosa fonte de

renda” – que conseguira pela venda de seu livro amplamente difundido “Lições de

Aritmética” –, em prol dos “princípios pedagógicos que defendia”. (informação

verbal)14.

Stélio Roxo (2002) nos conta ainda, que seu avô João Baptista Guimarães

Roxo, pai de Euclides Roxo, “

(...) trabalhava no interior, como engenheiro, na construção de estradas de
ferro, o que explica terem Euclides Roxo e dois de seus irmãos nascido em
Aracaju. Nessa cidade, na Rua Tabaianinha, nasceu o primeiro filho varão de
João Baptista. Estava acertado que ele teria seu nome. Mas, quando a
caminho do Registro Civil, disse-lhe seu colega, o engenheiro Pedrouço,
convidado para ser testemunha: – você me desculpe, mas seu nome é nome
de preto velho. (Lembremos, corria o ano de 1890, dois anos após a
libertação dos escravos). – Ponha no menino o nome de um grande

                                                
14 Discurso de Stélio Roxo em 20/09/02 na PUC-SP, por ocasião da inauguração e abertura ao público, do

APER – Arquivo Pessoal Euclides Roxo.
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Matemático, você que é engenheiro. Registre-o com o nome de Euclides!
(informação verbal)15.

Foi assim, segundo Stélio, que seu pai ganhou o nome de Euclides.

Estudante do internato Pedro II, Roxo, “saiu bacharel em 1909, depois de

um curso brilhante, o que lhe valeu ter sido considerado Aluno de Pantheon, uma

antiga distinção, figurando em uma galeria de retratos na Diretoria do Colégio”

(informação verbal)16.

Em 1915, Euclides Roxo foi classificado em primeiro lugar para o cargo de

professor substituto de Matemática do Colégio Pedro II. Em 1916, formou-se

Engenheiro Civil na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. “Por decreto de 1 de

outubro de 1919, foi promovido a professor catedrático de Matemática do Colégio

Pedro II. Em 19 de agosto de 1925, subiu ao cargo de Diretor do Externato Pedro

II, do qual, por livre e espontânea vontade, exonerou-se em 25 de outubro de

1930.

Utilizando documentos do APER, Valente (2002) analisa a saída e retorno

de Roxo ao Colégio Pedro II:

Na madrugada do dia 23 de outubro, as forças rebeldes ocuparam o Rio de

Janeiro, e uma junta militar assumiu o Governo, depondo Washington Luís.

Apesar de algumas resistências, em 4 de novembro o gaúcho Getúlio Vargas foi

empossado no governo.

Como via, Euclides Roxo, esse movimento revolucionário?

Valente (2002), nos apresenta, as impressões de Roxo sobre a chegada da

Revolução que levou Vargas ao poder:

a posição legalista de Roxo o faz descrever o ápice da Revolução como um
conjunto de manifestações de bagunceiros, embriagados e de mulheres
desavergonhadas. O relato de Roxo revela o quanto alheio e contrário ao
movimento encontrava-se o diretor do Colégio Pedro II. Sigamos o seu relato:

                                                
15 ibdem
16 ibdem
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Dia 25. As duas horas da tarde. Desço à cidade: ao passar os arcos vejo o
fumo saindo das janelas do edifício da "Noite", mais aquém outro grande rolo
de fumo, acolá outro; "são os jornais incendiados, o País, a Gazeta, a Ordem
..." diz um passageiro. Em baixo passam automóveis com gente na capota
como no Carnaval; nas janelas de uma casa de apartamentos da (ilegível) há
panos vermelhos, tafetás, colchas vermelhas e mulheres vestidas de
vermelho com ares desavergonhados. Atravesso o Largo da Carioca; não há
bondes; os automóveis cheios de gente com panos vermelhos, em todos os
sentidos, sem 'mão'; há pedaços de jornais pelo chão; chego à Avenida. Um
populacho amorfo, mesclado move-se, agita-se; tenho a impressão de que
todos estão loucos ou embriagados; parece-me às vezes que estou
sonhando; nos grupos que passam há uma (ilegível) atrevida, um ar de
"devergondage", como se de repente, tivessem anulado todas as leis, todos
os códigos e se tivessem destruído todos os preconceitos sociais, todos os
imperativos morais que retêm os homens dentro de uma conduta elevada.
Parece que alguma cousa desabou e que pelas ruas rolam cacos de uma
sociedade espatifada. Passam caminhões cheios, atulhados de gente, numa
enorme promiscuidade; mulatos, mulheres, estrangeiros, soldados, gente bem
vestida, marinheiros, colegiais; muitos estão embriagados, loucos de gritar;
jogam para o povo flores murchas, pedaços de pano vermelho. Junto a mim
passa um grupo de rapazes e moças, estão todos de vermelho, da cabeça
aos pés, vão zigue-zagueando descabelados (Tenho a impressão  de estarem
embriagados, mas parecem moças de família); trazem cabos de vassoura na
mão e com eles vão procurando raspar os cartazes com o retrato de
Washington Luís; vem outro grupo de rapazes, estes mais firmes, fortes,
(ilegível) com calça (ilegível) e perneiras, mas sem paletó e com a camisa
aberta; têm um ar decidido, cheio de audácia, passos largos, o olhar (ilegível)
um deles para diante de um cartaz, ergue o busto, abre o peito e dá uma
cusparada no retrato do Washington.

Procuro ansioso um jornal; não há jornaleiros; apanho uns pedaços no
chão, mas estão sujos e amarrotados, não consigo ler. Vou atravessar a
Avenida para ver se encontro um jornaleiro; passa junto a mim, sem me ver,
um grupo conhecido: Gois - irmão do Diretor de Gabinete do governo deposto,
com grandes lenços vermelhos no bolso do paletó, gritando, em companhia
de outros rapazes. Passa um esquadrão de soldados a cavalo, com
carabinas, mas sentados de banda, falando com o povo que lhes jogava flores
murchas apanhadas do chão. Para em frente à Galeria (ilegível) um
automóvel apinhado; vem no meio o Maurício de Lacerda, com um papel na
mão, gritando, mas não se ouve nada do que ele diz; lê o papel, que parece
um telegrama, e depois o atira para o povo que grita cada vez mais.

Como compreender a posição legalista de Roxo? Euclides Roxo nasce,
praticamente, com a República, em 10 de dezembro de 1890. Toda sua
trajetória profissional alicerça-se na República Velha. Roxo casa-se com
Marília de Alencar, neta do almirante Alexandrino de Alencar, Ministro da
Marinha de quase todos os presidentes da Primeira República. Sua ligação
com os homens do poder da velha oligarquia era, portanto, estreita. Nada
causa admiração, então, que vinda a Revolução, Roxo tivesse se apressado
em pedir demissão das funções que ocupava como Diretor do Externato do
Colégio Pedro II.
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O documento ER T 3 123 do APER refere-se a um manuscrito intitulado

“Minha exoneração do Pedro II em 1930”, percebemos nesse documento, não a

intenção de um discurso, nem mesmo de uma publicação, mas sim de um escrito

para que ele próprio se lembrasse do ocorrido, numa espécie de diário. Logo no

início do documento manuscrito, Roxo expressa o motivo de sua decisão:

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
às 10 horas para o ato daquela transferência.

Nesse manuscrito, Roxo apresenta até o diálogo que teve no Ministério da

Justiça com Sr Alves “Chefe de Gabinete” quando da sua justificativa por não

poder permanecer na diretoria do Colégio. Aos seus colegas e amigos, cujos

nomes estão relacionados no mesmo documento, pronunciou, no Pedro II, as

seguintes palavras:

aqui estou para entregar o cargo de Diretor deste Externato ao meu substituto
legal, Professor Othelo Reis, vice-diretor. Resulta esta minha resolução da
atual situação do País. Quem soube da minha atitude anterior a vitória da
revolução, não poderia esperar de mim outra cousa.

Neste discurso faz apelo aos professores, colegas e inspetores de alunos

que trabalhem para, cada vez mais, formar nos adolescentes uma alta

mentalidade cívica e uma envergadura moral, permitindo assim, que o Brasil

resolva suas questões políticas sem a intervenção das “pontas de lança” nem das

“patas de cavalo” e que possa atingir um “grau de civilização e de consciência

cívica, que o ponha ao lado de países como os Estados Unidos, Japão, Alemanha

e a França”.

Terminando seu discurso, Roxo espera, junto aos alunos, que sua atitude

sirva de lição de civismo e de caráter:

(...) quero com isso salientar bem que eu me retiro por minha espontânea
vontade e decisão irrevogável. Ainda como despedida aos meus alunos eu
lhes apresento, a seu exame imparcial, o meu sincero procedimento neste
instante, esperando que a minha atitude lhes possa servir de lição de civismo
e de caráter, afim de que saibam, em todos os transes de sua vida, defender
com sinceridade as suas idéias e assumir desassombradamente a atitude que
a sua consciência lhes ditar.
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Ainda neste documento, Roxo expõe todas as emoções que vivenciou após

suas palavras proferidas.

Com o mesmo código ER T 3 123, existe um outro documento intitulado “A

minha nomeação para Diretor do Internato”. Nesse manuscrito, Roxo narra como

o seu nome foi indicado ao cargo de Diretor do Internato. Ele conta que Delgado

de Carvalho, seu amigo pessoal, teria sido chamado por Francisco Campos para

nomeá-lo Diretor do Internato, Delgado recusou, pois não almejada tal posição.

Então a ele foi solicitada uma indicação pois era desejo do Ministro "evitar que as

injunções forçassem a nomeação de um candidato estranho ao corpo docente do

Colégio". Delgado respondeu que "o único nome que ele poderia citar com

consciência e critério em sua administração no Externato, era o meu (o de

Euclides Roxo)”. Então, em 9 de dezembro, uma ligação de Delgado, informa que

Roxo havia sido nomeado diretor do Internato do Colégio Pedro II.

Assim, segundo Valente (2002), em 11 de dezembro de 1930, Euclides

Roxo toma posse do cargo de diretor do Internato do Colégio Pedro II, localizado

em São Cristóvão. Exerceu o cargo até 1935, entretanto, exonerou-se apenas em

1937.

Euclides Roxo foi, também, por cinco anos, membro do Conselho Nacional

de Ensino. Foi membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de

Educação desde 1929 e, a partir de 1931, presidente da sessão de Ensino

Secundário da mesma Associação.

Euclides Roxo também teve participação ativa, mas não exclusiva, na

elaboração dos programas de Matemática da Reforma Gustavo Capanema.

Buscando programas de ensino no APER

Entre os seiscentos e vinte e quatro documentos do APER, percebemos a

existência de alguns programas estrangeiros. São eles:

ER T 3 011 – “Programas Estrangeiros” – programa de Meran.

ER T 3 011 – “Programas Estrangeiros” – programa da Baviera.

ER T 3 011 – “Programas Estrangeiros” – programa da Prussia .
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ER T 3 041 – “Programas Italianos – Ginásio e Liceu, 5ª série”.

ER T 3 064 – “Programas Italianos”.

ER I 4 072 – “Amtsblatt” (Folheto de Instrução) do Ministério de Educação e

cultura do Estado da Baviera.

Os programas estrangeiros, encontram-se manuscritos na letra de Euclides

Roxo e datilografados. Os programas italianos, encontram-se apenas manuscritos

na mesma letra. O outro programa da Baviera, encontra-se num folheto de

instrução. Trata-se de uma publicação oficial do Ministério de Educação e Cultura

do Estado da Baviera para as escolas públicas. Nesse folheto de instrução,

escrito em alemão na letra gótica, encontram-se os programas de todas as

disciplinas. Quanto à Matemática, sua denominação é Rechnen significando para

nós: cálculos.

O fato de termos encontrado tais programas, nos sugere uma hipótese

muito forte de que o programa da Reforma Campos tenha sido extraído de alguns

desses programas, ou tenha sido uma mescla de todos eles.

Antes, porém, de estudarmos os programas, ocorre-nos aqui, ressaltar que

Euclides Roxo em resposta às objeções feitas aos seus programas e livros

implantados no Pedro II, em artigo do Jornal do Commercio, integrante do APER,

cujo código é ER I 3 155, publicado em 28/dezembro/1931 e intitulado “O ensino

da Matemática na escola secundária – V – Réplica ao Sr. Lisboa”, declara que

estão “perfeitamente, dentro das normas do movimento reformador, iniciado por

Klein, desenvolvido nos Congressos alemães de Breslau, Dresden, Meran17 e no

Congresso Internacional (Imuk) de 1908 e, ao mesmo tempo, nas Universidades

americanas”. Roxo também declara em justificativa aos programas do Pedro II,

em artigo do Jornal do Commercio, integrante do APER, cujo código é ER I 3 151,

intitulado “O ensino da Matemática na escola secundária – I Principais escopos e

diretivas do movimento da reforma” de 30/novembro/1930, que o programa

meranense “é considerado como satisfazendo, de modo mais completo, as

aspirações da reforma”.

                                                
17 Nos dias atuais, Meran é uma cidade que faz parte da Itália.
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Sendo o programa de Meran considerado um programa modelo para o

movimento de reforma internacional e Roxo introduzido os novos programas

dentro das normas do mesmo movimento, teria, então, trazido de Meran os

programas implantados na Reforma Francisco Campos? Vejamos:

De acordo com os dados colhidos no APER, o programa meranense18,

para a sexta classe cujo código é ER T 3 011, consiste em:

(FIGURA 2)

Portanto, o programa de Meran para a sexta classe, ou seja, para a

primeira série do secundário, está abaixo descrito:

As operações fundamentais com números inteiros e positivos, conhecidos ou
desconhecidos. As medidas e moedas alemãs. Exercícios sobre a
representação escrita dos decimais e sobre os cálculos mais simples com
decimais como preparo para o cálculo de frações.”

Podemos observar que o Programa Meranense dedica-se exclusivamente

à Aritmética19.

                                                
18 O programa completo encontra-se no anexo B
19 Queremos destacar que no período estudado, Aritmética englobava: Numeração escrita e falada;

Numeração romana; Operações fundamentais; Caracteres de divisibilidade; Máximo Divisor Comum;
Mínimo Múltiplo Comum; Números primos; Frações Ordinárias e Frações decimais; Dízimas periódicas;
Raiz quadrada; Sistema métrico; Números complexos – unidades de tempo e de ângulo; Razões e
proporções; Grandezas proporcionais; Regra de juros simples (Programa de 1928 do CPII- Beltrame,
2000).
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Comparado ao programa meranense para a primeira série, o da Reforma

Campos é muito mais extenso. Todavia, sua extensão não diria nada se toda ela

fosse derivada do programa de Meran. No entanto, analisando ambos programas

percebemos, que nem tudo do nosso programa é derivado do programa modelo.

Como já observamos, a primeira série do programa modelo aborda apenas a

parte relativa à Aritmética, enquanto que o programa da Reforma Campos são

abordados os três ramos da Matemática: Aritmética, Álgebra e Geometria.

Como já dissemos, pode ser que o programa da Reforma Campos, seja

uma mescla de todos os programas encontrados no APER, portanto continuemos

a análise:

De acordo com os dados colhidos no APER, o programa bávaro20, cujo

código é ER T 3 011, consiste em:

(FIGURA 3)

                                                
20 O programa completo encontra-se no anexo C
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Portanto, o programa da Baviera para a primeira classe, ou seja, para a

primeira série do secundário, está abaixo descrito:

As quatro operações fundamentais com os números inteiros com extensão do
campo numérico acima de 100. Aplicações a problemas simples com números
concretos. As medidas, os pesos e as moedas usados na Alemanha.
Com números até 1000: caracteres de divisibilidade (pelos números de um
algarismo com exclusão de 7). Decomposição em fatores primos. Aplicações
simples em cálculo mental.
Representações gráficas ocasionais: números de habitantes, extensões
territoriais, efetivos de exércitos, altitudes de estações de trechos conhecidos
e estradas.

Nesse programa da Baviera, além da Aritmética, o item representação

gráfica relacionando a Matemática com a Geografia mostra a necessidade de dar

um sentido aplicativo à Matemática escolar.

