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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa analisa como se desenvolveu a disciplina escolar 

Matemática nos primeiros anos de sua criação, a partir da chamada Reforma 

Francisco Campos, de 1931. 

Lançando mão de teóricos como André Chervel e Roger Chartier, dentre 

outros, o trabalho busca responder à questão: Como os livros didáticos escritos a 

partir da Reforma organizaram e estabilizaram a nova disciplina, Matemática, 

criada a partir da fusão da Aritmética, da Álgebra e da Geometria. 

A resposta à questão aponta para uma apropriação do texto oficial, que 

revela a nós incorporações do projeto de reestruturar globalmente o ensino da 

Matemática a partir do método heurístico. 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Reforma Francisco Campos, Euclides Roxo, Vulgata, 

Apropriação e Método Heurístico. 
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ABSTRACT 

 

 

This study analyses how Mathematics, as a school subject, developed 

itself within the first years of its creation, from the so-called Francisco Campos 

Reform, in 1931. 

Based on the ideas of academics such as André Chervel and Roger 

Chartier, among others, the study intends to answer the following question: How 

Brazilian school books, which have been written after the Francisco Campos 

Reform, organized and stabilized the Mathematics as a subject, which was 

created from the fusion of Arithmetic, Algebra, and Geometry. 

The answer to such a question points towards the appropriation of the 

official text, which reveals to us incorporations of the project of globally 

restructuring the teaching of Mathematics from the heuristic method. 

 
 

 
 

Key-words: Francisco Campos Reform, Euclides Roxo, Vulgata, Appropriation 

and Heuristic Method. 

 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho é parte integrante do projeto intitulado “História da 

Educação Matemática no Brasil, 1920-1960”, coordenado pelo professor 

Wagner Rodrigues Valente. O objetivo desse 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. (VALENTE, 2001). 
 

 Dentre os resultados já produzidos pelo Projeto, figura a publicação “O 

Nascimento da Matemática do Ginásio”. Tal estudo reúne várias pesquisas 

parciais que fundamentam a investigação relativa à gênese da matemática do 

ginásio, ou, em outras palavras, esse livro revela como foi inicialmente pensada 

a matemática que deveria ser ensinada nas quatro primeiras séries do ensino 

posterior ao primário. 

 Considerando o estágio de desenvolvimento do Projeto até aqui, esta 

pesquisa intenta analisar como, a partir da criação da matemática do ginásio, 

através da Reforma Francisco Campos, em seu Curso Fundamental, 

estabilizou-se a disciplina escolar Matemática, por meio da constituição de uma 

vulgata para o seu ensino. 

 Para realizar tal análise, verificaremos em que medida os autores de 

livros que constituíram essa vulgata apropriaram-se das idéias da Reforma, 

elaborada por Euclides Roxo, para a nova disciplina. 

 Para iniciar nossa análise, buscamos saber quais as origens da 

disciplina Matemática no Brasil, a partir do ensino da Aritmética, Álgebra e 
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Geometria realizada no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Essa pesquisa 

levou-nos aos livros didáticos utilizados nesse colégio e também a um 

movimento internacional de reforma, o qual deu origem às idéias inovadoras 

aplicadas no Brasil. 

 Iniciamos a nossa discussão pelo texto oficial da Reforma Francisco 

Campos, que contém instruções metodológicas e uma exposição de motivos 

escrita pelo próprio Francisco Campos. 

 As instruções metodológicas dessa reforma traziam cinco inovações que 

modificariam o ensino das matemáticas no curso secundário. A primeira delas: 

a fusão da Aritmética, Álgebra e Geometria em apenas uma disciplina, a 

Matemática. A segunda, o trabalho com a noção de função como eixo 

integrador desses três ramos.  

Outra solicitação da proposta era a utilização de um novo método de 

ensino: o método heurístico. A quarta inovação, a utilização de um curso 

propedêutico de Geometria para, posteriormente, ensinar a Geometria 

Dedutiva; e, por último, mas não menos importante, a aplicação prática de 

problemas das noções abordadas.  

Dentre as instruções propostas pela Reforma, decidimos focar esta 

pesquisa no novo método de ensino, o método heurístico. Buscamos a origem 

desta idéia inovadora, visando a um maior esclarecimento a respeito do ensino 

a ser realizado para esta nova disciplina. 

 Para podermos verificar como os objetivos oficiais foram aplicados na 

prática escolar, selecionamos algumas coleções de livros didáticos 

significativas à época, devido aos altos índices de vendagem e por terem sido 

elaboradas para atender à reforma, de modo a constituírem a vulgata da 

Reforma Campos. 

 A partir desse panorama, que relacionava as reformas internacionais, as 

propostas metodológicas do texto oficial, o período histórico anterior à 

promulgação da Reforma Campos e as origens das idéias inovadoras, foi feita 

uma análise de três capítulos de cada coleção selecionada e uma comparação 

com o manual de Euclides Roxo, autor das instruções metodológicas da nova 

disciplina Matemática. 
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 A partir do estudo já realizado pelo Grupo de Pesquisa de História da 

Educação Matemática no Brasil, GHEMAT, vinculado ao Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Educação Matemática da PUC-SP, sobre a gênese da 

matemática do ginásio, temos a intenção de saber como se estabilizou a nova 

disciplina, após a Reforma Francisco Campos. 

 Esse trabalho encontra-se organizado em seis capítulos e a conclusão. 

 O primeiro capítulo trata da fundamentação teórica utilizada nessa 

pesquisa, discutindo autores como André Chervel, Roger Chartier, Circe 

Bittencourt, Gert Schubring entre outros. 

 No segundo capítulo, tratamos sobre as origens da criação da disciplina 

Matemática, destacando um panorama que discute alguns elementos 

influenciadores na elaboração do Programa de Ensino do Colégio Pedro II, e 

também da Reforma Francisco Campos. Este capítulo ainda explica quais as 

instruções metodológicas propostas para a nova disciplina Matemática. 

 O capítulo 3 discute um dos ideais da Reforma Francisco Campos: um 

novo método de ensino, o método heurístico. Busca, ainda, as idéias de J. W. 

A. Young, um dos inspiradores de Euclides Roxo. 

 O capítulo 4 expõe as propostas do uso do método heurístico para os 

conteúdos selecionados para serem analisados: números relativos, equações e 

triângulos, segundo o texto da própria Reforma Francisco Campos. 

 O capítulo cinco analisa a obra Curso de Mathematica de Euclides Roxo, 

considerada obra de referência para o ideário da Reforma Campos, no ensino 

da nova disciplina. Nela, Roxo traz aos professores a proposta de um novo 

modo de ensinar os conteúdos matemáticos: o uso do método heurístico.

 No capítulo 6, faremos a análise do uso do método heurístico em cada 

uma das coleções didáticas escolhidas. Essas coleções são de autoria de 

Jacomo Stávale, Algacyr Munhoz Maeder, Cecil Thiré e de Mello e Souza e de 

Agricola Bethlem. As análises estão divididas pelos assuntos escolhidos e 

apresentamos, ainda, uma breve biografia de cada autor e algumas idéias 

escritas no prefácio de cada livro. 

 Por fim, a nossa síntese conclusiva estabelece um paralelo entre os 

pontos da proposta defendida por Euclides Roxo para aplicar-se o método 

heurístico com as propostas feitas pelos autores, em seus livros. Esse paralelo 
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tem como finalidade estabelecer em que medida ocorreu a apropriação das 

propostas da Reforma Francisco Campos na estabilização do ensino de uma 

nova disciplina. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

 

Nossa pesquisa fundamenta-se, em grande medida, nos estudos de 

André Chervel (1990), inaugurador do campo de pesquisa denominado 

“História das Disciplinas Escolares”. O autor produziu um texto basilar sobre o 

campo, traduzido para o português em 1990. Desse texto, História das 

Disciplinas Escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa, escrito por 

Chervel, pesquisador do “Service d’Historie de l’Education – Institut National de 

Recherche Pédagogique (INRP)”, Paris, podemos retirar os seguintes 

elementos conceituais para nosso estudo. 

 

 

1.1   A noção de disciplina escolar 

 

A história do ensino tem sido estudada há muito tempo, mas a história 

do ensino primário e secundário sempre teve seu foco limitado a estudos 

pontuais. Para modificar tal abordagem o historiador depara-se com algumas 

noções que precisam ser esclarecidas. Segundo Chervel (1990), uma dessas 

noções é a de “disciplina escolar”, uma vez que o termo não foi ainda objeto de 

reflexão.  

Disciplinar um conteúdo, segundo Chervel, seria adaptá-lo para que 

pudesse ser utilizado como exercício intelectual na escola, a fim de atender 

algumas finalidades, utilizando-se de exercícios, métodos de avaliação, entre 

outros. O sucesso dessa “disciplinarização” depende da adequação dos 

conteúdos. Segundo Braga: 
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Quanto maior for a adequação do conteúdo configurado ou 
reconfigurado a esses recursos e maior for o efetivo resultado 
apresentado no atendimento às finalidades que o instituíram, 
maior será a possibilidade de sucesso de sua 
“disciplinarização”. (BRAGA, 2003, p.19). 

 

Até o fim do século XIX, a palavra disciplina designava, segundo 

Chervel (1990, p.178) “a repressão das condutas prejudiciais à sua boa 

ordem”. Na época, a palavra não tinha relação com “conteúdos programáticos”. 

Somente após a I Guerra Mundial, perde o sentido que a acompanhava até 

então e passa a classificar as matérias de ensino. Nesta pesquisa, usaremos 

as palavras disciplina e conteúdos de ensino com a mesma concepção 

utilizada por Chervel: 

 

[...] os conteúdos de ensino são concebidos como entidades 
sui generis, próprios da classe escolar, independentes, numa 
certa medida, de toda realidade cultural exterior à escola, e 
desfrutando de uma organização, de uma economia interna e 
de uma eficácia que elas não parecem dever a nada além 
delas mesmas, quer dizer à sua própria história. [...] Uma 
“disciplina”, é igualmente, para nós, em qualquer campo que se 
a encontre, um modo de disciplinar o espírito, quer dizer de lhe 
dar os métodos e as regras para abordar os diferentes 
domínios do pensamento, do conhecimento e da arte. 
(CHERVEL, 1990, p.180). 
 

A escola não ensina as ciências de maneira pura e na integra, uma vez 

que a ciência escolar é modificada na aplicação com o público jovem, sendo 

então combinações entre saberes e métodos pedagógicos. Essa pedagogia é 

um dos componentes internos do ensino, transformando-o em aprendizagem 

(CHERVEL, 1990). 