De acordo com os dados colhidos no APER, o programa prussiano21, cujo

código é ER T 3 011, consiste em:

(FIGURA 4)

                                                
21 O programa completo encontra-se no anexo D
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Portanto, o programa da Prussia para a sexta classe, ou seja, para a

primeira série do secundário, está abaixo descrito:

As quatro operações fundamentais com todos os números simples ou
compostos.
As medidas, moedas e pesos alemães.
Exercícios sobre o modo de representação decimal e cálculos simples com
decimais.
Aplicações a economia de família e da comunidade.
Tratamento intuitivo das formas geométricas, principalmente tendo em vista as
necessidades do ensino da Geografia.”

O programa prussiano aborda, além da Aritmética também a Geometria

(formas geométricas) esta última, como na Baviera, relacionando-se a Geografia.

Vejamos agora o programa italiano:

O documento do APER cujo código é ER T 3 041 e intitulado “programas

italianos – ginásio e liceu” tem uma característica diferente dos que, até agora,

vimos. Após a exposição do conteúdo da terceira classe considerado para nós a

terceira série, ou seja, a sétima série do fundamental nos dias atuais, há uma

breve metodologia. Depois segue-se como curso superior a Quarta e a Quinta

classes. Após isso, os cursos do Liceu Clássico e Liceu Científico. Por fim, o

programa do Curso Magistral.

De acordo com esse documento o programa para a primeira série do

ginásio italiano, consiste em:
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(FIGURA 5)

No verso da página, está a parte da Aritmética, oculta na parte frontal:

(FIGURA 6)

Portanto, o programa da primeira série ginasial italiana indicado no texto de

Euclides Roxo, é:
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Aritmética: As quatro operações fundamentais sobre números inteiros.
Potência dos números inteiros e regra de calculo relativo. Uso dos parêntesis.
Múltiplos e divisores. Números primos. Critérios de divisibilidade por 2, 5, 3, 9,
m.d.c. e m.m.c de dois ou mais números inteiros.

Geometria: Retas, semi-retas, segmentos. Planos, semi-plano, ângulos. Retas
perpendiculares. Medida dos segmentos e dos ângulos. Retas paralelas.
Noções de polígonos. Triângulos.

A metodologia, que segue o programa, ressalta a importância de um ensino

prático, entretanto, depende do professor e das circunstâncias a introdução de

alguns raciocínios dedutivos:

O ensino deve ser desenvolvido com caráter prático: o que, por um lado, não
impede, onde a ocasião se preste ou a clareza o aconselhe, de fazer uso
direto de alguns raciocínios simples dedutivos; e, por outro lado, não impõe
que no desenvolvimento do programa se deva seguir a ordem a que se
precisaria recorrer se se devesse ministrar um ensino racional [...].

Vejamos agora o documento do APER cujo código é ER T 3 064 intitulado

“programas italianos”, refere-se à primeira, segunda e terceira classes. O

conteúdo programático da primeira classe, consiste em:

(FIGURA 7)

Portanto, o programa italiano da primeira série, está bastante simplificado.

Entendemos esse programa, como o mesmo que o programa anterior, quando

Roxo se refere ao conteúdo aritmético “até m.d.c. e m.m.c.”
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Dessa forma, podemos escrever o programa acima como:

Aritmética: As quatro operações fundamentais sobre números inteiros.
Potência dos números inteiros e regra de calculo relativo. Uso dos parêntesis.
Múltiplos e divisores. Números primos. Critérios de divisibilidade por 2, 5, 3, 9,
m.d.c. e m.m.c de dois ou mais números inteiros.

Geometria: Retas, semi-retas, segmentos. Planos, semi-plano, ângulos. Retas
perpendiculares. Medida dos segmentos e dos ângulos. Retas paralelas.
Noções de polígonos. Triângulos.

Ou seja, exatamente igual ao programa de referência ER T 3 041. Esses

programas parecem ser um o rascunho e o outro mais completo. Tais programas

em muito, se assemelham ao programa da primeira série de Matemática da

Reforma Campos. No entanto, não serviram de referência para essa reforma.

Chegamos a essa conclusão, pelos seguintes motivos: os programas não estão

datados; ao contrário dos programas de Meran, Prussia e Baviera, não foi

mencionado nenhum programa italiano nas polêmicas traçadas por Roxo para

defender a reorganização da Matemática escolar no ensino secundário22. A

principal das evidências de que os programas italianos não constituíram

referência para a Reforma Campos, está na ortografia23 utilizada por Roxo. Antes

da reforma ortográfica de 1931, por exemplo, a palavra reta era escrita recta; a

palavra Aritmética era escrita Arithmetica, a palavra paralela era escrita parallela,

e outras. Portanto a ortografia utilizada nos programas italianos comprova que

estes referem-se a data posterior à Reforma. Em vista disso, podemos afirmar,

que eles não foram utilizados para a elaboração dos programas de Matemática da

Reforma em questão.

Vejamos agora o documento ER.T.4.072. Esse documento refere-se aos

programas oficiais das escolas públicas do Estado da Baviera. De acordo com o

“Folheto de instrução”, a estrutura interna dessas escolas, são dividas em: a)

curso primário – escola primária, a qual pertencem os anos letivos unificados de 1

                                                
22 Euclides Roxo escreveu treze artigos no Jornal do Commercio. A maior parte deles versava como

justificativa para a reorganização da Matemática escolar, no entanto, quatro desses artigos serviram
exclusivamente para defesa aos ataques do Professor Catedrático de Matemática do Colégio Pedro II,
Joaquim Inácio de Almeida Lisboa. Para maiores detalhes ver APER documentos: ER T 3 151 à ER T 3
163.

23 Em 1931 o Decreto n. 20108 de 15/junho/1931 que compôs a Reforma Campos, dispôs sobre o uso da
ortografia simplificada do idioma nacional nas repartições públicas e nos estabelecimentos secundários,
onde a Academia Brasileira de Letras, aceitou a ortografia oficialmente adotada em Portugal. Bicudo, 1942
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a 4 e, b) curso secundário, que abrange os anos letivos unificados de 5 a 7 ou de

5 a 8”.

Assim, entendemos que nosso interesse nesse programa está no curso

secundário de 5ª à 8ª, mais especificamente, na 5ª série, que seria equivalente,

na ocasião, à 1ª série do secundário brasileiro. O programa, constante do Folheto

de Instrução, para a 5ª série é:

(FIGURA 8)

Portanto, o programa  impresso no folheto do Governo da Baviera, para a

quinta série do curso secundário, está abaixo descrito:

Escola Secundária
5º ano letivo
1. Cálculo mental. Estrutura e fixação do cálculo com números inteiros; a

forma escrita da divisão com divisores de várias casas. Cálculos orais,
sobretudo dentro de 1000.

2. Cálculo de frações.
a) Introdução não representativa.
b) Tratamento das frações decimais nos quatro tipos de cálculos
c) Os valores decimais, valores monetários e pesos.
d) Aplicação na aula prática e na vida econômica.

Esse programa da Baviera para não ser confundido com o outro programa

da Baviera, será denominado “Baviera2”.
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O programa Baviera2 abrange, como em Meran, elementos aritméticos.

Destacaremos abaixo, as características de cada um dos programas para a

comparação destes, ao programa da Reforma Campos:

Os programas italianos, por pertencerem à data posterior à Reforma, não

serão mencionados.

O programa de Meran é exclusivamente aritmético, e visa o trabalho com

números inteiros, medidas e moedas, também com a representação escrita dos

decimais e estes atuam como uma preparação para as frações.

No programa da Baviera, além da Aritmética pensa-se na integração da

Matemática com a Geografia. O programa versa sobre os números inteiros,

moedas, medidas e peso, também aborda caracteres de divisibilidade e

decomposição em fatores primos.

O programa prussiano aborda, além da Aritmética também a Geometria

(formas geométricas) esta última, como na Baviera, relacionando-se a Geografia.

O trabalho é feito com números inteiros, medidas, moedas, pesos, e também com

os decimais.

O programa Baviera2 visa o trabalho com cálculos de números inteiros,

frações decimais, valores monetários e pesos.

O que podemos observar por meio dessas análises é que os programas

dos estados da Alemanha, aqui apresentados, trazem, como conteúdo, elementos

aritméticos, entretanto, na Prússia, onde Félix KLEIN atuava, trazia, também,

noções de Geometria “Tratamento intuitivo das formas geométricas” e relacionava

tal item com a Geografia. Na Baviera, o item traçados gráficos (levando o aluno à

noção de função), também relacionava-se à Geografia. Enquanto, o programa de

Meran – programa padrão – não cogitava, nem mesmo, formas geométricas.

Podemos também destacar que o único programa de trabalha efetivamente com

frações é o Baviera2.
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Em que se relacionam, esses programas, ao programa da Reforma

Campos?

Podemos perceber pelo exposto, que além das primeiras séries, dos

programas alemães, não serem divididas em tópicos, como o programa da

Reforma Campos – Iniciação Geométrica, Aritmética e Álgebra, abordam quase

que exclusivamente a Aritmética. No que tange a Aritmética, com exceção dos

itens MMC e MDC, Raiz Quadrada, Números Complexos constantes do programa

brasileiro, até poderíamos dizer, que foi baseada nos programas da Prussia,

Baviera e Baviera2. Mas e quanto à parte Iniciação Geométrica e Álgebra? De

qual(is) programa(s) e de que país(es) teriam sido extraídas?

Retornando à análise que Rocha (2001) fez quanto à Matemática,

queremos destacar que depois de analisar o programa da Reforma Campos e o

programa de 1930 do Colégio Pedro II, afirma que:

os conteúdos das 1ª e 2ª séries foram apresentadas basicamente, sem
mudanças significativas em relação aos das respectivas séries, implantados
no Pedro II para o ano letivo de 1930. Isso se deve ao fato de que nessas
séries já haviam sido implantadas as inovações propostas por Euclides Roxo
(ROCHA, 2001, p. 204).

Portanto, após análise de programas, Rocha afirmou que não houve

mudança substancial no programa de 1931 em relação ao programa de 1930. E

que a Reforma Campos “apropriou-se das inovações que vinham sendo

implementadas de forma paulatina, desde 1929, no Colégio Pedro II” (ROCHA,

2001, p. 237). Queremos, também, relembrar as palavras de Dassie (2001, p.

158) quando menciona que a “Reforma Francisco Campos, na parte relativa ao

ensino de Matemática, foi autoritária, pois o ministro acatou todas as idéias de

Euclides Roxo que estavam sendo implementadas no Colégio Pedro II a partir de

1929”. Assim sendo, entendemos que os programas de 1929, de 1930 e 1931

(Reforma Campos) eram praticamente os mesmos.

Podemos, ainda, confirmar tal afirmação pelas palavras do Professor

Almeida Lisboa24. Em 1935, Lisboa manifestou-se novamente em oposição aos

                                                
24 Joaquim Inácio de Almeida Lisboa, catedrático do Colégio Pedro II, escreveu entre dezembro de 1930 e

fevereiro de 1931, quatro artigos de jornal destinados à críticas aos programas de Matemática de 1929 e
1930 do Pedro II, elaborados por Euclides Roxo.
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programas de Matemática de autoria de Euclides Roxo. Dessa vez, a crítica era

aos programas de Matemática da Reforma Campos. Os protestos, como

podemos confirmar por meio dos documentos ER T 4 097, ER T 4 098, ER T 4

100 e ER T 4 101, continuavam os mesmos dos anos de 1930 e 1931, quando

manifestava-se contra os programas de Matemática do Colégio Pedro II:

A Matemática desapareceu do ensino secundário. [...]. As verdadeiras
demonstrações, os raciocínios perfeitos, o rigor e a lógica da ciência, tudo o
que faz a beleza e a imensa utilidade da Matemática foi abolido do ensino
oficial. Nos programas oficiais brasileiros, não há mais nem teoria, nem rigor
matemático. Reduziu-se tudo a uma pequena coleção de receitas. E o aluno
que aprendeu uma delas e resolveu um desses problemas para jardineiros,
não sabe tratar os outros análogos, que só se diferem do primeiro por
insignificantes modificações, desconhece a teoria que lhe mostraria o caminho
seguro para atingir a solução procurada. Estudou curiosidades, não sabe
Matemática e não raciocina (LISBOA, 1935 apud DASSIE, 2001, p. 18).

Em artigo  do  Jornal do Commercio, integrante  do APER, cujo código é

ER I 3 159, publicado em 25 de janeiro de 1931 e intitulado “O ensino da

Matemática na escola secundária – IX – Terceira réplica ao Sr. Joaquim de

Almeida Lisboa”, o professor Euclides Roxo, em contínua resposta às objeções

feitas ao programa implantado no Pedro II, desde 1929, afirmou:

tanto nesses compêndios, como nos artigos que venho publicando neste
folha, só há um mérito: é que aí nada é meu, tudo é dos outros. A cada
momento estou lembrando isso, com freqüentes citações, arriscando-me a dar
uma falsa impressão de exibicionismo erudito. Que era indispensável
proceder desse modo, estou cada vez mais convencido, ao ver que, mesmo
assim, querem os meus críticos, fazer-me passar por “inovador”,
“descobridor”, “inventor” de métodos e alguns, mais bisonhos, até de uma
nova Matemática. Não inventei, não quero inventar, não pretendo jamais
inventar coisa alguma”.

Assim, com a declaração de Roxo que “nada criou” e não pretender “jamais

inventar coisa alguma” e, sendo o programa da primeira série da Reforma

Campos praticamente inalterado em relação ao programa da primeira série do

Colégio Pedro II, questionamos: qual a origem do programa de 1929? De onde

ele foi retirado? Teria Euclides Roxo decalcado esse programa de algum dos

programas estrangeiros contidos no APER?
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Para essa análise, abaixo descrevemos o programa de 1929 do Colégio

Pedro II, de acordo com Beltrame (2001):

01. Noções de sólido geométrico, volume, superfície, linha e ponto. Noções de Segmentos, de
reta, de semi-reta, de plano, de semi-plano, de reta e plano horizontal e vertical, de
perpendicularismo e paralelismo entre retas e planos ministradas intuitivamente pela
consideração dos sólidos geométricos.

02. Apresentação dos principais sólidos geométricos. O bloco retangular e o cubo;
discriminação das faces, das arestas e dos vértices.

03. As principais figuras planas consideradas a princípio como partes das superfícies dos
sólidos; Quadrado, retângulo, triângulo, paralelogramo, losango, trapézio, polígonos,
círculo.

04. O círculo; raio diâmetro, circunferência. Noção de simetria. A esfera. Círculos máximos;
equador, meridianos, paralelos, pólos, eixos. Outros sólidos de revolução: o cilindro e o
cone.

05. Comparação e medida dos Segmentos. Uso do duplo-decímetro, do compasso e do papel
milimetrado. Recapitulação das unidades de comprimento do sistema métrico decimal.
Principais unidades do sistema inglês (milha, jarda, pé e polegada).

06. Soma e diferença, múltiplos e sub-múltiplos de segmentos. Representação algébrica dos
números. Monômios lineares.

07. Perímetro dos polígonos: representação Aritmética, algébrica e geométrica. Polígonos
lineares. Coeficiente. Termos semelhantes; redução. Valor numérico dos polinômios.

08. Recapitulação das quatro operações fundamentais com números inteiros; prática e
processos de abreviação.

09. Operações com os números complexos; unidade de tempo. Moeda inglesa.
10. Os números qualificados ou relativos. A série numérica; representação gráfica. Operações

com os números positivos e negativos. Exercícios sobre a redução de termos semelhantes.
11. Uso dos gráficos. Representação por meio de barras ou diagramas de dados estatísticos,

geográficos, meteorológicos, etc. Gráficos representativos de uma lei precisa.
12. Resolução de problemas. Exemplos muito simples de equações do primeiro grau com uma

incógnita, em que não haja mais de três termos.
13. Noção de ângulo e rotação. Unidades e medida direta dos ângulos. Uso do transferidor.

Ângulos adjacentes. Soma dos ângulos formados sobre o plano, de um lado de uma reta e
em torno de um ponto. Ângulos suplementares e complementares. Ângulos opostos pelo
vértice. Exercícios com aplicações de equações lineares.