Segundo Chervel (1990), a história das ciências, dos saberes e da 

língua era parte integrante da história cultural. O processo de aquisição do 

saber era estudado pela história da pedagogia. A história das disciplinas, dessa 

forma, vai explorar uma lacuna deixada por essas duas frentes de estudo. Ela 

se incumbe de firmar que a escola não está definida por uma função de 

transmissão de saber ou de iniciação às ciências. Preocupa-se em encontrar, 

na própria escola, uma descrição histórica específica, tentando revelar mais 

sobre o cotidiano e as práticas das instituições escolares.  
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Mas, qual seria a importância do estudo das disciplinas escolares? Em 

primeiro lugar, uma disciplina escolar tem como principal finalidade a prática 

docente. Além disso, as disciplinas são criações do sistema escolar que é 

responsável pelo fenômeno de aculturação de massa, formando indivíduos e 

uma cultura capaz de modificar a cultura da sociedade global. Portanto, estudar 

a sua história é importante para a própria história da educação e também para 

a história cultural.   

 

Porque são criações espontâneas e originais do sistema 
escolar é que as disciplinas merecem um interesse todo 
particular. E porque o sistema escolar é detentor de um poder 
criativo insuficientemente valorizado até aqui é que ele 
desempenha na sociedade um papel o qual não se percebeu 
que era duplo: de fato ele forma não somente os indivíduos, 
mas também uma cultura que vem por sua vez penetrar, 
moldar, modificar a cultura da sociedade global. (CHERVEL, 
1990, p.184). 
 

O autor diferencia, em seu texto, o saber científico do saber escolar.  

Para ele, as características formais dos docentes não são necessariamente 

iguais, se estes atendem um público diferente, como, por exemplo, crianças e 

adolescentes.  

O ensino superior apresenta algumas diferenças em relação ao ensino 

primário e secundário, entre elas: a matéria a ser ensinada, a relação mestre e 

aluno e a natureza dos alunos, pois estes procuram o estudo de maneira 

espontânea. Dentre as diferenças citadas, há uma essencial: a transmissão 

direta do saber. No ensino superior, não há necessidade da adaptação do 

saber para o público, sendo solicitado a este tipo de estudante que domine e 

assimile a matéria, sem que haja a necessidade de uma adaptação do 

conteúdo de difícil acesso, feita pelo mestre.  

 
A ligação entre “disciplina” e “aluno” é clara. As disciplinas são 
esses modos de transmissão cultural que se dirigem aos 
alunos. Foi a existência das disciplinas que historicamente 
traçou o limite entre secundário e superior. (CHERVEL, 1990, 
p.186). 
 

Chervel (1990) esclarece também que para a história das disciplinas 

escolares, não há a obrigatoriedade do estudo de todas as etapas do ensino. 
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Seu estudo dá-se em torno da história dos conteúdos e de sua especificidade 

nos ensinos primário e secundário. Em comparação com o ensino superior, as 

disciplinas escolares diferenciam-se, pois, ao mesmo tempo em que elas 

trabalham com um conteúdo cultural, elas também objetivam a formação do 

espírito. 

Segundo Chervel, a pedagogia e os conteúdos escolares estão 

entrelaçados, uma vez que existem conteúdos que são ensinados na escola, 

pela escola, sem ser um conteúdo científico adaptado para tal finalidade. 

Na disciplina Matemática, podemos ressaltar, como sendo um desses 

conteúdos, o ensino de fatoração algébrica, como explica Braga: 

 
Trata-se de um conteúdo configurado pela Escola, para nela 
ser utilizado com finalidades metodológicas claras. Foi 
selecionado e estruturado metodicamente com um fim 
propedêutico: desenvolver um tipo de habilidade necessária 
para se chegar a patamares mais amplos da álgebra. (BRAGA, 
2003, p.23). 
 

O objeto do estudo da história das disciplinas escolares é comparar as 

finalidades às quais está designado o ensino com os reais resultados 

produzidos. Como salienta Chervel: 

 

Trata-se então para ela de fazer aparecer a estrutura interna da 
disciplina, a configuração original à qual as finalidades deram 
origem, cada disciplina dispondo, sobre esse plano, de uma 
autonomia completa, mesmo se analogias possam se 
manifestar de uma para a outra. (CHERVEL, 1990, p.187). 
 

Prosseguindo, Chervel (1990) define, em seu texto, o que podemos 

entender por ensino escolar e quais as suas finalidades.  

O ensino escolar é a parte da disciplina que coloca na prática as 

finalidades da escola, provocando também uma aculturação de massa, já 

citada anteriormente. Ao historiador cabe, por sua vez, pesquisar como se deu 

efetivamente o ensino.  

A ocorrência do ensino condiciona-se, dentre outras coisas, às 

determinações legais; e, dentre elas, têm papel fundamental as reformas 

educativas. Estudar as histórias dos ensinos, das disciplinas, a partir delas, 



9 

 

representa uma opção dentro de uma nova pesquisa, especificamente aquilo 

que diz respeito à matemática escolar.  

 

 

1.2   As finalidades de objetivo e as finalidades reais 

 

A finalidade do ensino escolar é balizada por um conjunto de objetivos. A 

função educativa da escola está inserida nesse conjunto de objetivos. A função 

de educar tem, como um de seus componentes, a instrução, que será dada, 

através das disciplinas escolares. Por sua vez, cada disciplina deverá trabalhar 

com um conteúdo específico, para que, além de instruir, possa educar o aluno 

para a sociedade. Para estudar a finalidade do ensino escolar, não podemos 

limitar-nos aos conteúdos programáticos, pois não verificaremos, assim, a 

finalidade real. 

A história das disciplinas necessita saber também por que a escola 

ensina o que ensina. Para isso, Chervel (1990) explica que o pesquisador deve 

buscar algumas dessas outras finalidades na análise dos textos oficiais, leis, 

decretos, acordos, programas, métodos e exercícios, embora não seja 

possível, ainda, garantir que todas estejam explícitas nestes documentos e 

também que estas sejam necessariamente finalidades reais. Isso porque as 

finalidades abordadas nos programas podem não ser condizentes com os fatos 

ocorridos na escola. 

 

Não podemos, pois, nos basear unicamente nos textos oficiais 
para descobrir as finalidades do ensino. Considerar, com Louis 
Trénard, que as finalidades são “definidas pelo Legislador” 
significa envolver-se na história das políticas educacionais, não 
na das disciplinas escolares. (CHERVEL, 1990, p.190). 
 

Devemos considerar que a educação dada e recebida nas instituições 

escolares não é apenas o reflexo dos ensinos explícitos e programados. Nem 

sempre o que está determinado nos textos oficiais, nos programas e nos 

exercícios, realmente é desenvolvido na prática pedagógica. Podemos notar a 

importância da diferenciação entre as duas finalidades no texto de Chervel: 
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A distinção entre finalidades reais e finalidades de objetivo é 
uma necessidade imperiosa para o historiador das disciplinas. 
Ele deve aprender a distingui-las, mesmo que os textos oficiais 
tenham tendência a misturar umas e outras. (CHERVEL, 1990, 
p.190). 
 

Para percebemos as distinções entre as finalidades reais e as 

finalidades de objetivo, faz-se necessário levar em consideração também a 

produção escolar. Essa produção inclui, dentre outros documentos, livros 

didáticos, cadernos de professores e alunos, além de documentos dos arquivos 

escolares, o que nos possibilita uma visão melhor sobre a realidade do ensino. 

Esse novo ponto-de-vista distancia-nos da pesquisa tradicionalmente realizada, 

que apresentava, como ponto de referência, apenas as instruções normativas, 

ou seja, a legislação imposta. No dizer de Chervel: 

 

O estudo das finalidades não pode, pois, de forma alguma, 
abstrair os ensinos reais. Deve ser conduzido simultaneamente 
sobre os dois planos, e utilizar uma dupla documentação, a dos 
objetivos fixados e a da realidade pedagógica. (CHERVEL, 
1990, p.191). 
 

Para Chervel (1990), a descrição da disciplina não pode estar limitada à 

descrição dos conteúdos de ensino. A tarefa do historiador é estudar o ensino 

efetivamente dispensado na prática escolar. Este estudo deverá descrever o 

ensino nas suas diferentes etapas. Como esclarece Chervel: 

 

Cabe-lhe dar uma descrição detalhada do ensino em cada uma 
de suas etapas, descrever a evolução da didática, pesquisar as 
razões da mudança, revelar a coerência interna dos diferentes 
procedimentos aos quais se apela, e estabelecer a ligação entre 
o ensino dispensado e as finalidades que presidem a seu 
exercício. (CHERVEL, 1990, p.192). 
 

Em outro momento, Chervel chama-nos a atenção para os agentes de 

renovação das disciplinas. A disciplina a ser ensinada, está determinada entre 

dois pólos: o objetivo a alcançar e a população a instruir. Mesmo quando as 

finalidades de objetivo permanecem iguais, é possível verificar, através da 

história, que os conteúdos sofrem modificações, explicáveis pela transformação 
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social e cultural dos públicos escolares, motivadora de uma adaptação da 

disciplina para que seja possível o ensino.  

O papel da escola na sociedade passa a ser, assim, além da instrução 

das crianças, o da criação das disciplinas escolares, que trabalham com uma 

linguagem que passa a ser um objeto cultural, quando se infiltra, mesmo que 

ocultamente, na cultura da própria sociedade.  

Caberá, portanto, ao historiador das disciplinas não só fazer uma análise 

dos conteúdos, mas também descrever as etapas do processo de ensino e de 

aprendizagem, da evolução didática, das mudanças sofridas no meio escolar, 

dos diferentes procedimentos de ensino; deve, entre outros elementos, 

estabelecer uma relação entre o que pôde avaliar sobre o ensino ocorrido e as 

finalidades determinadas pelos textos oficiais. Através dessa história, 

percebemos que a escola apropria-se das imposições legais na determinação 

das finalidades reais de cada disciplina.  

  

 

1.3   Sobre a idéia de vulgata 

 

Ao realizar a análise dos processos de ensino e de aprendizagem, da 

realidade escolar e das mudanças ocorridas, o historiador depara-se com 

componentes da disciplina que a caracterizam como tal. Desses diversos 

componentes, Chervel (1990) coloca como sendo um dos mais importantes o 

conteúdo de conhecimento. A partir de seu estudo, pode-se descrever o 

conjunto de conhecimentos trabalhados, os temas específicos e qual a lógica 

interna de cada disciplina. Esse componente tem como fonte uma vasta 

documentação à base de cursos manuscritos, manuais e periódicos 

pedagógicos. 

Este conjunto de materiais, que compõe a fonte para a pesquisa dos 

conteúdos de conhecimento, tem características próprias. Uma dessas 

características é que essa documentação atende a uma determinada época, é 

voltada para uma disciplina específica e indica os conteúdos e sua organização 

didático-pedagógica. Dentre esses materiais, estão os livros didáticos, 
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destacados por Chervel (1990), como fonte de pesquisa de extrema 

importância.  

Esses livros didáticos, numa determinada época, têm estruturas 

semelhantes, utilizam uma mesma linha de conteúdos e de abordagens 

similares. A esse conjunto de manuais pedagógicos, que tem em comum a 

terminologia adotada, os conceitos ensinados e os tipos de exercícios, Chervel 

nomeia de “vulgata”. Diz o autor: 

 

Todos os manuais ou quase todos dizem então a mesma coisa, 
ou quase isso. Os conceitos ensinados, a terminologia 
adotada, a coleção de rubricas e capítulos, a organização do 
corpus de conhecimentos, mesmo os exemplos utilizados ou os 
tipos de exercícios praticados são idênticos, com variações 
aproximadas. São apenas essas variações, aliás, que podem 
justificar a publicação de novos manuais e, de qualquer modo, 
não apresentam mais do que desvios mínimos: o problema do 
plágio é uma das constantes da edição escolar. (CHERVEL, 
1990, p.203). 
 

O conjunto de livros didáticos que caracteriza uma vulgata sofre 

alterações, principalmente, após um período em que a disciplina passa por 

modificações na estrutura de ensino, na abordagem ou nos conteúdos. Nesse 

período, existem manuais que se estruturam de acordo com o antigo sistema e 

outros que aderem ao mais moderno. Durante o período de modificações, no 

qual coabitam diferentes manuais didáticos, cabe ao historiador verificar se 

algum desses manuais foi capaz de inspirar novas produções didáticas, a 

ponto de gerar uma nova vulgata. O manual que a inspirar e que for apropriado 

por outros livros didáticos será o inovador.  

Podemos, então, dizer que os livros que fazem parte da vulgata seguem 

as idéias deste manual inovador, que se sobressaiu em relação a outros 

manuais num período de transição. Isso fica claro no texto de Chervel: 

 

Mas pouco a pouco, um manual mais audacioso, ou mais 
sistemático, ou mais simples que os outros, destaca-se do 
conjunto, fixa os “novos métodos”, ganha gradualmente os 
setores mais recuados do território, e se impõe. É a ele que 
doravante se imita, é ao redor dele que se constitui a nova 
vulgata. (CHERVEL, 1990, p.204, grifo nosso). 
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A vulgata é característica de um período de calmaria numa disciplina. 

Nesse determinado momento, os exercícios propostos, as abordagens feitas 

pelos autores, as provas e a seqüência de conteúdos ensinados estão 

estabilizados, compondo todos os livros. 

As disciplinas têm também um outro constituinte indispensável: os 

exercícios. A qualidade dos exercícios que podem ser formulados numa 

disciplina colabora para o sucesso desta, pois, através deles há a possibilidade 

de fixação dos conteúdos. As atividades dos alunos, assistidas pelo mestre, 

são chamadas de exercícios, sendo então mais valorizados aqueles que 

necessitam de uma participação do aluno como, por exemplo, um problema de 

aritmética, a composição de uma redação, a tradução de um texto e não 

apenas uma cópia do curso através de um ditado. É através destes exercícios 

que o aluno consegue fixar o que está sendo ensinado pela disciplina. A busca 

destes exercícios pode se dar nos livros didáticos, que colocam em evidência a 

qualidade dos exercícios propostos para uma dada disciplina. 

Segundo Chervel (1990), o núcleo de uma disciplina é constituído pelos 

conteúdos explícitos e pelos exercícios. Encontramos também, como 

constantes da história dos ensinos, as práticas de motivar e instigar os alunos, 

tentando despertar um interesse para que busquem as soluções dos 

problemas. Caso contrário, poderia não acontecer o ensino na sala de aula. 

Essa motivação pode ser alcançada com a escolha de textos, de exercícios e 

de conteúdos mais estimulantes. Com isso, o aluno aprenderá melhor. É com a 

intenção de atingir essa motivação que ocorrem inovações nas disciplinas, 

modificando seus conteúdos e tipos de exercícios.  

Completando os constituintes de uma disciplina, podemos estudar 

também as provas a que os alunos serão submetidos. Essas provas podem 

ser uma prova interna, um exame final ou uma prova realizada fora da escola, 

como, por exemplo, o exame vestibular. Essas provas também regulam o 

conteúdo que será ensinado na disciplina, os exercícios que serão abordados 

ao longo do curso e o respectivo grau de dificuldade destes, influenciando o 

desenvolvimento da disciplina. Uma disciplina, assim, é a fusão de constituintes 

ligados entre si. Segundo Chervel, em síntese: 
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A disciplina escolar é então constituída por uma combinação, 
em proporções variáveis, conforme o caso, de vários 
constituintes: um ensino de exposição, os exercícios, as 
práticas de incitação e de motivação e um aparelho 
docimológico, os quais, em cada estado da disciplina, 
funcionam evidentemente em estreita colaboração, do mesmo 
modo que cada um deles está, à sua maneira, em ligação 
direta com as finalidades. (CHERVEL, 1990, p. 207). 

 

 

 

 

1.4   Sobre o conceito de apropriação 

 

 A idéia de vulgata remete-nos a um novo conceito: o de apropriação. O 

sentido de apropriação que utilizaremos é caracterizado por Roger Chartier 

(1991), historiador e diretor de estudos na “École des Hautes Études en 

Sciences Sociales“ de Paris, no texto O Mundo como Representação. Chartier 

(1991) acredita serem os textos, os livros, as classes de impressos ou uma 

norma cultural, importantes objetos de estudo. Para isso, o autor ressalta que 

devem ser reconstruídas as maneiras de ler de cada comunidade, em oposição 

à genealogia do livro, pois a prática da leitura é influenciada pelo contexto 

social em que está inserido o leitor. Há também uma relação entre o livro e a 

maneira como o leitor o lê.  

A reflexão metodológica de Chartier (1991) organiza-se em três etapas. 

Primeira: o estudo crítico dos textos, segunda: a história dos livros e, por fim, a 

análise das práticas que diversamente apreendem-se bens simbólicos, 

produzindo usos e significações diferenciadas.  

As pesquisas que utilizam os textos como fonte pretendem compreender 

o uso que um indivíduo ou uma sociedade faz dele. Chartier esclarece que o 

texto é uma importante fonte de pesquisa por evidenciar informações a partir 

de testemunhos materiais, podendo-nos levar a compreender algumas 

formações sociais, estruturas psíquicas e alguns conceitos. 
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O essencial é, portanto, compreender como os mesmos textos 
– sob formas impressas possivelmente diferentes – podem ser 
diversamente aprendidos, manipulados, compreendidos. 
(CHARTIER, 1991, p.181). 
 

  Segundo Chartier (1991), deixar de considerar a maneira como é feita a 

leitura pelos diversos leitores. Entre as pessoas que farão a leitura deste texto, 

existe uma grande distância entre aqueles que são leitores hábeis e aqueles 

que lêem com dificuldade. A habilidade ou não no ato de ler interfere no 

procedimento de interpretação de cada um.  

 

A apropriação, a nosso ver, visa uma história social dos usos e 
das interpretações, referidas a suas determinações 
fundamentais e inscritas nas práticas específicas que as 
produzem. (CHARTIER, 1991, p.180). 
 

Para Chartier (1991), a materialidade do livro ou do texto também é um 

importante ponto a ser abordado na pesquisa, uma vez que, no momento em 

que o indivíduo depara-se com o objeto de leitura, a sua compreensão é 

suscetível à tipografia, aos desenhos, à diagramação, ao objeto de leitura que 

nunca está desencarnado de sua materialidade. O mesmo texto, sob formas 

impressas diferentes, pode ser manipulado, aprendido e compreendido de 

maneiras distintas. Isso se dá porque a leitura é uma operação abstrata de 

intelecção em que deve ser considerada também a relação do leitor com o 

espaço e com o outro. 

 

[...] é preciso lembrar que não há texto fora do suporte que lhe 
permite ser lido (ou ouvido) e que não há compreensão de um 
escrito, qualquer que seja, que não dependa das formas pelas 
quais atinge o leitor. (CHARTIER, 1991, p.182, grifo nosso). 
 

 Para o autor, a forma tipográfica como se apresenta o livro está 

intimamente relacionada com o destinatário. Ao modificarmos a apresentação 

de um texto, inscrevemos o mesmo numa matriz cultural que não era a 

destinada aos primeiros leitores, possibilitando assim uma pluralidade de 

apropriações, criando novos usos e novos públicos. 
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 Os autores dos livros didáticos, que constituirão a vulgata, apropriam-se 

das propostas inovadoras postas na legislação. Certamente isso não ocorre da 

maneira como a reforma entendia que iria acontecer, e sim como eles fizeram a 

leitura desse texto, considerando as suas maneiras de ler, a cultura escolar e 

também como era realizada a abordagem do conteúdo que o autor considera 

adequada. 

 Gert Schubring (1999), pesquisador do “Institut für Didaktik der 

Mathematik-Universität Bielefeld“ da Alemanha, que fala da “transmissão” de 

conceitos em seu texto O Primeiro Movimento Internacional de Reforma 

Curricular em Matemática e o Papel da Alemanha, também nos conduz a 

pensar no conceito de apropriação. 

 Podemos ter como idéia do processo de transmissão de um conceito 

que ele ocorra de maneira inalterada, sendo transmitido para novos contextos 

culturais sob a mesma concepção. Schubring (1999) alerta-nos que o conceito 

está inserido num campo conceitual e está relacionado com o contexto cultural. 

Com isso, o conceito sofre modificações no processo de transmissão, as quais 

são realizadas principalmente pelo receptor, que desenvolve um papel ativo: o 

conhecimento transmitido é adaptado pelo grupo social que o está recebendo, 

de acordo com o seu conjunto de valores e com a sua identidade cultural. 

 

[...] 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.33). 

 

 Segundo Schubring, o movimento de reforma iniciado pelo IMUK 

(Internationale Mathematische Unterrichtskommission) transmitiu idéias que 

foram transformadas de acordo com o ambiente cultural e tecnológico dos seus 

receptores. Segundo ele, nessa transmissão, podemos localizar intenções 

oficiais e ocultas, que devem ser explicitadas no processo de transmissão a fim 

de se transferir na integra o conceito de reforma. 

 Faremos ainda, neste trabalho, um estudo sobre a transmissão ocorrida 

aos setores do meio educacional a partir desse movimento de reforma. 
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1.5   Fontes a privilegiar: Livros Didáticos 

 

Para prosseguirmos o nosso trabalho, é necessário também tratar de 

livros didáticos. O trabalho de pesquisa com livros didáticos vem sendo feito há 

algum tempo por vários autores, entre eles: Circe Bittencourt, Gabriela 

Ossenbach, Miguel Somoza, Gert Schubring e Alain Choppin. 

Bittencourt, em seu texto Disciplinas escolares: história e pesquisa 

(2003), esclarece que o crescimento das pesquisas realizadas sobre a história 

das disciplinas escolares ocorreu entre os anos de 1970 e 1980. Essa 

abordagem teve, no início, a preocupação com o papel da escola, que passou 

a ser vista não mais como um local de reprodução de conhecimentos impostos. 