14. Exercícios de expressões de um enunciado por meio de símbolos algébricos.
15. Unidades de área. Área de um retângulo e de um quadrado. Noção de Segunda potência.
16. Recapitulação das unidades de área do sistema métrico decimal. Unidades agrárias do

sistema métrico. O alqueire.
17. Multiplicação de um polinômio por um monômio e por outro polinômio explicada

graficamente. Explicação gráfica da formação do quadrado de um binômio.
18. Raiz quadrada. Extração da raiz Quadrada de um inteiro.

19. Medida dos volumes. Unidades de volume. Volume de um bloco retangular e do cubo.
Noção de 3ª  potência.

20. Recapitulação das unidades de volume e de peso do sistema métrico decimal. Unidades de
capacidade. Principais unidades do sistema inglês; o galão e o pint; a tonelada e a libra.
Problemas sobre pesos e volumes.

21. Noção de potência (inteira) em geral. Base, grau, expoente. Valores numéricos de
monômios e polinômios de qualquer grau. Produto de potências de mesma base.
Multiplicação de monômios e polinômios de qualquer grau.

22. Múltiplos e divisores. Noção de número primo. Caracteres de divisibilidade por 2, 5, 4, 25, 3,
9 e 11.

23. Decomposição em fatores primos. Cálculo mental; processos de abreviação.
24. Formação do m.d.c. e do m.m.c., pelos fatores primos, dos números e dos monômios.
25. Frações ordinárias. A fração como expressão de um quociente. Comparação. Redução ao

mesmo denominador. Simplificação e redução à expressão mais simples. As quatro
operações. Explicações gráficas. Operações com frações literais de denominadores
monômios. Equações fracionárias simples: problemas que a estas conduzem.

26. Frações decimais. Operações. Conversão de ordinária em decimal e vice-versa. Noção de
dízima periódica. Exercícios sobre transformações de unidades métricas
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Observando esse programa, percebemos a presença da Aritmética, da

Álgebra e da Geometria. Diferentemente do programa da Reforma Campos onde

tais ramos encontram-se separados, os mesmos, encontram-se, no programa de

1929, às vezes intercalados, outras vezes, relacionados num único item, como

por exemplo, o item 7. Como esse programa era diferente dos demais

programas, até então, adotados, foi necessário a criação de procedimentos

metodológicos para que fosse ministrado como intencionava Euclides Roxo. O

procedimento metodológico para o item acima referido era:

A noção de polinômio linear (a+b+c+d) surge espontaneamente com a
maneira de representar algebricamente o perímetro de um polígono, havendo
aí oportunidade de se porem em confronto os três pontos de vista que
correspondem aos três ramos da Matemática elementar (aritmético, algébrico
e geométrico) [...] (ROCHA, 2001, p. 47).

Para a comparação entre o programa de 1929 e os programas

estrangeiros, retomaremos as principais características de cada um, a saber:

O programa de Meran é exclusivamente aritmético, e visa além do trabalho

com números inteiros, também os números decimais e estes atuam como uma

preparação para as frações.

O programa de Meran é exclusivamente aritmético, e visa o trabalho com

números inteiros, medidas e moedas, também com a representação escrita dos

decimais e estes atuam como uma preparação para as frações.

No programa da Baviera, além da Aritmética pensa-se na integração da

Matemática com a Geografia. O programa versa sobre os números inteiros,

moedas, medidas e peso, também aborda caracteres de divisibilidade e

decomposição em fatores primos.

O programa prussiano aborda, além da Aritmética também a Geometria

(formas geométricas) esta última, como na Baviera, relacionando-se a Geografia.

O trabalho é feito com números inteiros, medidas, moedas, pesos, e também com

os decimais.

O programa Baviera2 visa o trabalho com cálculos de números inteiros,

frações decimais, valores monetários e pesos.
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O programa de 1929, além de apresentar elementos de Aritmética, Álgebra

e Geometria, apresenta também esses elementos integrados. Como na Prussia e

Baviera, relaciona a Matemática com a Geografia, entretanto, o programa

brasileiro vai muito além do que os programas estrangeiros encontrados no

APER.

Pela análise realizada dos documentos do APER, relativos aos programas

estrangeiros, não é possível afirmar que tenha havido, por parte de Roxo, uma

cópia de qualquer deles para a Reforma Campos e nem mesmo para elaboração

do programa de 1929.

Diante desse resultado de análise, cabe-nos interrogar outros documentos

do Arquivo Pessoal Euclides Roxo, para buscarmos pistas que nos levem a

compreensão da origem do primeiro programa de Matemática brasileiro. Isso será

objeto do próximo capítulo.
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CAPÍTULO IV

A GÊNESE DO PROGRAMA DE MATEMÁTICA DA REFORMA

FRANCISCO CAMPOS

Começaremos este capítulo, relembrando que após análise efetuada,

Rocha (2001) considerou o programa de Matemática da Reforma Francisco

Campos, derivado daquele implantado no Colégio Pedro II, em 1929. Assim

sendo, acreditamos estar nos direcionando à resposta de nossa questão central,

analisando e observando a origem do programa de Matemática de 1929, do

Colégio Pedro II.

Sabemos que quando da efetivação e execução do programa de

Matemática do Colégio Pedro para 1929, muitas críticas surgiram (Rocha, 2001).

Ao que tudo indica, publicamente, a primeira crítica ao novo programa foi a de

Ramalho Novo – professor de Matemática, que fez publicar no Jornal do

Commercio seu descontentamento, com as alterações no ensino de Matemática.

Esse documento, que faz parte do APER, com código  ER I 4 063, é um recorte

de jornal onde Ramalho Novo entende que o novo programa do Colégio Pedro II é

um retrocesso no ensino da Matemática. Tal artigo, intitulado “Questões de

Ensino – A Matemática no Pedro II”, inicia com os seguintes dizeres:

A congregação do Colégio Pedro II resolveu modificar radicalmente o ensino
da Matemática nos cursos ginasiais do nosso país. Antigamente, isto é, até o
ano passado, esse estudo era feito em três partes perfeitamente distintas: a
Aritmética, a Álgebra e a Geometria – lecionadas separadamente e com
exames finais nas diferentes séries do curso. Deste ano de 1929 em diante,
conforme o novo programa oficial já publicado, o ensino das três disciplinas
será feito simultaneamente. Logo na 1ª série os jovens colegiais terão de
estudar Aritmética, parte da Álgebra e algumas noções de Geometria. Houve
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com tão profunda modificação alguma vantagem para o ensino da
Matemática? Não estaremos diante de um caso positivo de retrocesso
pedagógico? (Novo, Jornal do Commercio, 26/set/1929).

A partir daí Ramalho Novo retoma alguns trechos da história da

Matemática, na tentativa de convencer o leitor de que esse ensino simultâneo é

um erro. Faz críticas a Klein (na Alemanha), a De Paolis (na Itália) e a Breslich

(nos Estados Unidos), dizendo que a corrente a que esses matemáticos eram

filiados, a Aritmética, a Álgebra e a Geometria “eram estudadas, numa confusão

caótica, ao mesmo tempo”.

Ramalho Novo termina seu artigo dizendo que o programa de 1929 é

decalcado do livro de Ernst Breslich com tradução incompleta e defeituosa.

Vejamos:

O programa do Pedro II – decalcado do livro do Breslich – com seus “blocos
retangulares” (Breslich pag. 182), representa um verdadeiro retrocesso no
ensino da Matemática. Entre os dois famosos mestres alemães – Klein e
Weiertrass – os professores do Pedro II adotaram uma tradução incompleta e
defeituosa do ... Breslich!”

Teriam consistência, essas palavras de Ramalho Novo? Teria sido o

programa de 1929 extraído do livro de Breslich?

Em seu primeiro artigo, publicado em 30 de novembro de 1930 no Jornal

do Commercio, como justificativa aos novos programas implantados, “O ensino da

Matemática na Escola Secundária – I – O moderno movimento de reforma e seus

precursores” (APER–ER I 3 151), Euclides Roxo declara que o livro do

BRESLICH foi um dos guias da reforma:

Entre nós, até bem pouco tempo, não saíamos dos compêndios franceses e,
em muitos casos, daqueles que se enquadram nos moldes rígidos do
positivismo. Ainda agora, quando se reformou o programa do Pedro II,
havendo nós indicado o livro de BRESLICH como um dos guias dessa
reforma, esse livro foi avidamente procurado e um dos críticos do programa,
que naturalmente via pela primeira vez um compêndio escrito em inglês,
achou que o programa era decalcado do BRESLICH porque empregava a
expressão “bloco retangular” (rectangular block), que aliás é usada em quase
todos os compêndios ingleses e americanos.
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A declaração de Euclides Roxo, indicando ter sido o livro de Ernst Breslich,

guia para a reforma havida no Colégio Pedro II em 1929, obriga-nos a comparar o

livro e o programa com o fim de buscar a gênese deste último. Mas qual teria sido

esse livro?

Com as leituras de outros documentos do APER, encontramos no Jornal do

Commercio um artigo intitulado O ensino da Matemática na escola secundária –

Réplica ao professor Almeida Lisboa – (APER – ER T 3 155) de autoria de

Euclides Roxo. Defendendo seu programa dos ataques do Professor Joaquim

Inácio de Almeida Lisboa, Roxo esclarece que, diferentemente do que este

pensava, seu programa pode até ser comparado a um “casebre”, mas não  feito

no interior da África por uma tribo selvagem e sim por um povo mais requintado e

num lugar mais elegante:

O Sr. Lisboa compara o atual programa a "um casebre feito no interior da
África por uma tribo selvagem". Pode ser um casebre, mas o lugar em que foi
construído é um pouco mais barulhento e elegante, porque se chama
Chicago, ou Berlim, e o povo que o fez um pouco mais requintado que uma
tribo africana.

No decorrer do artigo, Roxo faz a apresentação de Ernst  Breslich e, junto a

esta, intitula o nome do livro utilizado como guia, e explica que tal livro, não foi

obra isolada de Ernst Breslich:

ERNST BRESLICH -- Professor de Ensino da Matemática na Faculdade da
Universidade de Chicago (tribo do centro da África) e chefe de Departamento
na Hight-School da mesma Universidade.

Os compêndios desse autor, a que me vou daqui a pouco referir, denominam-
se Senior Mathematics (grifo nosso). Antes que o Sr. Lisboa me diga que
esse mister BRESLICH podia estar embriagado, quando escreveu os seus
livros, eu o prevenirei de que esses compêndios não foram feitos só por ele,
nem o foram por uma súbita inspiração suspeita. São o resultado de uma
longa elaboração e de uma cuidadosa experimentação, feita na famosa
Faculdade de Educação de Chicago, como está explicado no prefácio, o plano
inicial, feito em 1903, foi revisto e usado, em cópias mimeografadas, durante
anos sucessivos, melhorado de acordo com a experiência e com a
colaboração de GEORGE MYERS, WILLIAM WICKES, HASRIS MAE – NEISH E

ERNST WRELDT. (esses nomes não parecem africanos). Eis como a esse
compêndio se refere CHARLES JUD D, professor de Educação e Director da
School of Education da Universidade de Chicago, autor de valiosos e
conhecidos trabalhos sobre a educação secundária, entre os quais a sua
magistral Psycology of Secundary Education, que ponho à disposição do meu
caro mestre se se dispuser a interessar-se por essas coisas mesquinhas:
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"Desde a experiência iniciada em 1903, o plano de ensino combinado da
Matemática tem sido adotado em muitas escolas secundárias, em todos os
Estados Unidos. Apareceram numerosos texts-books. É interessante notar,
que, dentre esses livros, que seguiram o plano das séries originais, os de
maior êxito são os que foram preparados por professores treinados na High-
School da Faculdade de Chicago, sob a orientação direta do Professor
BRESLICH. O curso saiu, de há muito, da fase experimental e o seu sucesso
nas mãos de professores conscientes está fora de dúvida".

Roxo, enfim, confirma que tirou quase todos os exercícios e explicações do

livro de Ernst  Breslich:

Foi desse livro destinado às Senior High Schools (e garanto ao Sr. Lisboa que
isso não quer dizer escola primária ou para jardineiros analfabetos), que tirei
quase todos os exercícios e explicações, que o Sr. Lisboa cita com tanto
escândalo no seu artigo. Além de não poder eu inventar nada nesse assunto,
preferi seguir, bem de perto, autoridades incontestáveis, principalmente
naqueles pontos que, por serem inovações entre nós, eu sabia que deviam
despertar uma tremenda celeuma.

De posse do livro Senior Mathematics de Ernst Breslich, editado em 1928,

procuramos comparar o livro ao programa de 1929 do Colégio Pedro II. Esse livro

tem um total de 14 capítulos. Essa comparação encontra-se no anexo E. Com ela

percebemos que:

Dos capítulos do livro de Breslich, os que não se relacionaram a nenhum

item do programa de 1929 foram os capítulos VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV. Portanto,

temos quase 50% dos capítulos do livro que não se correspondem a nenhum item

do programa. Os outros 50% dos capítulos talvez estejam relacionados a itens do

programa de acordo com o exposto no anexo. Podemos, também, verificar que

alguns itens do programa, tais como: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 14, 16, 20, 21, 22, 23,

25 e 26, não se relacionaram a nenhum capítulo do livro de Breslich. Portanto,

temos pouco menos de 54% dos itens, do programa, do programa que não se

relacionam a nenhum capítulo do livro. Em todo caso, existe mais de 46% de

correspondência entre programa de 1929 e o livro de Breslich. É uma

correspondência muito significativa, visto que, mais de 40% do programa está

associado ao livro.

Como podemos percebemos na descrição do anexo, até mesmo o “uso do

transferidor”, assunto tão criticado pelo professor Almeida Lisboa em artigos do

Jornal do Commercio, fora extraído do livro de Ernst Breslich. Não podemos ter



76

dúvida de que esse, foi uma fonte inspiradora para a elaboração do programa de

1929. Entretanto, ainda nos resta saber  de onde veio o restante do programa de

1929.

Com outras leituras de documentos do APER, encontramos um outro artigo

do Jornal do Commercio (APER – ER T 4 097), de autoria de Joaquim Almeida

Lisboa, intitulado Os programas de Matemática do Colégio Pedro II. Esse, o

primeiro de quatro artigos que Lisboa escreveu entre dezembro de 1930 e

fevereiro de 1931, para mostrar seu descontentamento quanto ao programa de

Matemática implantado no Pedro II, nos fornece um elemento importante de onde

poderíamos encontrar  sua origem:

A competência que reconheço no jovem professor (Euclides Roxo) fazia-me
esperar coisas bem diferentes: os programas de Matemática não
correspondem ao juízo que formo desse autor. Quanto a mim, nada pretendo
reformar, se não a mim próprio: mas não seguirei os novos programas, por
oficiais que sejam. Não posso lecionar futilidades. É com pesar que digo. Os
livros em que o Sr. Roxo expõe o seu programa, são excessivamente
infantis. Suas aplicações práticas são ilusórias e de nenhum alcance. Neles
não há vestígio da mais simples demonstração de qualquer teorema, por mais
elementar que seja;  existem apenas verificações materiais, e portanto
imperfeitas e grosseiras. Desapareceu o raciocínio modelar, característico de
uma demonstração da própria Matemática. Há noções erradas e imprecisas.
Foi abolido tudo o que era útil ao desenvolvimento intelectual do aluno.25 (grifo
nosso)

Com essa exposição de Almeida Lisboa, buscamos no Curso de

Mathematica Elementar de Euclides Roxo, editado em 1929, elementos que nos

levem a resposta da questão central deste trabalho: qual é a gênese do programa

de Matemática da Reforma Francisco Campos? Para isso, entendemos ser

necessário uma comparação entre o programa de 1929 e o livro de Euclides

Roxo26.

A comparação resultou na seguinte observação:

•  O item 1 do programa de 1929 tem correspondentes tanto no capítulo 1,

quanto no capítulo 2 do livro.

                                                
25 É importante ressaltar que Lisboa criticava a primeira série do secundário, série em que Euclides Roxo

defendia o ensino prático, para não inculcar precocemente assuntos fora da maturidade do aluno.
26 Essa comparação encontra-se no anexo F.
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•  Os itens 2 e 3; 4; 5; 6 e 7; 8 do programa encontram correspondentes

nos capítulos 2; 3; 4; 5; 6 respectivamente.

•  Os itens 15 e 16; 17 e 18; 19 e 20; 21; 22, 23 e 24; 25; 26 encontram

correspondentes nos capítulos 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18,

respectivamente.

•  O item 9 tem correspondentes no capítulo 11

•  O item 10 tem correspondentes no capítulo 8

•  O item 11 tem correspondentes no capítulo 7

•  O item 12 tem correspondentes no capítulo 9

•  O item 13 tem correspondentes no capítulo 10

•  Notamos que foi comum encontrar uma seqüência em ordem crescente

dos conteúdos dos itens do programa em relação aos conteúdos dos

capítulos do livro.

•  Quanto aos itens do programa em relação aos capítulos do livro,

percebemos que a seqüência não foi tão rigorosa, como podemos ver

pelos itens 9; 10; 11; 12; 13 e 14.

•  Com essas observações, podemos afirmar que o livro Curso de

Mathematica Elementar de 1929 comporta todo o programa do Colégio

Pedro II de 1929.

Diante dessas observações, nos surgiu a seguinte questão: teria o livro

sido feito a partir do programa? Ou o programa teria sido elaborado a partir do

livro?

Em sua Dissertação (2001), Rocha faz a seguinte citação de Nivaldo Reis:

Está claro que no ponto de vista pedagógico, a exposição conjunta das partes
da Matemática apresenta reais dificuldades, mormente a um professor que,
educado nos métodos tradicionais, não conheça um livro calcado nos moldes
da nova orientação. Isto explica uma das razões por que o Colégio Pedro II,
aduziu, ao programa de 1929, instruções para a sua execução. Estas
instruções, porém, bastariam? Substituiriam o compendio que só apareceu
nos meados daquele ano letivo, publicado pelo Dr. Euclides Roxo?

Pelas palavras de Nivaldo Reis o livro só apareceu algum tempo depois

dos programas.



78

No APER encontramos três documentos que podem nos indicar

aproximadamente a data de lançamento do livro de Euclides Roxo. O documento

ER T 1 054 é uma carta endereçada à Euclides Roxo, alertando-o sobre o

lançamento de um livro editado em São Paulo nos moldes do atual programa do

Colégio Pedro II. Este documento é datado de 08 de setembro de 1929. Um outro

documento ER T 1 056  datado de 10 de outubro de 1929, refere-se a outra carta,

de Everardo Backheuser, dando parecer sobre o livro de Euclides Roxo, já

editado, pedindo-lhe desculpas pela demora na resposta, visto que já fazia uns 15

dias que o havia recebido. Por fim, um outro documento do APER, ainda não

catalogado, trata-se de um artigo do Jornal do Brasil, datado de 25 de setembro

de 1929, intitulado Chronica Literaria. Nesse documento, João Ribeiro27 faz uma

crônica do livro de Euclides Roxo “Curso de Mathematica Elementar”, além de

outros.

Pelos documentos acima citados podemos concluir que o lançamento do

livro foi na segunda quinzena do mês de setembro de 1929.

Apesar do livro ter sido lançado praticamente no final do ano letivo,

acreditamos que, para um programa tão detalhado, ao menos, o esboço do livro

já deveria existir quando da publicação do programa. De acordo com a

comparação entre livro e programa pudemos perceber que houve algumas

alterações do seu esboço inicial até a sua publicação, isso entretanto, ocorreu

somente na disposição dos capítulos em relação aos itens do programa, os

conteúdos permaneceram os mesmos.

Acreditamos que, trabalhando na elaboração de seu livro, Roxo também

organizara o programa. A obra de Ernst Breslich inspirou o programa e seu

próprio livro. O livro não foi elaborado distanciado do programa. Diferentemente

do que ocorreu com outros autores de livros didáticos da época que, a partir do

programa, elaboraram seus livros, lançados em 1930. Este foi o caso de Cecil

Thiré e Mello e Souza no Rio de Janeiro, ambos professores de Matemática do

                                                
27 João Batista Ribeiro de Andrade Fernandes (1860-1934): Jornalista, crítico, filósofo, historiador, pintor e

tradutor. Autor de várias obras, foi eleito em agosto/1898 para a cadeira número 31, na sucessão de Luís
Guimarães Junior, foi recebido em novembro/1898 pelo acadêmico José Veríssimo. A última fase de sua
atividade na imprensa foi no Jornal do Brasil. Ali escreveu crônicas, ensaios e críticas (ACADEMIA
BRASILEIRA DE LETRAS).
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Colégio Pedro II, colegas de Euclides Roxo, e Jácomo Stávale28, em São Paulo.

Roxo privilegiou-se de estar à testa da elaboração do programa para lançar,

quase concomitantemente29, seu livro didático, já adotado no ano seguinte no

Pedro II.

Como o livro comporta todo o programa, podemos afirmar que o programa

de 1929 não foi copiado de outro programa pronto, mas sim elaborado

concomitante ao livro Curso de Mathematica Elementar. E esse livro, de onde

teria vindo? Para que possamos complementar a resposta da principal questão

deste trabalho, podemos adiantar que no prefácio de seu livro, Roxo apresenta as

principais obras e autores que lhe motivou  e inspirou para a elaboração de seu

livro. Roxo começa citando Poincaré e KLEIN. Depois de expor as idéias de cada

um, ele resume, de acordo com KLEIN (Elementarmathematick vom höheren

Standpunkte aus), as tendências do movimento de reforma. Após essa exposição,

Roxo fala dos compêndios que surgiram apresentando soluções para o problema

didático posto em foco e que, o livro do Breslich nasceu na Universidade de

Chicago, “onde um grupo de professores iniciou em 1903, sob a direção de

Georges Myers, a experiência de um compendio ‘along fusion lines’, segundo a

expressão americana.” Esse compendio sofreu modificações durante 25 anos, “de

acordo com os conselhos da prática e as reações dos alunos” e, finalmente,

definitivamente redigido por Ernst Breslich. Em seguida, Roxo explica:

Não hesitamos, por isso, em tomá-lo para modelo deste modesto trabalho.
Assim, os capítulos IV, V, VII, VIII, IX, X e XIII, onde se procuram dar as
primeiras noções de Álgebra com o apoio concreto da Geometria, foram
moldados pelo Breslich, com a necessária adaptação ao nosso meio e à
mentalidade dos nossos adolescentes. Os três primeiros capítulos em que
procuramos desenvolver no aluno a intuição espacial, suprem o que, a nosso
ver, falta no Breslich para estar de acordo com as idéias da reforma. Segundo
estas, devendo a Matemática ser ensinada em harmonioso conjunto, cumpre
evitar que se conclua o ensino de planimetria, deixando em abandono a
intuição do espaço a três dimensões... (...) Tanto nessa parte introdutória,
como nos capítulos acima referidos, aproveitamos muita coisa dos excelentes
compêndios do Prof. Behrendsen, da Universidade de Göttingen, ‘Lesebücher
der Mathematik nach modernen Grundsätzen’. Na redação desses capítulos,
foram-nos ainda, de inestimável auxílio, os compêndios de Bourlet, Borel,
Trautlein, Timmerding, Lietzmann, Deckert, Holzmüller, Willis, Godfrey and

                                                
28 Autor do livro “Primeiro Anno de Mathematica” editado em São Paulo.
29 De acordo com as atas do Colégio Pedro II, em 15 de março de 1929 ainda era dado o parecer sobre o

novo programa de Matemática do Colégio Pedro II. Ainda era discutido se ao programa de Matemática
seria anexado as instruções metodológicas. (TAVARES, 2002a, anexo B)
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Liddons, David Smith e o interessantíssimo livrinho ‘The first book of
Geometry’, de G. e W. H. Young. Para a parte de calculo numérico
desenvolvida, correlatamente com os fundamentos do calculo algébrico, nos
capítulos VI, XI, XVI, XVII, VIII, muito recorremos ao excelente compendio de
Hall and Stevens, aos livros de Tannery, de Crantz e ao ‘Rechenbuch’ do prof.
Schmehl, além de outros. Inúmeras e valiosas sugestões de ordem didática
foram colhidas das obras de KLEIN e nas deste em colaboração com Riecke e
Schimmack, nos trabalhos de Poincaré, Laisant, Max Simon, Carson, Duclout,
Katz, Schultze, Eberharda e no exaustivo estudo de Benchara Brandford
‘Mathematical education’.

Das palavras acima, já sabemos que os capítulos de seu livro IV, V, VII,

VIII, IX, X e XIII foram extraídos do livro do Breslich; os capítulos I, II e III foram

retirados do Behrendsen; e os capítulos VI, XI, XVI, XVII, VIII foi uma miscelânea

de autores. No entanto, percebemos que faltou Roxo esclarecer de onde vieram

os capítulos XII, XIV e XV. Portanto, isso nos dá ciência de que o programa de

1929 não veio de nenhum outro programa pronto, mas sim de uma mistura de

livros de várias origens, onde predominou o texto de Breslich.
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CONCLUSÃO

O termo reforma, como se discutiu anteriormente, em primeira análise, soa

transparente e todos compreendem. Ele designa uma ação (reforma) efetuada por

um ator individual ou coletivo (os reformadores) e tem como produto uma

mudança. Por que algumas reformas dão certo e outras não? Muitos são os

fatores envolvidos em torno delas. Prost nos mostrou que não basta ter a intenção

de reformar para que exista uma reforma. A existência de uma reforma depende

de condições decisivas: é necessário que um projeto de reforma seja explícito,

argumentado e com claras intenções em provocar mudanças. Essas mudanças

devem ter amplitude suficiente e, não apenas, por exemplo, substituir a virgula

pelo ponto na notação dos números decimais, a amplitude dessa ação é

insuficiente para constituir-se em reforma. Outra condição necessária para que

exista uma reforma é a existência do debate coletivo em torno do projeto, visto

que, cada reforma supõe reformadores e adversários. Com essas condições

satisfeitas, a reforma deve passar por provações. Essas provações, segundo

Prost, passam por diferentes instâncias: os professores, a administração escolar,

a opinião pública e os alunos. Então, uma reforma deve passar pelo crivo dos

professores. Se ela não for muito bem argumentada, fazendo com que os

professores não sintam a necessidade da mudança, a reforma não se

estabelecerá. A administração escolar deve ser ativa, de pulso firme, enfim, deve

estar mobilizada em prol da reforma, do contrário ela não resistirá. A opinião

pública, que normalmente é expressa na mídia, funciona como árbitro dos

debates pedagógicos, também é decisiva para o sucesso da reforma. E,

finalmente os alunos, são eles, na verdade, que fazem e desfazem as reformas.
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Após passar por essas provações, e ser bem aceita, o que faz,

posteriormente, uma reforma ser reformada? Laville nos mostrou que nunca todos

estão de comum acordo, ou seja, nunca todos estão satisfeitos com as propostas

da reforma. Com o tempo, sem amplitude suficiente, vão sendo feitas

modificações. Essas mudanças vão padronizando novos pensamentos e novas

práticas, variando de acordo com a época em que vivem e com a trajetória

histórica da disciplina a ser reformada.

Dessa maneira, podemos entender reforma de ensino, não como algo

acabado e definitivo, mas sim como um processo ativo em constante movimento.

O objetivo deste estudo não centrou-se na análise da Reforma Campos

para o ensino de Matemática. Focamos nossa atenção na busca das origens do

programa de Matemática nela contido. Essa busca nos obrigou a compreender

melhor o significado de uma reforma educativa e os processos que dela fazem

parte. A ação das individualidades, a influência entre países, as apropriações e os

debates entre professores foram, aqui, analisados para que pudéssemos chegar a

bom termo na resposta do nosso problema de pesquisa.

Laville nos auxiliou na análise das reformas ao chamar a atenção para o

importante papel da individualidade. Nos mostrou que um homem sozinho

consegue fazer uma reforma de conteúdos, desde que ocupe um cargo que lhe

dê autoridade para tanto. Apesar disso, o seu sucesso vai depender, como vimos

no início deste trabalho, de muitos fatores. Com as reflexões desse autor, foi

possível melhor compreender o papel de Euclides Roxo na definição do primeiro

programa de ensino da disciplina Matemática. O entendimento da elaboração

desse programa, no entanto, em muito utiliza o trabalho de Roger Chartier.

Chartier nos alerta que um mesmo texto pode ser entendido de diversas

maneiras, por diferentes culturas. E mesmo dentro de uma mesma cultura,

também é possível diferentes entendimentos. A questão central encontra-se no

objetivo da leitura. E esse objetivo está diretamente relacionado à prática utilizada

dentro de determinado contexto. Desse autor foi fundamental a retenção do

conceito de apropriação. Foi de nosso interesse entender a apropriação feita por

Euclides Roxo, do movimento internacional de reforma da Matemática, visto que,
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ele próprio, Roxo, afirmou que nada criou, que seus programas, seus livros e

também seus artigos de jornal tinham apenas o mérito de nada ser dele, e sim,

tudo copiado. Essas afirmações nos instigaram e nos levaram à pesquisa da

origem do programa de Matemática da Reforma Campos.

Como Roxo apropriou-se do movimento internacional da Matemática? Teria

ele copiado na íntegra o programa de Meran, ou o programa da Prussia ou

mesmo da Baviera? Teria ele feito uma mescla de todos eles? Que exemplos

temos dos países participantes da reforma internacional? Teriam eles acatado

modificado o ensino de Matemática, do mesmo modo, a partir das discussões

internacionais?

Uma das formas objetivas que revelam a apropriação no Brasil é o primeiro

programa de ensino de Matemática, elaborado por Euclides Roxo. Assim, buscar

a gênese desse programa representa também compreender como Roxo apropria-

se das informações que estavam a seu dispor para compor o programa. O lócus

privilegiado dessas informações, procuramos mostrar, é o APER – Arquivo

Pessoal Euclides Roxo. Por entre centenas de documentos manipulados por

Roxo, intentamos desvelar o processo elaborado por ele na produção do pioneiro

programa.

Pudemos perceber a importância de um arquivo privado com o texto de

Prochasson. Esse autor nos mostrou que as vias percorridas para se chegar a um

produto final é tão importante como o próprio produto final. Essas vias são as

histórias dos personagens participantes da História. Jean-Norton Cru30 enfatiza

que o “geral” é constituído de uma multidão de fatos particulares. “Tratar desse

geral sem consultar aqueles que agiram, sofreram, viveram em detalhes fatos

particulares, é criar, a partir de todas as peças, um geral dissociado de qualquer

realidade”. Portanto, para estudar fatos da história é necessário levar em conta os

fatos particulares, ou seja, é necessário consultar aqueles que agiram, que

vivenciaram fatos durante o período em questão para que não existam perdas.

                                                
30 apud Prochasson (1996, p. 117).
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Num de seus artigos, publicados pelo Jornal do Commercio, Roxo afirmou

que o programa meranense era considerado um programa “modelo”, pois

satisfazia de modo mais completo as aspirações da reforma internacional do

ensino da Matemática e, no APER, encontramos além do programa meranense,

também o prussiano e o bávaro. Assim, em princípio, desde logo construímos a

hipótese de que Roxo serviu-se desses programas para elaborar o programa

brasileiro. Pensávamos que nossa questão estaria resolvida com a análise e

comparação desses programas aos da Reforma Campos. Como vimos, isso não

ocorreu desse modo.

Pela análise realizada dos documentos do APER, relativos aos programas

estrangeiros, não é possível afirmar que tenha havido, por parte de Roxo, um

empréstimo de qualquer deles para elaboração do programa de 1929, ou mesmo,

para a elaboração do programa de Matemática da Reforma Campos, pois,

percebemos que tais programas, possuem como conteúdo elementos de

Aritmética, Álgebra e Geometria, enquanto que os programas estrangeiros, salvo

a Prussia e Baviera que relacionam a Matemática com a Geografia, concentram-

se em elementos Aritméticos. Portanto, podemos afirmar que o programa

brasileiro em muito diferencia-se dos programas estrangeiros encontrados no

APER. Exatamente por não termos encontrado tanta semelhança, ou seja, não

termos encontrado a resposta nesses programas estrangeiros, não nos vimos

obrigados a conferir os programas encontrados no APER aos programas oficiais.