 Segundo Bittencourt (2003), os anos de 1970 e 1980 foram marcados 

por reformulações curriculares em muitos países ocidentais. Tal modificação 

provocou o surgimento de um interesse especial pelas disciplinas, através de 

uma busca para justificar o papel de cada uma delas nos novos currículos. 

 Ao estudar os currículos das diferentes disciplinas, o historiador 

deparou-se com a diferença entre o currículo formal, produzido pelo poder 

educacional e o currículo que realmente era trabalhado em sala de aula. 

 Para Bittencourt (2003), com o aprofundamento no estudo das 

disciplinas escolares, conseguimos relacionar melhor os seus componentes: os 

objetivos, os conteúdos explícitos e os pedagógicos, para os quais, ao serem 

pesquisados, os livros didáticos são de extrema importância. 

 

Dentre as fontes mais utilizadas nesta linha, estão os 
programas curriculares e os livros didáticos, ao lado de obras 
das ciências de referência. Os livros didáticos têm se 
constituído uma das fontes privilegiadas para estudos sobre os 
conteúdos escolares e pode-se, inclusive, identificar pesquisas 
que se interligam, realizando uma história das disciplinas e, ao 
mesmo tempo, a do livro didático. (BITTENCOURT, 2003, 
p.32). 
 

É imprescindível relembrar que não se trata de estudar tão somente os 

currículos e os livros didáticos, pois estes constituem apenas uma parte das 

disciplinas escolares. É necessário também o estudo das ações de professores 
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e de alunos em sala de aula, ou seja, como ocorre na prática a utilização 

desses constituintes. 

Ossenbach e Somoza (2001) elaboraram um texto baseado nos 

trabalhos apresentados no seminário Os manuais escolares da Educação na 

América Latina. Uma análise comparativa, ocorrido em outubro de 1996, na 

Universidade Nacional da Educação a Distância (UNED), em Madrid. A partir 

destes trabalhos, pode-se definir e classificar melhor o que são os livros 

didáticos. 

 Segundo Ossenbach e Somoza (2001), os livros didáticos são obras 

cujo conteúdo é apresentado de uma maneira específica e de forma 

sistemática, pois seguem seqüência e têm a produção em série. Tal produção 

está relacionada com um sistema de ensino em que os alunos são divididos em 

salas por idades e trabalha-se simultaneamente com todos eles, considerando-

se que o nível de aprendizagem da sala é o mesmo. Para que esse trabalho 

pudesse ser realizado de maneira tão integrada com diversos alunos, foi 

necessária a utilização de um material idêntico para que compartilhasse da 

leitura (OSSENBACH; SOMOZA, 2001). 

 Choppin, no seu texto Pasado y Presente de Los Manuales Escolares 

(2000), coloca os livros didáticos como uma fonte de pesquisa particularmente 

interessante, pois, para ele, manual escolar é uma ferramenta pedagógica 

destinada a facilitar a aprendizagem, sendo aceito pela sociedade como o 

suporte da verdade que deverá ser transmitida para a nova geração. É nele 

que encontramos os conhecimentos e as técnicas, o qual, em um dado 

momento, é julgado pela sociedade como sendo necessário para a 

perpetuação de seus valores, transmitindo uma ideologia e uma cultura.   

Choppin (2000) classifica as obras escolares em edições clássicas, 

manuais, ferramentas de referência e obras paraescolares. Nesta classificação, 

as edições clássicas são obras que apresentam notas e comentários para o 

uso em sala de aula; os manuais são elaborados para o uso coletivo e também 

individual; as ferramentas de referência são os dicionários e os atlas e as obras 

paraescolares referem-se a obras diversas, utilizadas para resumir, repetir e 

aprofundar o conteúdo ensinado na escola.  
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Segundo Ossenbach e Somoza (2001), um livro didático tem a intenção, 

por parte do autor, de ser expressamente destinado ao uso escolar; de 

apresentar uma sistemática na exposição dos conteúdos, ser adequado para o 

trabalho pedagógico. Apresenta ainda uma complexidade de conteúdos e é 

determinado ao amadurecimento intelectual e emocional dos alunos. Possui 

uma apresentação regular dos conteúdos, da extensão e do tratamento dos 

mesmos e está sujeito à intervenção política, que seleciona alguns saberes e 

valores que são de interesse do governo que os jovens tomem conhecimento. 

(OSSENBACH; SOMOZA, 2001, p.20). 

 A análise de livros didáticos tem uma estreita relação com a legislação 

em vigor da época. Eles são elaborados para atenderem às leis do governo, 

embora a utilização, por parte dos professores, de um manual de referência 

possa desencadear modificações na interpretação das propostas feitas pelo 

governo. Segundo Ossenbach e Somoza: 

 

O grau de ajuste ou pertinência entre os conteúdos dos livros e 
os enunciados curriculares ou temáticos constitui outro ponto 
problemático: os livros podem ser tanto o reflexo mecânico dos 
enunciados curriculares como constituir eles mesmos o próprio 
currículo, o verdadeiro guia dos professores, o centro da 
atividade escolar, ultrapassando ou transformando o currículo 
oficial (Política Educacional, História do Currículo). 
(OSSENBACH; SOMOZA, 2001, p. 24, tradução nossa). 
 
 

 O pesquisador Gert Schubring (2003b) no seu livro Análise Histórica de 

livros de Matemática, apresenta um histórico sobre os livros didáticos utilizados 

na disciplina, cujo período antecede a criação da imprensa. Realiza uma 

comparação entre papéis e abordagens entre eles. 

 Segundo Schubring (2003b), o saber matemático é transmitido ou pela 

comunicação oral ou por textos escritos. A invenção da imprensa colaborou 

para a divulgação e para o desenvolvimento do saber, pois permitiu uma maior 

divulgação dos textos escritos. 

Para Choppin (2000), os programas oficiais são a estrutura na qual os 

manuais ou os livros didáticos devem apoiar-se para levar aos jovens algumas 

técnicas e conhecimentos que são julgados como importantes para a sua 

instrução. O livro didático é um meio de comunicação que consegue manter 
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uma uniformidade neste discurso, transmitindo valores, ideologias e culturas de 

maneira explícita ou implícita. A maneira implícita de abordagem pode ser, 

muitas vezes, mais eficiente do que a explícita, pois transmite, através de 

textos e imagens, toda uma temática que reflete para o jovem o que a classe 

dominante quer que ele aprenda. .   

Para Choppin (2000), a transmissão de idéias e valores realizada, para 

os jovens através dos livros pode ocorrer de maneira subliminar, mas muito 

eficiente, permitindo ao manual ser um instrumento de poder. Essa transmissão 

é feita de acordo com o processo de socialização, aculturação e doutrina da 

qual se deseja que o jovem participe, modelando a sociedade do futuro, 

exercendo uma grande influência na juventude, doutrinando a nova geração.  

 
[...] os manuais transmitem um sistema de valores, uma 
ideologia, uma cultura. Esta função se pode executar de 
maneira discreta, explícita; também pode ocorrer de forma 
implícita, que será maior ou igualmente eficaz. Se poderia 
discernir que dentro dos antigos manuais existe todo um 
conjunto de técnicas de manipulação, que têm sido retomadas 
posteriormente pela publicidade: através dos textos, dos 
exemplos, das imagens, dos títulos, se desliza, sem que seus 
contemporâneos sejam realmente conscientes disso [...]. 
(CHOPPIN, 2000, p. 109, tradução nossa). 
 

Definido então o manual didático, objeto de estudo desta pesquisa, 

Choppin (2000) orienta-nos para alguns métodos e investigações a serem 

realizadas nesta análise. Segundo o autor, os manuais são elaborados a partir 

de um projeto, apresentando uma estrutura lógica e tendo como proposta um 

discurso muito coerente. Eles se apresentam como uma obra acabada e, por 

isso, constituem uma importante e completa fonte de pesquisa, sendo um 

produto de uma sociedade em uma determinada época. 

Os estudos elaborados por Choppin (2000), mostram-nos uma série de 

características que devem ser analisadas num livro didático. Neste trabalho, 

abordaremos apenas alguns destes pontos, entre eles, o aspecto programático, 

ou seja, o conteúdo abordado num determinado manual e a sua posição em 

relação às propostas oficiais, através de reformas de ensino. Analisaremos o 

livro didático como uma ferramenta pedagógica, buscando verificar a natureza 
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do público destinado, os métodos pedagógicos postos em prática e o objetivo 

do método aplicado. 

Choppin (2000) pontua a necessidade de trabalhar-se com o manual 

como um conjunto de perspectivas e idéias que colaboram para a 

compreensão de fenômenos e da evolução do livro didático.  

Os livros didáticos surgiram para suprir um novo método de ensino, em 

que o professor ministra aula para um grupo de alunos e estes aprendem de 

forma simultânea. Os manuais, apresentados na forma de textos, foram-se 

adaptando e estruturando-se de uma maneira diferente para suprir a nova 

necessidade. Nessas mudanças, podemos observar, segundo Choppin (2000), 

a inclusão de explicações, questionários e exercícios que despertam o 

interesse do aluno, facilitando a sua compreensão. 

 Para prosseguirmos nossa pesquisa, determinaremos aqui que livro 

didático, compêndio ou manual referem-se às obras elaboradas para serem 

utilizadas no processo de aprendizagem, indicadas por um título, autor e série 

às quais foram destinadas. 

 

 

1. 6  Sobre reformas de ensino 

 

Neste trabalho, estaremos analisando a relação entre livro didático de 

Matemática e propostas da Reforma Francisco Campos, que foi promulgada 

em 1931. Para tanto, julgamos necessário caracterizar o que são reformas de 

ensino. Utilizamos, como base, o texto de Antoine Prost, Comment faire 

l’histoire des réformes de lénseignement? (1996). 

Como já vimos anteriormente, o que está declarado no texto 

programático de uma reforma são as finalidades de objetivos, definidos pelos 

legisladores. Não podemos esquecer as finalidades reais, aquelas que são 

resultados da prática ocorrida na escola e que não estão explícitas no texto da 

legislação. Prost (1996) ajuda-nos a entender um pouco mais sobre o papel da 

reformas e as suas finalidades. 
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 O termo “reforma” não nos remete a muitos problemas. É de comum 

acordo que reformar é produzir uma mudança, fato ocorrido através da ação do 

reformador que pode ser um agente individual ou coletivo. 

 Prost esclarece-nos que todas as mudanças nem sempre resultam de 

uma reforma. As modificações podem ser realizadas por uma seqüência de 

adaptações dos conteúdos às situações pedagógicas (PROST, 1996, p.15-26). 

 O objetivo da reforma é uma mudança, mas não podemos afirmar que, 

ao estudar o texto da reforma, estamos verificando, necessariamente, 

mudanças determinadas por ela, pois as modificações são decretadas pelos 

reformadores, mas não são praticadas por eles. Para que possamos estudar 

uma reforma de maneira adequada, precisamos de três condições. Primeiro é 

necessário saber qual o projeto de reforma, que deverá ser explicitado, 

assumido e identificado. A segunda condição é que este projeto deverá 

abranger uma determinada amplitude e a terceira é a existência de um debate 

em torno deste novo projeto (PROST, 1996, p.15-26). 

Uma reforma é sempre assumida por alguns agentes, os quais devemos 

saber quem são para que possamos entender os objetivos e as razões desta 

nova proposta. Uma reforma pode ser científica quando os seus agentes são 

os cientistas, que têm como primeiro intuito ajustar os saberes científicos aos 

saberes ditos escolares. Para que a reforma funcione, então é necessário 

contar com a participação dos professores, o que nem sempre acontece, pois 

os cientistas acabam ignorando o problema da adaptação do saber científico 

para o saber ensinado. Os professores, por sua vez, trabalham com outra 

realidade, tendo que resolver o problema da pedagogia para poder ensinar 

para os alunos, que nem sempre são aqueles idealizados pelos cientistas. 

Podemos ter também uma reforma política, que diferentemente da 

científica, tem por objetivo adaptar os conteúdos ensinados às novas 

finalidades da instituição, sendo um acontecimento iniciado pelos governantes. 

A escolha dos conteúdos do ensino é um dos meios de assegurar a adequação 

da escola aos objetivos da sociedade (PROST, 1996, p.15-26). 

Segundo Prost, uma reforma pode ser científica e política, sendo esta 

característica que prediz bem seu acolhimento, sendo bastante rara uma 

reforma que abrange todas as disciplinas não ser de ordem política. 



23 

 

Toda reforma deverá, como afirma Prost, ser estudada considerando-se 

a sua temporalidade. É necessário estudar a sua total trajetória para que 

saibamos quais foram as suas razões. Essa trajetória não deve ser estudada 

num período curto de tempo. “As reformas desenvolvem-se sempre de longe e 

precisa deixar o tempo mostrar sua verdadeira face”. (PROST, 1996, p.22). 

Para Prost, o envolvimento dos agentes e de seus aliados é fundamental 

para o sucesso de uma reforma. O envolvimento dos professores, então, é 

decisivo. Para que esse envolvimento ocorra, é necessário que os políticos e 

os cientistas convençam os professores da necessidade da reforma para que 

eles realmente a coloquem em prática. Além dos professores, deveremos ter 

um empenho da administração escolar, estimulando os professores e alunos. O 

sucesso de uma reforma depende do envolvimento de todos aqueles que 

atuam na prática escolar. 

O próximo capítulo acrescenta à nossa pesquisa a trajetória histórica 

que antecedeu a criação da nova disciplina Matemática e a implantação da 

Reforma Francisco Campos. Essa abordagem é fundamental para que 

possamos, como julga necessário Prost, analisar a Reforma segundo a sua 

temporalidade, verificando se esta era científica, política ou tinha as duas 

intenções e também para poderem analisar de que maneira ocorreu o apoio do 

corpo de professores da época. 
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CAPÍTULO 2 

 

ORIGENS DA CRIAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMÁTICA NO 

BRASIL 

 

 

O GHEMAT, Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no 

Brasil, coordenado pelo Professor Wagner Valente, já realizou diversas 

pesquisas a respeito da história do ensino de matemática, as quais culminaram 

com a produção do livro “O Nascimento da Matemática do Ginásio”. Entre elas, 

podemos destacar as dissertações de mestrado intituladas: “A Congregação do 

Colégio Pedro II e os debates sobre o ensino de Matemática”, de Jane Tavares 

(2002); “Henri Poincaré e Euclides Roxo: subsídios para as relações entre 

filosofia da matemática e educação matemática”, de Aparecida Rodrigues Silva 

Duarte (2002); “Uma análise dos exames de admissão ao secundário (1930-

1970): subsídios para a história da educação matemática no Brasil”, de Rita de 

Cássia Gomes Machado (2002); “Euclides Roxo e a Reforma Francisco 

Campos: a gênese do primeiro programa de ensino de matemática brasileiro”, 

de Arlete Petry Terra Werneck (2003), “A matemática escolar nos anos 1920: 

Uma análise de suas disciplinas através das provas dos alunos do ginásio da 

capital do estado de São Paulo”, de Vera Cristina Machado Santos (2003) e “O 

processo inicial de disciplinarização de função na Matemática do ensino 

secundário brasileiro”, de Ciro Braga (2003). 

A abordagem feita neste capítulo remete-nos a estes trabalhos já 

concluídos.  
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2.1   O Colégio Pedro II: modelo para o ensino secundário 

 

Na cidade do Rio de Janeiro, onde estava instalado o Seminário de São 

Joaquim, no dia 25 de março de 1838, foi inaugurado o Colégio Pedro II. Desde 

a inauguração, a sua finalidade, era oferecer um ensino de qualidade que fosse 

referência para o Brasil. 

 

Já no discurso de inauguração, Bernardo Pereira de 
Vasconcelos, Ministro e Secretário de Estado e Justiça e 
Interino do Império, explicava que a finalidade do novo 
estabelecimento de ensino era oferecer um modelo aos demais 
estabelecimentos, privados e públicos, e dessa forma estimular 
e elevar o nível da contribuição privada. (MACEDO, apud 
TAVARES, 2002, p.37). 
 

Segundo Tavares (2002), no Colégio Pedro II, as intenções dos 

governantes da época, em relação ao ensino secundário, eram adotadas e 

praticadas para posteriormente serem difundidas para as outras escolas do 

país. As reformas de ensino eram propostas, discutidas e aprovadas pelos 

professores catedráticos deste colégio. 

Tavares (2002) ressalta que só uma pequena parcela da população 

ingressava no ensino secundário, sendo que a maioria aspirava ao curso 

superior. Com essas condições, o ensino primário também era deficitário. Em 

meio a todo este quadro, uma das alternativas foi criar um padrão que 

orientasse outras instituições de ensino no país. Esse padrão estimulava a 

evolução do ensino secundário a partir das idéias praticadas no Colégio Pedro 

II. 

Os estudantes que concluíam o curso secundário no Colégio Pedro II 

tornavam-se bacharéis e podiam ingressar nos cursos de Direito e de Medicina 

sem os exames preparatórios, embora estes exames continuassem sendo 

obrigatórios para alunos dos demais cursos secundários. 

Este colégio passa então a ser uma referência nacional, ditando as 

novas regras e tornando-se, assim, o berço para as inovações que seriam 

instituídas em todo o ensino secundário nacional. A partir dele, reformula-se-ia 

o ensino secundário, de acordo com a sua organização pedagógica, que passa 

a ser modelo para as demais escolas nacionais. O mesmo ocorreu com os 
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programas e os livros didáticos, que foram inicialmente adotados pela 

congregação do Colégio para posteriormente virem a constituir um programa 

nacional de ensino. 

 

 

2.2   A Matemática escolar dos anos 1920: os livros FIC, as disciplinas 

Aritmética, Álgebra e Geometria 

 

No final do século XIX, o professor Eugênio de Barros Raja Gabaglia, 

professor de Aritmética e diretor do Colégio Pedro II, introduz no país uma 

coleção de livros didáticos traduzidos do francês, designados pela sigla FIC1, 

pela editora Garnier. Estes livros foram utilizados no Colégio Pedro II a partir de 

1895, com o uso do livro Geometria Descritiva. Segundo a referência dada pelo 

Colégio Pedro II, os livros FIC eram utilizados noutras instituições públicas e 

privadas do país. Tais livros consagram o ensino separado dos ramos 

matemáticos. 

Segundo Valente (1999), os Elementos de Aritmética, de Álgebra e de 

Geometria representam, em termos de manuais para o ensino, a forma 

didático-pedagógica mais elaborada da matemática tradicional, isto é, aquela 

separada nas disciplinas Aritmética, Álgebra e Geometria. 

 

 

2.3   O movimento internacional de reforma da matemática escolar 

 

No final do século XIX a Europa Ocidental e os Estados Unidos sofriam 

um grande impulso da indústria, mudança essa que foi refletida no sistema de 

ensino, afetando, conseqüentemente, a instrução matemática pois, segundo 

Schubring (2003b), nas estruturas tradicionais, a matemática servia como 

paradigma do pensamento lógico, com conteúdos elementares e com métodos 

de ensino formais; a matemática escolar era estática e desligada das 

aplicações práticas, enquanto a indústria e o comércio precisavam de 

                                                 
1 Frères de l’Instruction Chrètienne ou Irmãos da Instrução Cristã. 
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conhecimentos mais modernos e avançados para serem utilizados em 

aplicações técnicas.  

Foi nesse contexto de mudanças que, em 1908, no IV Congresso 

Internacional de Matemática, em Roma, foi criado o IMUK (Internationale 

Mathematische Unterrichtskommission). A comissão tinha a intenção de 

fortalecer a organização do ensino das matemáticas. Para isso, foi eleito um 

comitê central constituído por três matemáticos – o alemão Felix Klein, o suíço 

Henri Fehr e o inglês George Greenhill - sendo Klein eleito o presidente. Os 

objetivos oficiais desse movimento, segundo Schubring, eram a utilização das 

noções básicas de quantidades variáveis e dependência funcional desde a 

idade jovem e a orientação para a utilização da intuição e aplicações no novo 

método de ensino. Dava-se também ênfase na geometria analítica como objeto 

de ensino. 

Ficou determinado no Congresso de Roma que até o congresso 

seguinte, em 1912, na Inglaterra, o comitê deveria preparar relatórios sobre a 

instrução matemática em diferentes países, para que fosse feita uma 

comparação. O trabalho do IMUK publicou, até o encerramento de suas 

atividades em 1920, 294 títulos em 17 países. O IMUK coletou informações de 

como ocorria a instrução matemática nos países mais desenvolvidos e também 

atuou como um disseminador da idéia da reforma da instrução matemática. 

Felix Klein (1849 –1925) foi um importante matemático alemão. Segundo 

BRAGA (2003), Christian Felix Klein adquiriu respeito na comunidade científica 

desde cedo. Aos 23 anos, pronunciou sua aula inaugural solene, como 

catedrático de Matemática e membro do Conselho da Universidade de 

Erlanger. Nesse pronunciamento, falou sobre a unificação do conhecimento 

matemático em contraposição a um apego maior pelo aprofundamento de 

estudos particulares; foi um dos inspiradores para a Reforma Francisco 

Campos, sendo importante, então, um detalhamento maior sobre as suas 

idéias.  

A reforma elaborada por Klein tinha como idéia central o conceito de 

função como mediador entre as partes do currículo de matemática. Essa idéia 

fundamental funcionaria como ponto de convergência e levaria o cálculo para o 

currículo do Gymnasium. O ministério da Prússia aprovou esse movimento, 
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mas deveria ser implantado primeiramente nas séries iniciais para, 

posteriormente, com o apoio dos professores, chegar ao ensino secundário. 