Quando percebemos que nossa hipótese inicial caiu por terra, isto é,

quando a análise dos programas estrangeiros revelou ser muito pouco provável

que Euclides Roxo tinha se servido deles para a elaboração do primeiro programa

para a disciplina Matemática no Brasil, insistimos no estudo de outros

documentos do APER. Os novos caminhos foram traçados com as leituras dos

artigos de jornal. O artigo de Ramalho Novo, encontrado no APER,

aparentemente o primeiro a fazer publicamente uma crítica ao trabalho de Roxo,

afirmou que o programa do Pedro II de 1929 tinha sido decalcado do livro de

Ernst Breslich. Constatamos pelo documento ER.T.3.155, que o livro de Ernst

Breslich a que Ramalho Novo se referia, era o Senior Mathematics. Pela
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comparação que fizemos desse livro com o programa, chegamos à conclusão de

que mais de 40% do programa está diretamente associado ao livro.

Essa conclusão, para nós, foi um indicativo de que estávamos no caminho

certo. Saber de onde veio, em parte, o programa de Matemática de 1929 para o

Colégio Pedro II, nos aproximava, em muito, da resposta de nossa questão

central. Pois, como vimos da análise de Rocha (2001), o programa da Reforma

Campos reporta-se àquele do Colégio Pedro II de 1929.

Restava-nos, analisar de onde teriam vindo o restante do programa de

1929.

O artigo de jornal catalogado sob o código ER T 4 097, de autoria de

Joaquim Almeida Lisboa, intitulado Os programas de Matemática do Colégio

Pedro II, nos forneceu uma informação fundamental para a continuidade de nossa

pesquisa. Lisboa, à certa altura de sua ácida crítica, mencionou:

é com pesar que digo. Os livros em que o Sr. Roxo expõe o seu programa
(grifo nosso), são excessivamente infantis. Suas aplicações práticas são
ilusórias e de nenhum alcance. Neles não há vestígio da mais simples
demonstração de qualquer teorema, por mais elementar que seja;  existem
apenas verificações materiais, e portanto imperfeitas e grosseiras.
Desapareceu o raciocínio modelar, característico de uma demonstração da
própria Matemática. Há noções erradas e imprecisas. Foi abolido tudo o que
era útil ao desenvolvimento intelectual do aluno.

O livro a que Almeida Lisboa estava se referindo, era a recente obra de

Euclides Roxo, Curso de Mathematica Elementar. Buscamos, assim, nesse livro,

elementos que nos levassem a resposta de nossa questão central: qual teria sido

a gênese do programa de Matemática da Reforma Francisco Campos?

Com a comparação efetuada entre o programa de 1929 e o livro de

Euclides Roxo, chegamos ao seguinte resultado:

O livro “Curso de Mathematica Elementar”, de 1929, comporta todo o

programa do Colégio Pedro II de 1929. Percebemos que nenhum item do

programa ficou sem correspondente no livro.

Apesar do livro não ter uma correspondência totalmente sequênciada com

o programa, a análise nos levou a concluir que um foi feito para o outro.
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Assim, concluímos que Euclides Roxo, ao invés de programas, utilizou-se

de livros de vários autores, de diferentes países, para a elaboração do primeiro

programa brasileiro de Matemática. Implantou-o, inicialmente, segundo Rocha

(2001) e Dassie (2001), no Colégio Pedro II, em 1929. Conforme Rocha esse era

um programa para ser adotado de forma paulatina, com seus devidos ajustes,

quando necessário. Entretanto, quando foi chamado por Francisco Campos, para

a elaboração de um programa de Matemática em nível nacional, Roxo não

poderia deixar de apresentar sua proposta, visto que era isso que defendia

publicamente em artigos de jornais e palestras31 desde sua implantação.

Euclides Roxo apropriou-se, portanto, do movimento internacional da

Matemática, assim como, dos livros mencionados no prefácio do Curso de

Mathematica Elementar, resultando disso, o primeiro programa de ensino da

matemática no Brasil. Contrariando suas palavras, salientamos que esse

programa elaborado concomitante ao livro, foi criação de Euclides Roxo.

Entendemos o que Euclides Roxo quis dizer quando, nas discussões

estampadas em artigos do Jornal do Commercio, disse que tanto seu programa

como seu livro e seus artigos de jornal tinham apenas o mérito de nada ser dele e

sim tudo copiado. Mas na verdade, Roxo fez compilações de vários livros,

compondo uma obra totalmente diferente das demais obras existentes. Diante de

nossa constatação, nos sentimos no direito de indagar: Será mesmo que Euclides

Roxo nada criou? A obra criativa de Euclides Roxo deve ser entendida pela

apropriação que fez o professor brasileiro do ideário do movimento internacional

de reforma do ensino de Matemática. As diretrizes desse movimento, entendidas

de vários modos, por diferentes autores, serviram para Roxo compor um texto

didático e uma reforma de ensino com caráter único.

                                                
31 APER - ER.T.3.017. Nesse documento com apenas duas páginas, Roxo faz menção às palestras que

julgava indispensável “como justificação [...] das últimas modificações introduzidas nos programas de
Matemática do colégio Pedro II”.
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ANEXOS

ANEXO A

MATEMÁTICA

O ensino de matemática tem por fim desenvolver a cultura espiritual do aluno pelo
conhecimento dos processos matemáticos, habilitando-o, ao mesmo tempo, à concisão e
ao rigor do raciocínio pela exposição claro do pensamento em linguagem precisa.

Além disso, para atender ao interesse imediato da sai utilidade e ao valor educativo dos
seus métodos, procurará não só despertar no aluno a capacidade de resolver e agir, com
presteza e atenção, como ainda favorecer-lhe o desenvolvimento da faculdade de
compreensão e de análise das relações quantitativas e especiais, necessárias às
aplicações nos diversos domínios da vida prática e à interpretação exata e profunda do
mundo objetivo.

Para que satisfaça tais finalidades, a princípio, deve o ensino da matemática
acostumar o aluno à prática dos cálculos mentais, tornando-o seguro e desembaraçado
nas operações numéricas. É, pois, necessário que ele compreenda bem o alcance e a
natureza das operações elementares e adquira habilidade crescente no modo de aplicá-
las. Convém ainda que desenvolva o senso de estimativa das grandezas e de apreciação
do grau de exatidão dos cálculos sobre valores aproximados. Enfim, pela prática
freqüente das verificações dos exercícios numéricos, cumpre ao professor estimular a
confiança do discípulo em si mesmo.

Em seguida, visará o ensino da matemática a habituar o estudante ao emprego,
com segurança, das idéias e dos conceitos que formam a estrutura do pensamento
quantitativo, exercitando-lhe a faculdade de discernir quando e em que condições
admitem os fenômenos naturais a aplicação dos processos matemáticos. Para isso é
essencial que ele aprenda analisando uma situação complexa, a fixar as relações lógicas
entre os fatos, descobrindo e estabelecendo a lei geral que os rege cujas propriedades e
significação devem ficar bem compreendidas.

A exposição da matéria e a orientação metodológica, entretanto, devem
subordinar-se, sobretudo nas séries inferiores, às exigências da pedagogia, de
preferência aos princípios puramente lógicos. Ter-se-á sempre em vista, em cada fase de
ensino, o grau de desenvolvimento mental do aluno e os interesses para os quais tem
maior inclinação.

O ensino se fará, assim, pela solicitação constante da atividade do aluno (método
heurístico), de quem se procurará fazer um descobridor e não um receptor passivo de
conhecimentos. Daí a necessidade de se renunciar completamente à prática de
memorização sem raciocínio, ao enunciado abusivo de definições e regras e ao estudo
sistemático das demonstrações já feitas. Ao invés disso, deve a matéria ser levada ao
conhecimento do aluno por meio de resolução de problemas e de questionários
intimamente coordenados. Assim os problemas não devem limitar a exercícios dos
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assuntos ensinados, mas cumpre sejam propostos como processo de orientar a pesquisa
de teoremas e de desenvolver a presteza na conclusão lógica.

A propósito de alguns desses problemas que revelam propriedades notáveis de
figuras geométricas, ou envolvem relações analíticas interessantes, é oportuno mostrar
que não figuram no corpo da doutrina didática porque não são indispensáveis à sua
exposição dedutiva.

Partindo da intuição viva e concreta, a feição lógica crescerá, a pouco e pouco,
até atingir, gradualmente, a exposição formal; ou por outras palavras, os conhecimentos
será adquiridos, a princípio, pela experimentação e pela percepção sensorial, e, depois,
lentamente, pelo raciocínio analítico. Assim, quanto à geometria, o estudo demonstrativo
formal, deve ser precedido de um curso propedêutico, destinado ao ensino intuitivo, de
caráter experimental e construtivo.

A matemática será sempre considerada como um conjunto harmônico cujas
partes estão em íntima e viva correlação. A acentuação clara dos três pontos de vista –
aritmético, algébrico e geométrico – não deve, por isso, estabelecer barreiras
intransponíveis, que impeçam o estudante de perceber as conexões entre àquelas
disciplinas.

Para dar unidade à matéria, estabelecendo-se essa estreita correlação entre as
diversas modalidades do pensamento matemático, será adotada, como idéia central do
ensino, a noção de função, apresentada, a princípio intuitivamente e desenvolvida nas
séries sucessivas do curso, de modo gradativo, tanto sob a forma geométrica como sob a
analítica.

Como um desenvolvimento natural do conceito de função, será incluído na 5ª
série o ensino das noções fundamentais e iniciais do cálculo das derivadas, tendo-se não
só em vista a sua aplicação a certas questões, geralmente tratadas em matemática
elementar por processos artificiais, como ainda aos problemas elementares da mecânica
e da física. Essas noções não serão ensinadas como matéria à parte, mas entrelaçadas
ao corpo das demais disciplinas matemáticas.

Este acréscimo de matéria será compensado com a exclusão de certos assuntos
de interesse puramente formalístico, com o abandono de construções de importância
secundária e, ainda, de processos de cálculos desprovidos de interesse didático.

O assunto deverá, portanto, ser escolhido de modo que se ensinem
exclusivamente as noções e os processos que tenham importância nas aplicações
práticas, ou sejam necessárias à ligação íntima das partes que os constituem.

Da mesma forma, como conseqüência natural do estudo das relações métricas no
triângulo e, posteriormente, no desenvolvimento do conceito da função, deverão ser
expostas as definições e principais propriedades das linhas trigonométricas. Essas
noções, além do seu alcance nas questões da vida prática, ainda facilitam a penetração
na natureza dos métodos de medida indireta das grandezas.

O ensino da matemática será sempre animado com a acentuação dos vínculos
existentes entre a matemática e o conjunto das demais disciplinas. Aludir-se-á
constantemente às suas aplicações no domínio das ciências físicas e naturais, bem como
no campo da técnica, preferindo-se exemplos e problemas que interessem às cogitações
dos alunos.

Desde cedo deverá o aluno acostumar-se a fazer, antes da resolução dos
problemas, uma idéia do resultado, por estimativa ou por meio de esboço gráfico.
Convém ainda que se habitue a Ter a intuição, quer a respeito da possibilidade de
resolução do problema, quer sobre a natureza e o número das soluções.

Também, desde o começo, será de toda a vantagem despertar a convicção de
que, não havendo no mundo objetivo medidas exatas, os cálculos sobre os valores
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aproximados apresentem um limite de precisão, que se não deve esquecer na
interpretação dos resultados das questões práticas.

E, por fim, com o intuito de aumentar o interesse do aluno, o curso será
incidentemente entremeado de ligeiras alusões a problemas clássicos e curiosos e aos
fatos capitais da história da Matemática, bem como a biografia dos grandes vultos desta
ciência.

Aritmética.

Além do desembaraço nos cálculos, procurar-se-á a desenvolver o senso da
percepção dos valores numéricos. O cálculo, oral ou escrito, será objeto de constantes
exercícios, nos quais deverá sobressair, pela sua importância, a prática do cálculo
mental.

As operações sobre frações serão, a princípio, explicadas intuitivamente pelo
fracionamento de objetos ou de grandezas geométricas. Aprendida assim, desde o início,
a representação geométrica das séries numéricas, mais tarde será fácil passar à
representação gráfica das funções empíricas, da qual se partirá para o estudo gráfico das
funções analíticas.

As noções de divisibilidade, de número primo, de decomposição em fatores, bem
como a formação do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum, devem ser
explicadas na primeira série, sem preocupação de formalismo ou de rigor dedutivo, mas
com o cuidado de se evitar a mecanização dos processos e com o objetivo de despertar
a iniciativa do aluno, tanto no aproveitamento dos meios expeditos, como na faculdade de
operar, quando possível, mentalmente. Nos exercícios sobre frações, evitar-se-á o
cálculo de expressões exageradamente complicadas, impróprias aos fins de se fazer com
que o estudante domine, firmemente, a significação das frações e do cálculo sobre elas.

Álgebra

Em todo o curso, os conceitos e processos matemáticos serão sempre
apresentado em graus sucessivos, passando-se paulatinamente dos mais fáceis aos
mais complexos. O estudante familiarizar-se-á, no correr da exposição da matéria, com a
expressões lineares, depois com as quadráticas, posteriormente com as cúbicas e, afinal,
com as expressões de grau superior ao terceiro. Além disso, os conceitos fundamentais
da Álgebra terão a base concreta da sua correlação com a geometria intuitiva. Assim, os
números literais e os polinômios do primeiro grau serão introduzidos em conexão com as
noções de distância, de perímetro, de ângulo e de medida da circunferência, ao passo
que as avaliações de superfície fornecerão sentido real às expressões quadráticas, e o
cálculo dos volumes ao das cúbicas.

A noção de números qualificados e as regras de operações com os mesmos
serão, ainda, apoiadas na noção de segmentos dirigidos e de outras grandezas
mensuráveis susceptíveis de sentido. As regras da adição e da subtração, suas
propriedades associativas e comutativas serão estabelecidas por meio de exercícios, que
obriguem o aluno a refletir antes de efetuar o cálculo indicado. Deste modo se prepara a
redução dos termos semelhantes.

A noção de equação surgirá naturalmente na resolução de problemas simples de
aritmética, com uma só incógnita e do 1º grau.

É mister que na primeira fase do estudo das equações se evite a sistematização
do processo de resolução. Antes convém que o aluno seja obrigado a repeti-lo e a
raciocinar em cada um dos casos numéricos apresentados de acordo com o critério da
complexidade crescente.
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A Álgebra deve mostrar-se como linguagem simbólica eminentemente apta a
exprimir, de maneira concisa, relações entre as grandezas. Assim é de se adotar, logo de
início, o uso da fórmula, a que se chegará naturalmente pelo estudo das regras de
avaliação de áreas e volumes, ou pelos problemas de juros e desconto comercial,
podendo-se mesmo alargar a exemplificação com outras fórmulas obtidas de formulários
técnicos. A fórmula será considerada sob os aspectos da construção, significação, uso e
correlação entre grandezas, a saber: a) como linguagem concisa; b) como regra
abreviada de cálculo; c) como uma solução geral e d) como expressão da dependência
de uma variável em relação à outra.

Da dificuldade e da complexidade crescente dos problemas resultará a
necessidade das operações algébricas dos símbolos.

Importa, porém, que o aluno compreenda de modo claro, e sinta constantemente,
que tanto os símbolos como as operações se referem sempre a realidades. O grau de
complexidade a ser exigido das transformações e dos processos algébricos, será limitado
pela necessidade da exposição da matéria pelas aplicações prováveis que, na vida
prática ou em cursos subsequentes, se apresentarão aos alunos.

A noção de função constituirá a idéia coordenadora do ensino. Introduzida, a
princípio, intuitivamente, será depois desenvolvida sob feição mais rigorosa, até ser
estudada na última série, sob ponto de vista geral e abstrato. Antes mesmo de formular
qualquer definição e de usar a notação especial, o professor não deixará, nas múltiplas
ocasiões que se apresentarem, tanto em álgebra, como em geometria, de chamar a
atenção para a dependência de uma grandeza em relação a outra ou como é
determinada uma quantidade por uma ou por várias outras.

A representação gráfica e a discussão numérica, devem acompanhar
constantemente, o estudo das funções e permitir, assim, uma estreita conexão entre os
diversos ramos das matemática elementares.

Além disso, isolado ou unido à formula, o gráfico ainda desempenha papel notável
como instrumento de análise e de generalização, tal a vivacidade e o poder expressivo
deste meio de representação, sobretudo, no estudo das propriedades das funções
empíricas. Não há perder de vista, porém em todo o curso que a representação gráfica
não é, por si mesma, o objetivo procurado, mas apenas um meio de dominar visualmente
a variação das funções.

Ao lado dele a tabela merece também ser devidamente apreciada. Como recursos
indispensáveis à resolução rápida dos problemas da vida prática, é necessário que o
estudante perceba serem tabelas, gráficos e fórmulas algébricas representações da
mesma espécie de conexão entre quantidades, e verifique a possibilidade de se tomar
qualquer desses meios como ponto de partida, conforme as circunstâncias.

A introdução do método infinitesimal terá por fim fazer que o aluno tome
conhecimento do mais importante dos recursos matemáticos. O ensino das noções do
cálculo das derivadas procurará manter um meio termo, entre as razoáveis exigências do
rigor matemático e a consideração das necessidades práticas, sem desprezar o auxilio da
explicação geométrica intuitiva.

Geometria

O ensino de geometria começará por um curso propedêutico de geometria
intuitiva e experimental em que se procurará familiarizar o aluno com as idéias
fundamentais relativas às figuras geométricas, no plano e no espaço, sob o ponto de
vista da forma, da extensão e da posição. Esse estudo inicial subordina-se aos seguintes
objetivos: a) exercitar a percepção e a imaginação especiais; b) desenvolver a faculdade
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de abstração; c) despertar o interesse pela estimativa e a medição, bem como pelo uso
da régua, do compasso, dos esquadros, do transferidor, e pela construção de modelos.

O plano de estudo obedecerá ao propósito de fazer que o aluno ainda antes de
terminada a parte propedêutica, comece a tirar ilações exatas das relações descobertas
e, assim, estabeleça, a base do estudo lógico dedutivo posterior, sentindo, ao mesmo
tempo, por si mesmo, a necessidade da demonstração rigorosa.

Nesta fase, deve-se recorrer largamente à mobilidade das figuras do plano e do
espaço, quando se tiver de verificar ou provar a influência que exerce a alteração de um
elemento sobre a grandeza de outro elemento da mesma figura. Conduzindo-se o
estudante a imaginar a variação pela qual a figura, através de estágios intermediários,
passa de um estado particular a outro, acentuar-se-á o caráter funcional de tais
variações.

Também, desde o começo, salientar-se-á a importância da simetria axial e central,
da rotação e da translação.

Ao iniciar o estudo dedutivo da Geometria, o primeiro cuidado será o de fazer
sentir ao aluno o que significa uma demonstração, utilizando-se, como ponto de partida,
os próprios fatos inferidos intuitivamente no curso preparatório. É ainda a partir das
observações intuitivas que se deve estabelecer o conjunto dos axiomas fundamentais
indispensáveis, à exposição lógica da Geometria.

Neste estudo Ter-se-á em vista: a) o enunciado das proposições, sua
demonstração e aplicações; b) a compreensão e a justa apreciação do raciocínio
dedutivo; c) o valor da exposição clara e sucinta, do encadeamento lógico das idéias e da
memória matemática.

Obtido pelo estudo da geometria plana o adestramento suficiente nas
demonstrações dedutivas, a feição lógica pode ser menos acentuada na Geometria a três
dimensões. O estudo da Geometria no espaço. Portanto terá em vista principalmente
desenvolver a faculdade de apreensão visual das figuras e das relações especiais, da
representação de tais figuras no plano e da resolução de problemas de cubatura.

As primeiras noções de Trigonometria devem ser dadas ma 2ª série, atendendo-
se a sua utilidade imediata na resolução das questões de interesse prático. A princípio
será apenas estudadas as propriedades elementares das funções trigonométricas,
necessárias à resolução de problemas sobre triângulos, retângulos, pelo emprego de
tabelas que forneçam diretamente, com três ou quatro decimais, os valores de tais
funções para ângulos que variam de grau em grau.

Esse estudo será completado posteriormente com a resolução logarítmica de
triângulos, retângulos e obliquângulos, com o traçado gráfico das funções
trigonométricas, dedução das relações fundamentais entre essas funções e seu uso na
demonstração de identidades e na resolução de equações trigonométricas.

Nas últimas classes já se poderá usar a régua logarítmica, nos casos em que
noção se exige uma aproximação de mais de três algarismos, ou para a verificação de
cálculos efetuados por qualquer outro modo.
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Observações sobre os anexos 02, 03 e 04: classes alemãs:

Os programas dos anexos B, C e D estão na íntegra conforme documento ER T 3
011 do APER. As anotações de equivalência de séries são anotações de Euclides Roxo.
Exemplo: SEXTA – (1ª série), isto é, SEXTA é a classe alemã e (1ª Série) é a classe
brasileira.

De acordo com Amélie Arató (1934), a denominação das classes alemãs na
Prussia eram: VI.= Sexta; V.=Quinta; IV. = Quarta; U.III. = Unterterzia; O.III. = Oberterzia;
U.II.= Untersecunda; O.II. = Obersecunda; U.I. = Unterprima; e  O.I. = Oberprima.

O aluno iniciava na Sexta classe aos dez anos de idade e deveria terminar o
secundário aos dezenove anos, quando estava pronto para o baccalauréat. Na
Alemanha, esse exame se passava nas escolas; era “composto por provas escritas [...] e
provas orais. O certificado dava acesso às universidades e às escolas superiores”
(ARATÓ, 1934, p. 83).
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ANEXO B

O Programa Meranense
O programa Meraner para os ginásios

SEXTA – (1ª série)

As operações fundamentais com os números inteiros e positivos, conhecidos ou
desconhecidos. As medidas e moedas alemães. Exercícios sobre a representação escrita
dos decimais e sobre os cálculos mais simples com decimais como preparo para o
cálculo das frações.

QUINTA – (2ª SÉRIE)

Calculo: Exercícios mais adiantados de calculo com decimais, com extensão do
domínio das medidas aplicadas (inclusive pesos e moedas estrangeiros), medidas de
comprimento de diferentes espécies (também em             ); problemas simples de calculo
de superfícies e volumes utilizando a dependência entre peso e volume. (Em todos esses
cálculos é sempre conveniente apresentar uma avaliação prévia aproximada do
resultado). Divisibilidade dos números. Frações ordinárias (primeiro como números
conhecidos).

Estudo propedêutico do espaço: Introdução da noção fundamental da intuição
espacial, de tal modo, porém, que o espaço apareça principalmente como apoio das
figuras planas. Extensão do espaço, superfícies, linhas, pontos, explicados primeiro no
meio ambiente e confirmado nos diferentes corpos. Figuras planas primeiro como partes
das superfícies dos corpos, depois como figuras independentes, nas quais as noções de
reta, de angulo, de paralelismo, de simetria são trazidas à compreensão. Exercício de
aplicação da régua e compasso, de desenho e de medida.

QUARTA – (3ª SÉRIE)

Calculo: Calculo com frações decimais. Calculo abreviado (exemplos mais
simples). Regra de três, evitando-se exagero de formas esquemáticas. Problemas da
vida comercial, principalmente casos simples de porcentagem (juros, descontos).
Preparação do ensino da aritmética por meio da recapitulação de problemas
anteriormente resolvidos, com o emprego de letras em vez de números determinados.
Interpretação de expressões literais apresentadas e calculo de valor numérico para
valores determinados substituídos as letras. Conexão das regras de calculo mental com a
regras de parênteses.

Estudo do espaço: Estudo das retas, ângulos e triângulos. Mobilidade das figuras;
dependência mutua entre os lados do triângulo. Casos de transição (triângulos
retângulos, equiângulos, equiláteros). Propriedades simples de paralelogramo resultantes
da construção das figuras.

UNTERTERTIA – (4ª SÉRIE)

Aritmética: Compreensão sistemática das regras das operações fundamentais por
meio de formulas literais. Noção de grandezas relativas, desenvolvida em exemplos
práticos e tornada intuitiva pela reta numérica ilimitada em ambos os sentidos. Regras de
calculo com os números relativos. Prosseguimento dos exercícios de calculo de
expressões literais com a introdução dos números relativos e com uma acentuação mais
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forte do caráter funcional da variação das grandezas. Aplicação a equações simples do 1º
grau com uma incógnita. Distinção entre igualdades idênticas e (              ) determinadas.

Estudo do espaço: Continuação do estudo do paralelogramo. O trapézio.
Propriedades fundamentais do circulo. Consideração da influência que a grandeza e a
posição de um único segmento exerce sobre o caráter geral da figura. Construções em
estreita ligação com o curso, com exclusão de todos os problemas somente resoluveis
por artifícios.

OBERTERTIA – (5ª SÉRIE)

Aritmética: Conclusão e desenvolvimento do calculo literal, especialmente
decomposição de polinômios. As propriedades mais simples sobre proporção. Equações
do 1º grau com uma ou mais incógnitas. Dependência de uma expressão em relação a
uma variável que nela entra. Representação gráfica de funções lineares simples e
utilização dessa representação na resolução das equações.

Estudo do espaço: Comparação e calculo de superfícies. Calculo aproximativo de
porções de superfícies limitadas por linhas curvas. Problemas como na UNTERTERTIA.

UNTERSEKUNDA – (6ª SÉRIE)

Aritmética: Potências e raízes. Equações do 2º grau com uma incógnita. Conexão
entre coeficientes e raízes. Variação da expressão quadrática dependente de uma
variável; representação gráfica. Resolução de problemas do 2º grau com uma incógnita
por meio da interseção de retas e parábolas. Representação gráfica como meio de
compreensão intuitiva de dependências achadas empiricamente.

Estudo do espaço: Estudo da semelhança com utilização particular da posição de
semelhança (homotetia?). Proporções no circulo. Calculo de valores aproximados da
circunferência e da área do circulo por meio de aproximação poligonal. Prosseguimento
detalhado da dependência mutua entre as razões dos lados e os valores dos ângulos do
triângulo, principalmente no triângulo retângulo. Construção e prática de tabelas dessa
dependência (como preparo para a trigonometria), problemas práticos relativos ao
assunto (dados obtidos pela prancheta).

OBERSEKUNDA

Aritmética: Extensão da noção de potência, compreensão da potência como
grandeza exponencial, noção e aplicação do logaritmo. Progressões aritméticas de 1ª
ordem e progressões geométricas, aplicação destas aos juros compostos e calculo de
rendas (nos problemas mais simples tomados da realidade). Representação gráfica da
dependência entre o número e o logaritmo. Régua de calculo. Resolução de equações
quadráticas com duas incógnitas tanto pelo calculo como pela representação gráfica.

Estudo do espaço: Trigonometria em conexão com a planimetria construtiva.
Aplicação a problemas práticos de medição do triângulo e do quadrilátero. Caracterização
da dependência mutua entre a variação do ângulo e a da função por meio das formulas
da trigonometria. Representação gráfica dessa dependência. Resolução de problemas
apropriados por caminhos diversos, construtivamente e com a introdução do calculo.
Noções de razão harmônica e fundamentos de geometria moderna como conclusão da
Planimetria.
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UNTERPRIMA

Aritmética: Estudo conexo das funções até aqui introduzidas pela sua
representação gráfica (com introdução eventual da noção de quociente diferencial e da
integral), com utilização de numerosos exemplos tirados da Geometria e da física,
especialmente de mecânica. Os teoremas mais simples sobre calculo combinatório com
alguns exemplos de aplicação.

Estudo do espaço: Estereometria sob consideração dos principais elementos do
estudo das projeções. Aplicações ao desenho estereométrico. Os teoremas mais simples
da trigonometria esférica. Geografia matemática, inclusive o estudo das projeções de
cartas.

OBERPRIMA

1. Estudo das seções cônicas tanto sob forma analítica como sintética.

2. Recapitulação do conjunto da matemática ensinada, quanto possível a

propósito dos principais problemas, que podem ser tratados graficamente e

pelo calculo.

3. Recapitulação sob o ponto de vista histórico e filosófico.
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ANEXO C

O Programa de Matemática da Baviera1

I Classe (4 horas semanais)

“As quatro operações fundamentais com os números inteiros com extensão do
campo numérico acima de 100. Aplicações a problemas simples com números concretos.
As medidas, os pesos e as moedas usados na Alemanha.

Com números até 1000: caracteres de divisibilidade (pelos números de um
algarismo com exclusão de 7). Decomposição em fatores primos. Aplicações simples em
cálculo mental.

Representações gráficas ocasionais: números de habitantes, extensões
territoriais, efetivos de exercícios, altitudes de estações de trechos conhecidos e
estradas.”

II Classe (4 horas semanais)

M.d.c e m.m.c. Formação das frações ordinárias e decimais.

As operações fundamentais com frações ordinárias e decimais, limitadas a
exemplos simples. Conversão de frações ordinárias em decimais e de decimais finitas em
ordinárias. Tratamento de exemplos práticos, com um desenvolvimento moderado do
estudo dos pesos, medidas e moedas que aparecem nas aplicações. Contas finais
simples com 2 membros. Exercícios simples de cálculo mental.

Representações gráficas ocasionais: temperaturas, enchimento de um tanque em
dependência do tempo, preço em dependência de quantidade.

III Classe (5 horas semanais)

Cálculo: Calculo abreviado com frações decimais em exemplos simples. Contas
finais compostas. Problemas da vida comercial, principalmente casos simples de calculo
de porcentagem, juros, desconto.

Representação gráficas ocasionais: caminho percorrido em dependência do
tempo, resolução gráfica de problemas simples de movimento.

Planimetria:  Formas espaciais e planas. Figuras planas, primeiro como partes da
superfície dos corpos, depois como formas independentes nas quais as noções de
direção, de angulo, de paralelismo, de simetria são trazidas à compreensão. Medição
ocasional de comprimentos e ângulos no terreno com os instrumentos mais simples.
Encadeado a isso, tratamento intuitivo do estudo dos ângulos e triângulos. Construção de
triângulos, quando dados elementos determinativos. Casos de congruência. Triângulos
retângulos, isósceles, equiláteros. Lugares geométricos.

IV Classe (3 horas semanais)

Calculo: Problemas da vida comercial (calculo de repartição e de minstura) e de
calculo de superfícies e volumes com utilização de equações do 1º grau com uma
incógnita. Introdução às quatro operações fundamentais com números gerais.

                                                
1 Programa já traduzido e datilografado encontrado no APER com o seguinte código ER.T.3.011.
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Planimetria: O paralelogramo e o triângulo. Problemas simples de construção
sobre triângulos e quadriláteros. O circulo. Igualdade de figuras retilíneas, calculo de
superfícies.

V Classe (3 horas semanais)

Álgebra: Complemento e continuação da aritmética geral. Equações do 1º grau
com duas incógnitas. Dependência de uma expressão em relação a uma grandeza
variável. Representação gráfica da função do 1º grau. Resolução gráfica de equações.

Planimetria: Problemas simples de transformação e decomposição. Razões de
segmentos. Semelhança. Problemas de construção e avaliação.

VI Classe (3 horas semanais)

Álgebra: Potências e raízes com expoentes inteiros. Representação gráfica da
equação do 2º grau. Resolução gráfica de equações simples do 2º grau. Tratamento
numérico das equações do 2º grau e equações simples do 2º grau com duas incógnitas.

Planimetria: Polígonos regulares. Medida do circulo. Problemas de construção,
principalmente algébrico-geométricos.

VII Classe (3 horas semanais)

Álgebra: A representação gráfica da curva potencial. Logaritmos. Progressões
aritméticas e geométricas. Aplicação das progressões geométricas aos juros compostos
e calculo de rendas em exemplos simples tirados da realidade com períodos anuais.