Com o IMUK, em 1908, Klein pôde ampliar o movimento de reforma iniciado na 

Alemanha, ganhando apoio internacional.  

Segundo Rocha (2001), analisando as tendências de reforma do começo 

do século XIX, Klein chegou a três aspectos. O primeiro deles seria a 

predominância do ponto-de-vista psicológico, que alterara a maneira de ensinar 

Matemática, que não deveria ter a mesma abordagem para pessoas de idades 

diferentes, ou seja, devia-se dar um enfoque na Matemática, partindo do 

intuitivo e indutivo para o lógico-dedutivo, do concreto para o abstrato, de 

maneira gradual, de acordo com a faixa etária. Essa maneira acompanha o 

desenvolvimento da própria Matemática, que não é uma ciência pronta. 

O segundo aspecto seria a dependência da escolha da matéria a 

ensinar. Assim deveria o aluno perceber, sem abandonar a construção lógica-

dedutiva, que a Matemática poderia ser aplicada nas diferentes disciplinas, não 

sendo uma disciplina isolada e sem integração com as outras. E o terceiro é a 

subordinação da finalidade do ensino às diretrizes culturais de nossa época. 

Segundo Valente (2002), enquanto ocorre o IMUK na Europa, os 

professores do Colégio Pedro II estão interessados nas discussões levantadas, 

sendo Arthur Thiré o professor mais ativo.  

Thiré nasceu em Caen (França), em 1853. Foi contratado pelo 

imperador Pedro II para trabalhar na Escola de Minas de Ouro Preto. 

Transferiu-se posteriormente para o Rio de Janeiro, ingressando no Colégio 

Pedro II em 1910, onde permaneceu até 1924, ano do seu falecimento.  

Em 1912, ele propõe a formação de duas comissões: uma para estudar 

a distribuição das matérias dos cursos e suas modificações, e a outra para que 

o Brasil envie um delegado para o congresso que acontecerá na Inglaterra. 

Foram eleitos para essa segunda comissão o próprio Thiré e Raja Gabaglia, 

sendo, por fim, enviado para representar o Brasil nesse encontro, Raja 

Gabaglia, que se comprometeu a entregar relatórios sobre o Brasil no 

congresso seguinte, fato que não aconteceu, segundo levantamentos de Fehr, 

secretário geral da Comissão. Dessa maneira, Raja Gabaglia perdeu a 
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oportunidade de trazer para o Brasil as idéias, as influências e os reflexos da 

discussão internacional que estava acontecendo, como pondera Valente: 

 

O que Raja Gabaglia trouxe para o Brasil, para o Colégio Pedro 
II, do movimento internacional de reforma do ensino de 
matemática? Houve reflexos, apropriações, acerca da 
discussão internacional que estava sendo travada? Houve 
algum impacto no ensino do Pedro II, referência para o Brasil, 
do movimento de modernização da matemática escolar? Tudo 
indica que não. (VALENTE, 2003, p.57). 
 

Segundo Valente, Gabaglia participou das comissões mais como 

relações públicas do governo do que como um professor de matemática. Uma 

outra hipótese seria a de que ele tivesse simpatizado com a posição da Itália, 

que era de rejeição às abordagens indutivas e intuitivas, reforçando o uso do 

rigor matemático nos métodos de ensino. É importante também citar que ele 

poderia ter a intenção de manter e divulgar o uso dos livros FIC, traduzidos por 

ele. 

Mesmo Thiré sendo o responsável pela elaboração das reformas no 

Colégio Pedro II durante o período de 1912 – 1918, nenhuma transformação 

discutida no Congresso Internacional foi implementada durante esse tempo.  

 

 

2.4   Roxo e a proposta de criação da disciplina Matemática no Pedro II em 

1929 

 

FIGURA 2.1 - FOTO DO PROFESSOR EUCLIDES ROXO. 

 



 

 

30 

Em agosto de 1915, Floriano Peixoto assina autorização para que 

Euclides Roxo (figura 2.1) possa dar aulas como assistente no Colégio Pedro 

II. 

Euclides de Medeiros Guimarães Roxo nasceu em Aracaju, no dia 10 de 

dezembro de 1890 e faleceu em 1950 no Rio de Janeiro. Estudou no Colégio 

Pedro II, completando o curso de bacharel em 1909. Fez também o curso de 

Engenharia Civil na escola Politécnica do Rio de Janeiro. Em 1915, ainda 

estudante do curso de engenharia, iniciou sua carreira de docente como 

professor substituto de matemática do Colégio Pedro II, sendo nomeado 

professor catedrático quatro anos mais tarde, substituindo a cátedra do 

professor Raja Gabaglia, disputada também por Arthur Thiré. Ainda no colégio 

Pedro II, foi nomeado diretor do internato e, posteriormente, do externato, 

exercendo estes cargos de 1925 a 1930 e de 1930 a 1935, respectivamente. 

No ano de 1935, voltou a assumir suas funções de professor catedrático e, em 

1937, foi nomeado diretor do ensino secundário do Ministério da Educação e 

Saúde. 

Roxo teve um papel de destaque na tentativa de melhoria da qualidade 

do ensino da matemática no Brasil, tendo uma participação importante nas 

reformas ocorridas na disciplina entre 1929 e o início da década de 40.  

A sociedade brasileira atravessou a década de 20 sob uma grave crise 

social, econômica e política. Como reflexo dessa crise, na educação, podemos 

ressaltar a necessidade de um processo de modernização, que já havia sido 

presenciado em alguns países da Europa. Esse descontentamento teve como 

resultado a Revolução de 1930, que, como veremos adiante, acarretou a 

implementação de uma política nacional de educação e, por conseguinte, a 

Reforma Francisco Campos. 

Nesta década de inquietações, no Brasil, a educação era tomada, 

segundo Valente (2003), como o acelerador do processo de modernização. Os 

reformadores em todo o mundo, visavam promover a ruptura com o antigo, 

dogmático e abstrato modo de pensar o ensino das ciências. (BELHOSTE, 

apud VALENTE, 2003, p.65).  

Roxo passa a articular uma modernização, a partir do que foi discutido 

no Congresso para ser implantada no Colégio Pedro II. Essa modernização 
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iniciou-se com o pedido de Thiré para um aumento no número de aulas de 

Aritmética, negado pelo Conselho Superior de Ensino. A substituição do livro 

até então utilizado, FIC, pelo livro Lições de Aritmética, elaborado por Euclides 

Roxo, passa a ser uma justificativa para adequar o tempo aos conteúdos. 

Reformula-se o programa, que passa a seguir a seqüência do livro adotado. 

Para que esse objetivo fosse alcançado, seriam necessárias algumas 

mudanças no sistema de ensino. Uma dessas mudanças consistia na 

modificação do programa de ensino e na substituição dos livros anteriormente 

utilizados, os FIC, pelo novo compêndio de Euclides Roxo, adotado pelo 

Colégio Pedro II, até 1929. Segundo Valente: 

 

A nova referência, dada pelas Lições de Arithmética, 
representou um passo rumo à modernização à medida que 
houve uma grande licença para a utilização literal no 
encadeamento da apresentação dos conteúdos aritméticos. 
(VALENTE, 2003, p.72). 
 

Segundo Valente (2003), este livro didático tinha como público os alunos 

do Colégio Pedro II e aqueles que iriam prestar os exames preparatórios. O 

livro foi elaborado a partir de uma tradução e algumas reformulações do livro 

do francês Tannery.  

 

Roxo não realiza uma tradução pura e simples para o 
português, do texto de Tannery. São feitos cortes, adaptações, 
ajustes etc. É possível dizer que tal apropriação faz revelar os 
primeiros sinais de modernização da matemática escolar no 
Brasil. (VALENTE, 2003, p.71). 
 

O sucesso do livro didático de Roxo pôde ser comprovado pois foi 

adotado em diversos lugares do país e, como já dito, foi utilizado no Colégio 

Pedro II até 1929. 

Roxo foi nomeado diretor do Externato Pedro II, em 1925. Dois anos 

mais tarde, enviou à Congregação do Colégio Pedro II uma proposta de 

mudanças radicais para o ensino das matemáticas. No documento Roxo expõe 

a necessidade de adotarem-se as idéias de Klein, as quais já eram utilizadas 

“quase em todos os países civilizados do mundo” (ROXO, apud VALENTE, 

2003, p.74). Dentre esses pontos, temos a unificação das três disciplinas, até 

então, trabalhadas separadamente.  
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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; antes convém tanto quanto possível, expor os 
mesmos princípios sob os três pontos de vista (...). (VALENTE, 
2003, p.74). 
 

O texto foi aceito e assinado por dois terços dos professores do Colégio; 

no ano de 1928, a Congregação do Colégio Pedro II recebe dois ofícios 

favoráveis às modificações iniciadas por Roxo, aprovando em 1929, por 

decreto, a oficialização das propostas, para serem seguidas apenas no Pedro 

II. (VALENTE, 2003, p.75). 

Essas idéias de modernização foram implantadas, em 1929, apenas 

para o 1o ano do Colégio Pedro II. No ano seguinte, foi adotado, no 

estabelecimento, o livro Curso de Mathematica Elementar de Euclides Roxo, 

em cuja capa, o autor faz uma observação, citando que o livro haveria sido 

escrito de acordo com o programa atual do Colégio Pedro II.  Este livro faz 

parte da análise a ser realizada no item 5 – Coleção “Curso de Mathematica 

Elementar” de Euclides Roxo, embora possamos adiantar que Roxo trabalha 

com as três frentes, aritmética, álgebra e geometria, relacionando-as, como 

havia sido solicitado nas suas idéias colocadas anteriormente. Esse 

compêndio, segundo o próprio Roxo, foi moldado pelo livro didático norte-

americano escrito por Ernest Breslich. De acordo com Valente: 

 

O novo didático de matemática, escrito por Roxo, tinha assim a 
finalidade de objetivar a proposta de modernização do ensino 
no Brasil. A intenção principal era a da reestruturação da 
seqüência de conteúdos a ensinar, visando à fusão dos vários 
ramos (aritmética, álgebra e geometria) até então separados. 
(2003, p.79). 
 

No final de 1929, a Congregação do Colégio Pedro II aprova os novos 

programas para o ano de 1930, os quais seriam aplicados para o 1o e 2o ano, 

ficando ainda o 3o e 4o ano a serem modificados nos próximos anos. Com a 
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decisão, está em andamento no Colégio, ano a ano, a nova proposta formulada 

por Roxo (VALENTE, 2003, p.79). 

Joaquim Almeida Lisboa, também professor do Pedro II, catedrático de 

Matemática, encontrava-se, nesta época de mudanças, fora do país, 

retornando em 1930. Ele era avesso às inovações e, na reunião da 

Congregação para a votação dos programas de 1931, foi contra a continuação 

do processo; atitude em vão, pois, mesmo assim, foi mantida a permanência do 

programa. Almeida Lisboa, segundo Valente, muito genioso, procurou a 

imprensa para obter eco contra as reformas. 

As inovações na educação matemática, seguida pela adoção do livro 

Curso de Matemática Elementar, despertou resistências de outros professores 

influentes como Ramalho Novo e Sebastião Fontes, que fizeram publicar 

artigos em jornais, além daqueles de Almeida Lisboa. Segundo Valente (2003), 

para responder às críticas dos opositores da Reforma, Euclides Roxo decidiu 

publicar uma série de artigos no Jornal do Commercio, com o título “O ensino 

da Matemática na escola secundária”. Algumas idéias apresentadas nestes 

artigos serão abordadas nos próximos capítulos. 

 

 

2.5   A Reforma Francisco Campos e a disciplina Matemática 

 

Em 1929, o Presidente Washington Luís prepara a sua sucessão, 

indicando o nome do paulista Júlio Prestes. Tal atitude gerou insatisfação nos 

políticos mineiros que esperavam continuar a política do café-com-leite, com a 

indicação de Antonio Carlos, que era governador de Minas Gerais. Essa 

ruptura colocou fim à referida política e iniciou-se a articulação de uma frente 

de oposição, com a união de três estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Paraíba, indicando uma chapa constituída por Getúlio Vargas e João Pessoa.  

As eleições que deram vitória a Júlio Prestes não foram aceitas pela 

Aliança Liberal, que afirmava ter sido uma vitória fraudulenta. Iniciou-se então 

uma conspiração, com base no Rio Grande do Sul, partindo em direção ao Rio 

de Janeiro. A luta armada que seria, segundo Washington Luís, a mais difícil, 

teria lugar em Barreira de Itararé, pois lá estaria uma tropa de choque do 
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governo. Contudo, essa luta não chegou a acontecer, pois os generais Tasso 

Fragoso e Mena Barreto e o almirante Isaías de Noronha depuseram 

Washington Luís e formaram uma junta governativa, que passou o poder a 

Vargas, em 1930.  

Getúlio Vargas passa a ser chefe do governo provisório e uma de suas 

primeiras iniciativas na área de educação é a criação, em 14 de novembro do 

mesmo ano, do Ministério da Educação e Saúde Pública, elegendo como seu 

primeiro ministro, Francisco Campos. 

Roxo é conduzido a diretor do Internato do Colégio Pedro II, tomando 

posse no dia 11 de dezembro de 1930 e é chamado por Francisco Campos 

para elaborar, junto a uma comissão, um projeto de reforma do ensino 

brasileiro. 

Segundo a pesquisadora Ângela Miorim: 

 

O ministro acatou, em sua reforma para o ensino secundário, 
todas as idéias modernizadoras presentes na proposta da 
Congregação do Colégio Pedro II, na parte relativa ao ensino 
de Matemática. (MIORIM, 1998, p.92). 
 
 

A alteração no ensino em 1929, no Colégio Pedro II, ocasionou 

mudanças modernizadoras no estudo das línguas, na instrução moral e cívica, 

no desenho, na história universal e do Brasil. O que mais nos interessa é a 

criação da disciplina Matemática, anteriormente separada nas disciplinas 

Aritmética, Álgebra e Geometria, que incluía, no seu currículo, a Trigonometria. 

Segundo Rocha: 

 

Sem dúvida, de todas as mudanças realizadas na seriação do 
Colégio Pedro II, a que implicou transformações mais 
profundas foi essa fusão empreendida nas disciplinas 
generalizadas com a denominação “matemáticas”. (ROCHA, 
2001, p.32). 
 

Segundo Rocha, não existia anteriormente uma única disciplina 

Matemática, e o seu ensino era completamente fragmentado, não 

proporcionando ao aluno uma relação entre os diferentes conteúdos 

matemáticos. Essa mudança, tão significativa, incorporava os ideais do 
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movimento internacional de modernização, iniciado num movimento de âmbito 

mundial, liderado, no Brasil, por Euclides Roxo. 

 

[...] ele não fazia senão adotar uma orientação que já se 
conhecia e aplicava na Alemanha, há cerca de trinta anos, 
desde o começo do século. Foi sobretudo neste país que os 
professores abalizados, grandes autoridades em pedagogia 
matemática, se insurgiram contra o antigo método de ensino da 
Matemática elementar nos cursos secundários. 
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. (REIS, apud 
ROCHA, 2001, p.32). 
 

A Reforma Francisco Campos, promulgada em 1931, implanta, na 

disciplina Matemática, não só as inovações colocadas apenas para o Colégio 

Pedro II, para todo o ensino secundário, mas também as críticas às 

modificações no ensino de matemática, que começaram dentro do Colégio, e 

ganharam forças do lado de fora da instituição. 

A partir da Reforma Francisco Campos, a proposta passa a ter caráter 

nacional. Esta reforma modernizou o ensino secundário em termos de 

conteúdos de ensino e de orientações que foram introduzidos através da sua 

proposta metodológica. 

A nova legislação não expunha apenas os conteúdos a serem 

trabalhados e suas respectivas séries e disciplinas; ela incluía, através do 

decreto no 19.890, de 18 de abril de 1931, uma justificativa para a nova 

proposta, quais as suas finalidades e metodologias a serem seguidas em cada 

disciplina. 

Francisco Campos escreveu, no texto da reforma, uma justificativa para 

a sua implementação, citando também pontos a serem alterados. Segundo ele, 

o ensino secundário foi o escolhido para ser modificado, visando anular a idéia, 

anteriormente a ele agregada, de curso de passagem, para conferir-lhe um 

caráter educativo e, para isso, os professores contariam com as novas 

instruções metodológicas. Nota-se que é constante a preocupação em 

reformular o ensino, desvinculando a finalidade de matrícula nos cursos 

superiores, para que fosse assumido o caráter educativo, possibilitando ter 
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como foco no ensino a formação do aluno, como pode ser verificado no texto 

abaixo: 

 

(...) o ensino secundário é um simples curso de passagem e 
um mero sistema de exames destituído de virtudes educativas 
(...). O primeiro ato que se impõe na reconstrução do ensino 
secundário é o de conferir-lhe, de modo distinto e acentuado, 
um caráter eminentemente educativo. A sua finalidade 
exclusiva não há de ser a matrícula nos cursos superiores; o 
seu fim, pelo contrário, deve ser a formação do homem para 
todos os grandes setores da atividade nacional, construindo no 
seu espírito todo um sistema de hábitos, atitudes e 
comportamentos que o habilitem a viver por si mesmo e a 
tomar em qualquer situação as decisões mais convenientes e 
mais seguras. (BICUDO, 1942, p. 639). 
 

 Um outro ponto explicitado pela Reforma foi a freqüente preocupação de 

que os alunos não decorassem apenas as noções e os conceitos ensinados, 

mas que pudessem perceber que o mundo contemporâneo é um mundo em 

estado de movimento (BICUDO, 1942, p.639). O texto da Reforma Francisco 

Campos esclarece que uma educação de qualidade não pode ser medida pelo 

volume de noções e conceitos. Segundo o próprio texto da Reforma: 

 

A massa de conhecimentos, posta à disposição do aluno, já 
preparada, cozida e digerida, não contribuirá para o 
desenvolvimento das qualidades nobres do julgamento e do 
critério, qualidades ativas e dinâmicas, que lhe servirão na vida 
para identificar as novas situações em que se encontrar, 
modificá-las, utilizá-las e dar-lhes a solução apropriada. 
(BICUDO, 1942, p.639). 
 

Francisco Campos explica, nas exposições de motivos da Reforma que 

o antigo sistema de educação estava relacionado a um mundo em que se 

acreditava ser intemporal, e que se passou a reconhecer que este mundo 

estava em constante transformação e mudança. Neste mundo contemporâneo, 

o homem mais capaz não é aquele que tem respostas prontas, e sim aquele 

que adquiriu na escola o hábito de solucionar, de maneira concreta e 

adequada, as situações que a vida lhe impuser, uma vez que ele não se 

deparará com as mesmas questões que lhe foram formuladas na escola e 

decoradas enquanto nela permaneceu.  
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A educação do homem não se fará jamais mediante o sistema 
de receptividade passiva pelo qual se vem degradando, no 
ensino secundário, a inteligência da juventude. (BICUDO, 
1942, p.639). 
 

 Francisco Campos solicitava também, no texto da Reforma, que se 

iniciasse a reconstrução do ensino secundário, modificando a proposta de 

colocar o aluno na posição de receptor passivo de conceitos já elaborados e 

decorados, para uma abordagem mais educativa, que possibilitasse aos 

estudantes terem um ensino útil ao manejo das realidades e dos fatos da vida 

prática. 

Em relação à disciplina Matemática, podemos perceber essas idéias 

refletidas nas instruções metodológicas. O aluno não deveria apenas saber 

todos os conceitos, noções, teoremas e axiomas com o rigor matemático e sua 

devida demonstração, mas saber aplicar os processos matemáticos aprendidos 

na escola. Para isso, ele deveria elaborar relações lógicas entre fatos, 

descobrindo, por si mesmo, com o auxílio do professor, os conceitos, regras e 

propriedades, e não aprender uma matemática pronta e organizada. Essa 

característica faz que ele não seja mais um receptor passivo de 

conhecimentos. 

 Junto com estas novas solicitações, a Reforma citava alguns entraves 

que impediam a execução mais rápida de sua proposta. O principal deles era a 

formação de professores, a qual, no Brasil, encontrava-se entregue ao 

improviso.  

Um outro fator complicador, segundo o próprio texto da Reforma, seria a 

duração dos estudos. A nova proposta era de trabalhar com o conteúdo de 

maneira prática e intuitiva, e não mais como uma lista de noções a ser 

decorada. A proposta era de estender-se o ensino secundário em um período 

de sete anos, divididos em duas partes: a primeira de cinco anos, que seria o 

ensino fundamental (Curso Fundamental); e uma segunda parte, de dois anos 

(Curso Complementar), que focava a adaptação dos alunos ao curso superior. 

 Além disso, havia também a preocupação de ter-se uma fiscalização 

competente e adequada. Para garantir esse cumprimento, seria necessário 

contratar inspetores de ensino que participassem de um concurso, com o 

intuito de questioná-los sobre a matéria da seção a que se propunham, que 
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eram: a de letras, de ciências matemáticas, físicas e químicas e de ciências 

biológicas e sociais. 

 As novas propostas para a disciplina Matemática foram escritas, como já 

citado, pelo catedrático Euclides Roxo. Nesta abordagem, pode-se perceber a 

intenção de um estudo de cunho mais educativo, focado na intuição do aluno e 

não na memorização de conceitos e noções. Para isso, as inovações 

concentraram-se em novas orientações metodológicas e na fusão da 

Aritmética, da Álgebra e da Geometria em apenas uma disciplina. 