Trigonometria: O triângulo retângulo. Formulas goniométricas simples. O circulo
unidade como base da medida dos ângulos. Representação gráfica das funções no
primeiro quadrante.

Esteriometria: Imagem oblíqua do cubo como sombra de raios luminosos
paralelos. Imagens oblíquas (perspectivas) das formas sólidas mais simples.

VIII Classe (3 horas semanais)

Trigonometria: O triângulo obliquângulo com aplicações. O triângulo esférico
retângulo isósceles.

Estereometria: Os teoremas indispensáveis sobre as situações mútuas de retas e
planos no espaço. Prisma, cilindro circular reto. Esfera, cubo, tetraedro, octaedro.

IX Classe (3 horas semanais)

Geometria Analítica e introdução ao cálculo infinitesimal: Apreciação em conjunto
das funções até aqui introduzidas. O sistema de coordenadas retangulares. Equação da
reta e do circulo. Tangente como limite da secante. Problemas sobre a reta e o circulo.
Curvas do 2º grau, referidas aos eixos, referidas aos eixos principais. Crescimento e
decrescimento de funções inteiras com a introdução da noção de quociente diferencial.
Diferenciação de funções inteiras e do seno. Linussoide.

Geografia matemática: Sistemas de coordenadas da esfera celeste. Nascimento e
ocaso dos astros. Sistema planetário. Determinação da hora. Problemas sobre isso,
também com aplicação da trigonometria esférica.
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OBERREALSCHULE

(I, II e III Classes como nos humanistichen Gymnasiums)

IV Classe (5 horas semanais)

Calculo: Problemas da vida comercial, da física, da planimetria e da estereometria
tendo em consideração o calculo abreviado, como também as equações de 1º grau com
uma incógnita como preparo do estudo sistemático da Álgebra.

Álgebra: As quatro operações fundamentais com números gerais. Introdução dos
números positivos e negativos, desenvolvida com exemplos práticos e explicados por
intuição geométrica por meio da série numérica estendida em ambos os sentidos sobre a
linha reta.. Regras de calculo para os números negativos. Desenvolvimento da noção de
função por meio da consideração da dependência do valor de expressões simples em
relação a grandezas que nelas figuram.

Representação gráfica da função do 1º grau com uma incógnita e sua aplicação a
problemas práticos, principalmente regras de repartição e de mistura. Proporções, quanto
seja indispensável em Geometria.

Planimetria: O paralelogramo e o trapézio. Construções simples sobre triângulos e
quadriláteros. O circulo. Igualdade de figuras retilíneas, calculo de superfícies. Problemas
simples de transformação e repartição.

V Classe (5 horas semanais)

Álgebra: Resolução pelo calculo e ocasionalmente também gráfica de duas
equações do 1º grau com duas incógnitas. Potências e raízes com expoentes inteiros. As
raízes quadradas de números determinados. Representação gráfica da função do 2º
grau.

Resolução pelo calculo e ocasionalmente também gráfica de equações do 2º grau
com uma incógnita e os casos mais simples de duas equações do 2º grau com duas
incógnitas. Aplicações.

Planimetria: Razões de segmentos. Semelhança. Polígonos regulares. Problemas
de construção, principalmente algébrico-geométricos.

Estereometria: Perspectiva do quadrado, do retângulo, do cubo e do bloco
retangular como sombra de raios luminosos paralelos (ângulo de encurtamento e de
contorção).

Teoremas sobre as situações mútuas de retas e planos no espaço. As principais
propriedades do prisma e da pirâmide. Representações desses corpos em posições
simples em projeção obliqua e reta. Superfície e volume desses corpos.

VI Classe (5 horas semanais)

Álgebra: A representação gráfica de curva potencial. Logaritmos. Explicação e uso
ocasional da regra de calculo. Progressões aritméticas e geométricas. Aplicação das
progressões geométricas aos juros compostos e calculo de rendas em exemplos simples
tirados da realidade com períodos anuais inteiros.

Estereometria: As principais propriedades do cilindro, do cone, dos troncos da
pirâmide e do cone, esfera, superfícies e volume desses corpos. Os poliedros regulares,
principalmente o tetraedro, o hexaedro e o octaedro.
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Trigonometria: Introdução das funções trigonométricas, representação gráfica no
1º e no 2º quadrantes. As fórmulas fundamentais da goniometria. Problemas simples de
resolução de triângulos com aplicações práticas.
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ANEXO D

O Programa de Matemática da Prússia

VI

As quatro operações fundamentais com todos os números simples ou compostos.
As medidas, moedas e pesos alemães.
Exercícios sobre o modo de representação decimal e cálculos simples com decimais.
Aplicações a economia de família e da comunidade.
Tratamento intuitivo das formas geométricas, principalmente tendo em vista as
necessidades do ensino da geografia.

V

Exercícios mais adiantados com decimais referidos a uma unidade.
Divisibilidade dos números.
As quatro operações fundamentais com frações ordinárias.
Compreensão intuitiva dos números por meio de segmentos e superfícies.
Resolução de problemas simples de regra de três pela redução à unidade ou a uma
medida comum.
Aplicações à economia do município e do estado.
Estudo mais adiantado das formas geométricas.

IV

As quatro operações fundamentais com frações decimais; conversão de frações
ordinárias em decimais e  vice-versa.
Calculo abreviado.
Casos simples de calculo de porcentagem, de desconto e de juros e outros problemas da
vida comercial com aplicações de regra de três simples e composta.
Compreensão intuitiva da série dos números por meio de segmentos e superfícies.
Preparo numérico de tabelas propostas, principalmente calculo de valores médios e
proporcionais.
Aplicações à economia do município, da região e do estado.

Geometria.- Desenvolvimento das noções geométricas fundamentais, lados e ângulos do
triângulo.
Construções simples de triângulos.
Casos de congruência.

Desenho e medida geométrica.- Exercícios sobre o uso correto da régua, do esquadro e
do compasso. Traçado de paralelas, levantamento de perpendiculares, abaixamento de
perpendicular com os dois esquadros.
Desenho de contorno do cubo, do paralelepípedo, do tetraedro, do octaedro. Projeção
ortogonal do cubo e do paralelepípedo colocados sobre a mesa.
Construção das diagonais desses corpos.
Construções do prisma da pirâmide e do seu contorno.
Medições de segmentos e ângulos.
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U III
Aritmética
- Introdução ao calculo de letras.
- As quatro operações fundamentais com números absolutos e relativos, inteiros  ou

fracionários.
- Intuição do raio numérico e da reta numérica.
- Construção de tabelas segundo formulas apresentadas.
- Equações simples do 1º grau com uma incógnita e que só dependam de operações

no domínio dos números racionais.
- Segundo a possibilidade, introdução da função linear.
- Traçado de curvas representativas (representação gráfica); inclinação das retas.

Geometria
- Conclusão do estudo do triângulo.
- Continuação das construções de triângulos.
- Estudo do quadrilátero, principalmente do paralelogramo e do trapézio.
- Avaliação e comparação da superfície (Teorema de Pitágoras).
- Desenvolvimento das considerações geométricas e cálculos de volumes.

Desenho e medida geométrica
- Projeção do ponto, das retas (segmentos) de planos (triângulos) em posição qualquer

no espaço.
- Linhas de maior declive do plano.
- Ângulos de declive de retas e planos sobre a mesa de desenho.
- Intersecção de dois planos, que são dados pelo traço e pelo ângulo de inclinação.
- O telhado triangular (Pirâmide triangular)
- O telhado (angulo sólido) quadrangular e poligonal.
- Exercícios de medição e avaliação de segmentos e ângulos ao ar livre.

O III
Aritmética
- Equações do 1º grau com uma e mais incógnitas; aplicações simples, principalmente

da vida prática.
- Introdução à representação gráfica de funções empíricas; representação de funções

lineares ( a função linear como linha reta) e a sua utilização para resolver equações
do 1º grau.

- A função y = mx (fator de proporcionalidade).
- Uso do papel milimetrado.

Geometria
- Estudo do circulo (cordas e ângulos no circulo).
- Continuação das considerações sobre o espaço.

Desenho e medida geométrica
- Cone de talude (Böschungskegel). Corpos simples de talude (Böschungskörper) e

desenhos de caminhos (Weganlagen).
- Medições de segmentos, ângulos e superfícies, também ao ar livre.

U II
Aritmética
- Potências com todos os expoentes positivos e negativos.
- A função y = x, onde n é um número positivo ou negativo, e a sua representação

gráfica, principalmente as imagens da função parabólica geral e de hipérbole
equilátera.
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- Calculo com expressões irracionais (potências com expoentes fracionários e suas
imagens gráficas).

- Calculo de raízes quadradas.
- Função exponencial e função logarítmica.
- Inversão de uma função; imagem especular da função exponencial.
- As tábuas de logaritmos de quatro decimais  e o cálculo logarítmico.
- Explicação da régua de calculo.
- Equações do 2º grau e uma incógnita.

Geometria
- Proporcionalidade dos segmentos; estudo da semelhança.
- Aplicações ao circulo e ao triângulo retângulo.
- Perímetro e área do círculo.
- Alguma coisa dos problemas históricos da geometria (p. ex. quadratura do circulo)
- Avaliação dos corpos mais simples.

Desenho e medida geométrica
- O sistema espacial de eixos ortogonais, os corpos regulares em representação

axonométrica.
- Desenho de curvas em correspondência com a aritmética.
- Construções aproximadas (circulo).
- Medições de precisão (nonius)
- Exercícios topográficos em relação com o estudo da semelhança.

O II
Aritmética
- funções simples, racionais e inteiras.
- Equações e sistemas simples de equações que se resolvem com o auxílio das

equações de 2º grau, tratadas numérica e graficamente.
- Progressões aritméticas de 1ª ordem e progressões geométricas.
- A progressão geométrica ilimitada.
- Juros compostos e calculo de rendas com aplicações tiradas da vida econômica

(Aritmética política).
- Binômio de Newton para expoentes inteiros positivos.

Geometria
- As funções  trigonométricas.
- Resolução de triângulos simples.
- Goniometria.
- Noção das funções periódicas.
- Continuação da avaliação dos sólidos.

Desenho e medida geométrica
- Projeção do círculo.
- Construções que conduzem a problemas trigonométricos inclusive aqueles cujos

dados não estão em um plano.
- Traçados de curvas em correspondência com a aritmética
- Problemas simples de topografia e nivelamento.

I
Aritmética
- Introdução ao cálculo infinitesimal (Definição do cociente diferencial, sua significação

geométrica e física) e sua aplicação ao tratamento (estudo) das funções racionais e,
tanto quanto possível, também das trigonométricas, principalmente  à avaliação dos
máxima e mínima, pontos críticos, tangentes, etc.
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- Os cálculos mais simples de superfícies e volumes com o auxílio do calculo integral
(p. ex. esfera, paraboloide, etc.)

- Construção do domínio dos números, desde os inteiros positivos até os complexos.
- Representação simples por meio de funções de variáveis complexas.

Geometria
- Golpe de vista sobre as curvas representativas até aqui estudas e introdução à

geometria analítica até ao estudo de conjunto das seções cônicas.
- Conclusão da estereometria (esfera). Reta e plano no espaço. Plano e cilindro.
- Noções fundamentais da trigonometria esférica (Teorema dos senos e dos lados com

cosenos).
- Aplicações à geografia e à cosmografia matemática.

Desenho e medida geométrica
- Problemas fundamentais sobre pontos, retas e planos.
- Seções cônicas.
- Projeções da esfera.
- Observações astronômicas simples com exercícios de medidas e de cálculos.
- Golpe de vista retrospectivo sob o ponto de vista histórico e filosófico.
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ANEXO E

O capítulo I do livro do Breslich pode estar associado ao item 05 do programa do
Colégio Pedro II. Vejamos:

LIVRO DE ERNEST BRESLICH       PROGRAMA DE 1929 DO C.P.II

Cap. I – Polinômios lineares – A linha reta
Pg. 4 – uso da régua e do compasso
Pg. 7 – Unidades do sistema inglês.
Pgs. 8 e 9 – uso do papel milimetrado.
Pg. 10 – Adição e subtração de
segmentos
Pg. 13- Representação algébrica dos
números
Pg.16 – Perímetro dos polígonos
Pg. 18 – termos semelhantes

05. Comparação e medida dos
segmentos. Uso do duplo-decímetro,
do compasso e do papel milimetrado.
Recapitulação das unidades de
comprimento do sistema métrico
decimal. Principais unidades do
sistema inglês (milha, jarda, pé e
polegada).
06. Soma e diferença, múltiplos e sub-
múltiplos de segmentos.
Representação algébrica dos números.
Monômios lineares.
07. Polígonos lineares. Coeficiente.
Termos semelhantes; redução. Valor
numérico dos polinômios.

O capítulo II do livro do Breslich, pode estar associado ao item 11 do programa do
Colégio Pedro II. Vejamos:

Cap. II – O uso de gráficos na
representação dos números.
Pgs. 25-42 - Linha gráfica.
Gráficos e regras precisas

11.Uso dos gráficos. Representação por
meio de barras ou diagramas de dados
estatísticos, geográficos, meteorológicos,
etc. Gráficos representativos de uma lei
precisa.

O capítulo III do livro do Breslich, pode estar associado ao item 12 do programa
do Colégio Pedro II.

Cap. III – Equações lineares. Problemas.
Pg.42-62 Resolução de problemas com
equações do primeiro grau com uma
incógnita, em que não haja mais de três
termos

12. Resolução de problemas. Exemplos
muito simples de equações do primeiro
grau com uma incógnita, em que não
haja mais de três termos.

O capítulo IV do livro do Breslich, pode estar associado ao item 10 do programa
do Colégio Pedro II.

Cap. IV- Números positivos e negativos.
Regra de sinais
Pg. 64-67 – Os números qualificados ou
relativos.Explicação.
Pg. 68-70 A série numérica; representação
gráfica.
Pg. 71-86 Operações com os números
positivos e negativos.

Os números qualificados ou relativos.
A série numérica; representação
gráfica. Operações com os números
positivos e negativos. Exercícios
sobre a redução de termos
semelhantes.
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O capítulo V do livro do Breslich, pode estar associado ao item 13 do programa do
Colégio Pedro II.

Cap. V – Equações. Problemas
envolvendo ângulos
Pg. 88 –89 Noção de ângulo e rotação.
Pg.94-97 Uso do transferidor. Pg. Pg.
101 –104 Ângulos adjacentes. Pg. 105-
110 Ângulos suplementares e
complementares. Pg. 110 Ângulos
opostos pelo vértice.

13. Noção de ângulo e rotação. Unidades
e medida direta dos ângulos. Uso do
transferidor. Ângulos adjacentes. Soma
dos ângulos formados sobre o plano, de
um lado de uma reta e em torno de um
ponto. Ângulos suplementares e
complementares. Ângulos opostos pelo
vértice. Exercícios com aplicações de
equações lineares.

O capítulo VII do livro do Breslich, está relacionado aos itens 15, 17 e 18 do
programa do Colégio Pedro II.

Cap. VII – Multiplicação. Raiz quadrada.
Áreas
Pg. 151 – 157 Unidades de área. Área de
um retângulo e de um quadrado.
Pg. 157-165 Multiplicação de um
polinômio por um monômio e por outro
polinômio explicada graficamente.
Explicação gráfica da formação do
quadrado de um binômio.
Pg. 165-171 Raiz quadrada. Extração da
raiz quadrada de um inteiro.

Unidades de área. Área de um
retângulo e de um quadrado. Noção de
Segunda potência.
17. Multiplicação de um polinômio por
um monômio e por outro polinômio
explicada graficamente. Explicação
gráfica da formação do quadrado de um
binômio.
18. Raiz quadrada. Extração da raiz
quadrada de um inteiro.

O capítulo VIII do livro do Breslich, está relacionado aos itens  19 e 20 do
programa do Colégio Pedro II.

Cap. VIII – Fórmulas. Pesos e Volumes
Pg. 181-183 O volume de um cubo e
bloco retangular;

Medida dos volumes. Unidades de
volume. Volume de um bloco retangular e
do cubo. Noção de 3ª  potência.
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ANEXO F

Comparação do programa de 1929 com o livro Curso de Mathematica
Elementar de 1929.

PROGRAMA LIVRO

Encontramos elementos do item 1 do programa nos dois primeiros capítulos do
livro. Portanto, o item 01 do programa tem como correspondente o capítulo 1 e parte do
capítulo 2 do livro.

Item 1- Noções de sólido geométrico,
volume, superfície, linha e ponto. Noções
de segmentos, de reta, de semi-reta, de
plano, de semi-plano, de reta e plano
horizontal e vertical, de perpendicularismo e
paralelismo entre retas e planos ministradas
intuitivamente pela consideração dos
sólidos geométricos

1º capítulo (Corpo geométrico,
superfície, linha e ponto)

Sólido Geométrico, confere na página 15;
Volume, confere na página 17
Superfície, confere na página 17
Linha, confere na página 18
Ponto, confere na página 19
Segmento de reta, confere na página 20
Semi-reta, confere na página 21
Plano, confere na página  22
Semi plano não foi encontrado no livro.

2º capítulo (Posições relativas de reta e
planos)

Plano horizontal, confere na página 29;
Plano vertical, confere na página 30
Perpendicularismo, confere na página 30
e 31
Paralelismo, confere na página 27

O capítulo 2 do livro além de corresponder ao item 1, também corresponde aos
itens 2 e 3 do programa.

Item 2 -  Apresentação dos principais
sólidos geométricos. O bloco retangular e o
cubo; discriminação das faces, das arestas
e dos vértices;

Item 3 - As principais figuras planas
consideradas a princípio como partes das
superfícies dos sólidos; quadrado,
retângulo, triângulo, paralelogramo,
losango, trapézio, polígonos, círculo.

2º capítulo(Posições relativas de reta e
planos)

1. Item 2
Apresentação dos principais sólidos
geométricos é feita através de figuras nas
páginas 25 e 26 do livro. Aí são
apresentados: o cubo, o paralelepípedo
retângulo ou também chamado de bloco
retangular, o paralelepípedo oblíquo, o
prisma, a pirâmide, o tronco da pirâmide, o
cilindro, o cone, o tronco de cone, e a
esfera.
A discriminação das faces, arestas e
vértices, conferem na página 27
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2. Item 3
As principais figuras planas
consideradas a princípio como partes
das superfícies dos sólidos, são
apresentadas conforme segue:
“16. Quando riscamos sobre o papel o
contorno das faces planas dos diferentes
sólidos, obtemos figuras de formas
diversas. Assim, das faces laterais das
pirâmides obtemos triângulos; das faces
do bloco retangular, retângulos; as bases
das pirâmides e dos prismas são
polígonos; as faces laterais dos troncos de
pirâmides são trapézios; as faces de um
paralelepípedo oblíquo são
paralelogramos; as bases do cilindro e do
cone são  círculos. (p.26)

O item 04 do programa se corresponde ao capítulo 3 do livro.

Item 4- O círculo; raio diâmetro,
circunferência. Noção de simetria. A esfera.
Círculos máximos; equador, meridianos,
paralelos, pólos, eixos. Outros sólidos de
revolução: o cilindro e o cone

3º capítulo (O círculo e os sólidos de
revolução)
circunferência e circulo, confere na
página 37;
raio e diâmetro confere na página .38;
noção de simetria confere na página 41;
esfera confere  no tópico 34 do livro, na
página 43;
Neste tópico 34 ainda estão as noções de
equador, meridianos, pólos e eixos.
Na página.45 estão as noções de circulo
máximo e paralelos.
Na página.46 estão os sólidos cilindro e
cone.

O item 05 do programa se corresponde ao capítulo 04 do livro.

Item 5 - Comparação e medida dos
segmentos. Uso do duplo-decímetro, do
compasso e do papel milimetrado.
Recapitulação das unidades de
comprimento do sistema métrico decimal.
Principais unidades do sistema inglês
(milha, jarda, pé e polegada)

4º capítulo(Comparação e medida de
Segmentos – unidades de comprimento

Na página 49 é solicitado o uso da  régua
graduada e do duplo-decímetro para
medir um segmento.
A unidade de comprimento do sistema
métrico decimal , confere na página. 50;
A página 54 mostra como medir os
Segmentos por meio de régua e
compasso;
Unidades inglesas de comprimento
confere na página.57;
A utilização do papel milimetrado para
medir segmentos, confere na página 58.
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Os itens 06 e 07 do programa, encontram correspondentes no capítulo 05 do livro.
Entretanto, o assunto Representação Algébrica dos Números do item 06,  foi inicia-se no
capítulo 04 do livro.

Item 6 – Soma e diferença, múltiplos e sub-
múltiplos de segmentos. Representação
algébrica dos números. Monômios lineares.

Item 7– Perímetro dos polígonos:
representação Aritmética, algébrica e
geométrica. Polígonos lineares. Coeficiente.
Termos semelhantes; redução. Valor
numérico dos polinômios

5º capítulo(Adição, subtração,
multiplicação e divisão de segmentos –
Polinômios lineares)

1. Item 06
Soma de vários segmentos, confere na
página 61;
Diferença entre dois segmentos, confere
na página 64;
Múltiplos, confere na página 67;
Monômios, confere na página 68;
Sub-múltiplos ou partes alíquotas,
confere na página 69;
Representação Algébrica dos números
inicia-se no cap IV, Números literais e está
presente em todo o capítulo V.

2. Item 07
Perímetro dos polígonos, confere na
página 70;
Representação Aritmética, geométrica e
algébrica do perímetro de um triângulo
confere na página 72
Coeficiente, confere na página 73;.
Termos semelhantes, confere na página
73;
Redução, confere na página 76;
Valor numérico dos polinômios, confere
na página 72.

O item 08 do programa se corresponde ao capítulo 06 do livro

Item 8 –- Recapitulação das quatro
operações fundamentais com números
inteiros; prática e processos de abreviação

6º capítulo(As quatro operações
fundamentais)

Adição, confere na página 79;
Subtração, confere na página 81
Multiplicação, confere na página 86
Artifícios para abreviar a operação,
confere na página 67
Divisão, confere na página 93
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O item 09 do programa se corresponde ao capítulo 11 do livro

Item 9 - Operações com os números
complexos; unidade de tempo. Moeda
inglesa do programa

11º capítulo(Números complexos)

Em forma de problemas tem-se a noção de
unidade de tempo e moeda inglesa.

Na ocasião, números complexos, não são
o que conhecemos hoje. Vejamos:
 Pág. 195: “O comprimento de uma haste
medida em unidades métricas é
         3m    5dm    4cm    9mm
O mesmo comprimento, medido em
unidades inglesas tem
         3yd.    2ft.    8 ¾ in.
Cada um desses números representa um
comprimento expresso em várias unidades
de um mesmo sistema; por isso, eles se
chamam números complexos.”

O item 10 do programa se corresponde ao capítulo 08 do livro

Item 10 - Os números qualificados ou
relativos. A série numérica; representação
gráfica. Operações com os números
positivos e negativos. Exercícios sobre a
redução de termos semelhantes do
programa

8º capítulo (Os números qualificados)

O capítulo começa expondo a
impossibilidade de certas operações, como
por exemplo a operação inversa: 13-9.
Primeiro é introduzido o zero, depois os
números negativos em seguida define-se
números qualificados.
A série numérica, no contexto do livro tem
o sentido de escala numérica. Podemos
conferir nas páginas. 123 e 125.
A representação gráfica começa na
página 128 e vai até 135.Nessas páginas
podem se conferir gráficos de temperaturas,
de economia, e de altitudes.
As operações com números positivos e
negativos podem ser conferidas nas
páginas 134 à 147.
Os exercícios sobre a redução de termos
semelhantes podem ser conferidos a partir
da página 137.
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O item 11 do programa se corresponde ao capítulo 07 do livro

Item 11- Uso dos gráficos. Representação
por meio de barras ou diagramas de dados
estatísticos, geográficos, meteorológicos,
etc. Gráficos representativos de uma lei
precisa

7º Capítulo (Uso dos gráficos – disposição
tabular dos dados numéricos).

Representação por meio de barras ou
diagramas de dados estatísticos,
geográficos, meteorológicos pode ser
conferido da página 99 à 113.
Gráficos de uma lei precisa pode ser
conferido a partir da página 114

O item 12 do programa se corresponde ao capítulo 09 do livro

Item 12 - Resolução de problemas.
Exemplos muito simples de equações do
primeiro grau com uma incógnita, em que
não haja mais de três termos

9º capítulo(Equações lineares)

Este capítulo trabalha com problemas
simples e exercícios de equação com
uma incógnita.

Os itens 13 e 14 do programa encontram correspondentes no capítulo 10 do livro

Item 13- Noção de ângulo e rotação.
Unidades e medida direta dos ângulos. Uso
do transferidor. Ângulos adjacentes. Soma
dos ângulos formados sobre o plano, de um
lado de uma reta e em torno de um ponto.
Ângulos suplementares e complementares.
Ângulos opostos pelo vértice. Exercícios
com aplicações de equações lineares.

Item 14- Exercícios de expressões de um
enunciado por meio de símbolos algébricos

10º capítulo(Ângulo e rotação)
1. Item 13
Noção de ângulo página 171.
Rotação:  página 172 e 172
Unidades e medida direta dos ângulos.
Página 175
Uso do transferidor página 177
Ângulos adjacentes. Página 180
Soma dos ângulos formados sobre o
plano, página 183.
Ângulos suplementares página 184,
complementares página 190 .
Ângulos opostos pelo vértice. Página 192
Exercícios com aplicações de equações
lineares . exercícios página 184
2. Item 14
Exercícios de expressões de um
enunciado por meio de símbolos
algébricos a partir da página 184
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Os itens 15 e 16 encontram correspondentes no capítulo 12 do livro:

Item 15 - Unidades de área. Área de um
retângulo e de um quadrado. Noção de
Segunda potência.

Item 16 - Recapitulação das unidades de
área do sistema métrico decimal. Unidades
agrárias do sistema métrico. O alqueire

12º capítulo(Áreas – Unidades de área).

1.Item 15
Unidades de área. Vai do tópico 138 à 150
Área de um retângulo e de um quadrado.
Confere na página 209 e 230
Noção de Segunda potência página 213
2. Item 16
Recapitulação das unidades de área do
sistema métrico decimal. Página 217
Unidades agrárias do sistema métrico.
Página 218 e 221
O alqueire página 218

Os itens 17 e 18 do programa encontram correspondentes no capítulo 13 do livro

Item 17- Multiplicação de um polinômio por
um monômio e por outro polinômio
explicada graficamente. Explicação gráfica
da formação do quadrado de um binômio.

Item 18 – Raiz quadrada. Extração da raiz
quadrada de um inteiro

13º capítulo(Multiplicação de polinômios
– raiz quadrada)

1. Item 17
Multiplicação de um polinômio por um
monômio e por outro polinômio
explicada graficamente. Confere página
224 e 225
Explicação gráfica da formação do
quadrado de um binômio confere na
página 233

2. Item 18
Raiz Quadrada. Página 230
Extração da raiz quadrada de um inteiro
confere na página 236

Os itens 19 e 20 do programa encontram correspondentes no capítulo 14 do livro:

Item 19 - Medida dos volumes. Unidades
de volume. Volume de um bloco retangular
e do cubo. Noção de 3ª  potência.

Item 20 – Recapitulação das unidades de
volume e de peso do sistema métrico
decimal. Unidades de capacidade.
Principais unidades do sistema inglês; o
galão e o pint.; a tonelada e a libra.
Problemas sobre pesos e volumes

14º capítulo(Volumes. Unidades de
volume, de capacidade e de peso)
1. Item 19
Medida dos volumes. Confere na página
241
Unidades de volume. Confere na página
241
Volume do bloco página 242, do cubo na
página 243
Noção de 3ª potência confere página 243
2. Item 20
Recapitulação das unidades de volume e
de peso do sistema métrico decimal.
Confere na página 244
Unidades de capacidade. Página 248 e
249
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O galão e o pint. pode ser conferido na
unidade de capacidade pág. 249. A
tonelada e a libra pode ser conferida na
unidade de pese pág. 251.
Problemas sobre pesos e volumes. No
decorrer de todo o capítulo.

O item 21 do programa se corresponde ao capítulo 15 do livro:

Item 21 - Noção de potência (inteira) em
geral. Base, grau, expoente. Valores
numéricos de monômios e polinômios de
qualquer grau. Produto de potências de
mesma base. Multiplicação de monômios e
polinômios de qualquer grau

15º capítulo((Potências – multiplicação
de monômios e de polinômios de
qualquer grau)
Noção de potência (inteira) em geral.
Pode ser conferido na página 257
Base, grau, expoente. Conferido na página
257
Valores numéricos de monômios e
polinômios de qualquer grau. confere a
partir da página 258
Produto de potências de mesma base.
confere na página 260
Multiplicação de monômios e polinômios
de qualquer grau confere nos exercícios
da página 260, 261

Os itens 22, 23 e 24 do programa encontram correspondentes no capítulo 16 do
livro:

Item 22- Múltiplos e divisores. Noção de
número primo. Caracteres de divisibilidade
por 2, 5, 4, 25, 3, 9 e 11.

Item  23 - Decomposição em fatores
primos. Cálculo mental; processos de
abreviação.

Item 24 - Formação do m.d.c. e do m.m.c.,
pelos fatores primos, dos números e dos
monômios

16º capítulo(Múltiplos de divisores –
Caracteres de divisibilidade)

1. Item 22
Múltiplos podem ser conferidos nas
páginas 265 e 266; Divisores podem ser
conferidos 267 à 269
Noção de número primo. Pode ser
conferido na página 270
Caracteres de divisibilidade por 2, 5, 4,
25, 3, 9 e 11;Por 2 e 5 página 267; por 4 e
25 página 268; por 3 e 9 página 268.

2. Item 23
Decomposição em fatores primos. Pode
ser conferido na página 270
Cálculo mental; processos de
abreviação são  conferidos nos exercícios
da página 272

3. Item 24
MDC página 273; MMC página 275,
Monômios páginas 274. 275, 276, 277 278
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O item 25 encontra se corresponde ao capítulo 17 do livro:

Item 25 - Frações ordinárias. A fração como
expressão de um quociente. Comparação.
Redução ao mesmo denominador.
Simplificação e redução à expressão mais
simples. As quatro operações. Explicações
gráficas. Operações com frações literais de
denominadores monômios. Equações
fracionárias simples: problemas que a estas
conduzem

17º capítulo(Frações ordinárias)

O capítulo Frações ordinárias vai da
página 281 à 329.
A fração como expressão de um
quociente pode ser conferida nas páginas
284 e 309
Comparação. Redução ao mesmo
denominador. Pode ser conferida nas
páginas 282 e 292
Simplificação e redução à expressão
mais simples pode ser conferido na página
pode ser conferida nas páginas 295, 296,
297
As Quatro operações. Podem ser
conferida nas páginas 300 à 309
Explicações gráficas. Podem ser
conferidas nas páginas 298 à 317
Operações com frações literais de
denominadores monômios. Podem ser
conferidas no decorrer do capítulo.
Equações fracionárias simples:
problemas que a estas conduzem pode ser
conferida no decorrer do capítulo.

O item 26 do programa se corresponde ao capítulo 18 do livro:

Item 26 - Frações decimais. Operações.
Conversão de ordinária em decimal e vice-
versa. Noção de dízima periódica.
Exercícios sobre transformações de
unidades métricas

18º capítulo (Frações decimais)

O termo fração decimal, encontra-se na
página 336. “Uma fração (ou um número
inteiro seguido de fração) expressa, por
essa notação, em décimos, centésimos,
milésimos, etc., é o que se chama uma
fração decimal, um número decimal ou,
simplesmente, uma decimal”.
As operações podem ser conferidas nas
páginas 339 à 346.
Conversão de ordinária em decimal e
vice-versa pode ser conferidas nas páginas
346 e 347.
Dízima periódica pode ser conferida na
página 347 .
Exercícios sobre transformações de
unidades métricas podem ser conferidos
no decorrer do capítulo.
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