  

 

2.6   Reforma Francisco Campos: instruções metodológicas específicas 

para a disciplina Matemática 

 

Para a disciplina Matemática, os grandes temas metodológicos incluíam 

o emprego do método heurístico, a noção de função como eixo integrador, uma 

nova proposta para o ensino da Geometria, que era iniciado pela intuição; e a 

utilização de problemas com aplicações práticas. 

O método heurístico, como novo método de ensino, consistia na 

solicitação constante da atividade do aluno, fazendo que ele participasse, 

sendo um descobridor do conhecimento. Dessa maneira, não precisava, a 

princípio, decorar os conceitos e noções abordadas mas, saber resolver 

problemas com a intenção da busca de novos teoremas. Podemos perceber 

isso no seguinte trecho da Reforma: 

 

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 da resolução de problemas e 
de questionários intimamente coordenados. Assim os 
problemas não se devem limitar a exercícios dos assuntos 
ensinados, mas cumpre sejam propostos como processo de 
orientar a pesquisa de teoremas e de desenvolver a presteza 
na conclusão lógica. (BICUDO, 1942, p.157). 
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A Geometria deveria ser iniciada pelo ensino intuitivo, de caráter 

preliminar para o estudo demonstrativo formal. Esse ensino intuitivo deveria ser 

colocado em prática com a utilização de construções e de experimentações 

pelos alunos. 

 

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 serão 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. (BICUDO, 1942, p.157). 
 

Como já foi dito anteriormente, uma das maiores preocupações de 

Euclides Roxo, ao elaborar esta Reforma, foi a integração entre os três ramos 

da matemática: Aritmética, Álgebra e Geometria. Para que essa integração 

fosse realmente colocada em prática, a noção de função seria o eixo 

integrador, permitindo a relação entre as três frentes de trabalho. 

O conceito de função deveria, segundo as instruções metodológicas, ser 

trabalhado desde o 1o ano do Curso Fundamental. Essa abordagem deveria 

ser feita utilizando a intuição em respeito à faixa etária e amadurecimento dos 

alunos. Com o passar dos anos letivos, o aluno teria maiores condições para 

aprofundar seus estudos. Esse primeiro contato com o conceito, poderia ser 

feito utilizando as noções fundamentais, tendo em vista a aplicação a questões 

práticas, abolindo-se os cálculos exaustivos. O rigor matemático, o trabalho 

com deduções e teoremas seriam abordados somente com o amadurecimento 

do aluno, conforme a sua evolução pelos anos escolares. Estas noções 

fundamentais seriam as responsáveis pela relação entre a Aritmética, Álgebra 

e Geometria. 

Além das preocupações colocadas acima, Roxo enfatiza, nas instruções 

metodológicas, a necessidade do trabalho com problemas práticos, que 

envolveriam assuntos de outras disciplinas e as aplicações no domínio das 

ciências físicas e naturais. Esse tipo de abordagem possibilitaria levar o aluno a 

estimar resultados, levantar possíveis resoluções, utilizando a intuição e a 

realizar aproximações convenientes, conforme o problema proposto.  
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Ao lecionar Aritmética, professor deveria ter como objetivo desenvolver 

os cálculos numéricos através de exercícios. As operações com as frações 

poderiam ser ensinadas, inicialmente, utilizando-se o fracionamento de objetos 

e a representação geométrica. Essa abordagem proposta pelas instruções 

metodológicas permite que o professor entenda como realizar a relação entre 

as frentes da matemática que anteriormente eram ministradas distintamente. 

 

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. (BICUDO, 1942, 
p.158). 
 

Nesta reforma, fica evidente a preocupação do autor em mostrar a falta 

de necessidade de trabalhar-se com rigor matemático, no início dos estudos, 

exercícios decorados e cálculos exageradamente complicados. Para que isso 

fosse evitado, ele propõe que os conteúdos sejam abordados, a princípio, de 

maneira intuitiva, sem a preocupação do formalismo ou do rigor dedutivo, e 

também abrindo mão da mecanização de processos. Existe a valorização do 

cálculo mental e a desvalorização de expressões e cálculos exaustivos, sem 

uma finalidade didática. 

Ao ensinar a Álgebra, as instruções desta reforma sugerem que o 

conteúdo seja abordado de maneira paulatina. O conteúdo deveria ser iniciado 

por exercícios fáceis para posteriormente o aluno realizar exercícios com uma 

complexidade maior. Deixa claro também a preocupação de relacionar a 

Geometria com a Álgebra: 

 

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 (...). 
(BICUDO, 1942, p.158). 
 

Abordando ainda no texto da reforma o tópico Álgebra, Roxo propõe que 

se trabalhe com as equações de 1o grau a partir da resolução de problemas. O 

trabalho com problemas que os alunos poderiam resolver mentalmente, através 

dos seus conhecimentos de Aritmética tinha como objetivo evitar, na primeira 
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fase do estudo, a sistematização com o uso exagerado de regras, sem 

significado para os alunos. Para isso, Roxo sugere: 

 

Antes convém que o aluno seja obrigado a repetí-lo e a 
raciocinar em cada um dos casos numéricos apresentados de 
acordo com o critério da complexidade crescente. (BICUDO, 
1942, p.159). 
 

As fórmulas deverão ser ensinadas, entre outros aspectos, como 

expressão de dependência de uma variável em relação à outra. Dessa 

maneira, já se introduziria o ensino com funções, sempre feito através das 

representações gráficas, utilizando-as como um meio de domínio visual da 

variação das funções.  A dependência de uma grandeza em relação à outra 

deveria apresentar-se tanto em Álgebra quanto em Geometria. 

 

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. (BICUDO, 1942, p.159). 
 

O ensino de Geometria, segundo instruções da reforma, começaria por 

um curso propedêutico de geometria intuitiva e experimental. Esse estudo teria 

como objetivos três pontos a serem atingidos. O primeiro deles seria exercitar a 

percepção e a imaginação espaciais; o segundo, desenvolver no aluno a 

capacidade de abstração e, por fim, estimular o interesse dos alunos pelos 

trabalhos com medidas, pelo uso dos materiais como régua e compasso e pela 

construção de modelos. 

Este estudo propedêutico deveria ajudar o aluno a descobrir relações e, 

assim, estabelecer a base do estudo lógico-dedutivo. A parte lógico-dedutiva 

do estudo de geometria teria em vista o enunciado das proposições, 

demonstrações e aplicações, a compreensão do raciocínio dedutivo e o 

encadeamento lógico das idéias. 

No último parágrafo do texto com as instruções metodológicas, fica claro 

que não deveria existir a preocupação de seguir a ordem que havia sido 
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enumerada para cada ano. Caberia ao professor decidir se seguiria ou não tal 

sugestão. 

O período de inquietação nos anos 1920 e 1930 determinou a 

necessidade de uma reforma no ensino, que, até então, não abrangia todo o 

território nacional. Euclides Roxo, professor do Colégio Pedro II, estava a par 

de todas estas frentes de reforma e, baseado nas idéias do matemático Felix 

Klein, elaborou a mudança no currículo utilizado no Colégio Pedro II, que, 

depois da revolução, foi aplicado em todo o território nacional, unificando o 

nosso sistema de ensino. 

Neste capítulo abordamos as idéias de Klein que foram refletidas nas 

propostas de Roxo para o Colégio e para a elaboração de seu livro didático. No 

próximo capítulo, das idéias já abordadas, focaremos o método heurístico, 

defendido por Felix Klein e J. W. A. Young. Discutiremos a transmissão deste 

conceito para a proposta da Reforma Francisco Campos, elaborada por Roxo.  
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CAPÍTULO 3 

 

O MÉTODO HEURÍSTICO E O ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

 

3.1   A reforma Francisco Campos e o método heurístico 

 

 A Reforma Francisco Campos, como já foi dito no capítulo anterior, 

preocupou-se constantemente em explicitar as instruções metodológicas. O 

texto, além da listagem dos conteúdos, apresenta como deve ser ensinada a 

Matemática em cada série, respeitando a faixa etária correspondente, 

buscando facilitar, assim, a compreensão e o trabalho do professor. 

 Para a disciplina Matemática, Euclides Roxo, na Reforma Francisco 

Campos, explicita inovações, como, por exemplo, o emprego do método 

heurístico, a noção de função como eixo integrador entre Aritmética, Álgebra e 

Geometria, dentre outros elementos metodológicos.  

 Nesta pesquisa, abordaremos apenas o método heurístico como método 

de ensino, pois orienta para uma nova postura por parte do professor e do 

aluno em relação ao ensino dos conteúdos matemáticos. Verificaremos, neste 

capítulo, qual é a proposta do autor da Reforma ao solicitar este novo método 

de ensino. 

 A Reforma, referente à disciplina Matemática, esclarece as expectativas 

gerais em relação ao curso. A principal finalidade do ensino desta disciplina é 

desenvolver, no aluno, a capacidade de compreensão e de análise das 

relações quantitativas utilizadas no cotidiano. Como cita o próprio texto: 

 

[...] 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 
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interpretação exata e profunda do mundo objetivo. (BICUDO, 
1942, p.156). 

 
Euclides Roxo deixa explícito na Reforma Francisco Campos que o 

conteúdo deve ser ensinado de acordo com a maturidade do aluno, partindo da 

intuição para, aos poucos, apresentar elementos lógicos. O método heurístico 

tem, como proposta, que o aluno consiga, sob a orientação do professor, 

descobrir sozinho as verdades matemáticas, evitando que o mesmo se torne 

um receptor passivo de conhecimentos. Essa descoberta será efetuada através 

da resolução de problemas e questionários intimamente coordenados, com a 

finalidade de orientar a pesquisa de teoremas e o desenvolvimento do 

raciocínio lógico. O aluno, deixando de ter contato com uma Matemática 

pronta, com teoremas e com axiomas elaborados e provados, passa a 

descobrir o conceito que será ensinado através de experiências e problemas 

resolvidos por ele mesmo, conduzido e orientado pelo professor. No próprio 

texto da Reforma, Roxo esclarece que: 

 

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 da resolução de problemas e 
de questionários intimamente coordenados. Assim os 
problemas não se devem limitar a exercícios dos assuntos 
ensinados, mas cumpre sejam propostos como processo de 
orientar a pesquisa de teoremas e de desenvolver a presteza 
na conclusão lógica. (BICUDO, 1942, p.157). 
 

 Na proposta metodológica, subjaz a idéia de que, ao trabalhar com a 

intuição, estamos trabalhando com a Matemática como ciência viva. No método 

dedutivo, os teoremas e axiomas são ensinados como ponto de partida, 

colocando, mesmo que subliminarmente, a Matemática como uma ciência 

pronta. 

 

Do mesmo jeito que a humanidade não criou, de súbito, a 
matemática, em sua forma logicamente cristalizada, não pode o 
individuo aprendê-la assim pronta e acabada, para desse modo 
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adquirir uma nova faculdade – o raciocínio. (ROXO, 1937, 
p.72). 
 

Ainda no texto das instruções metodológicas da Reforma, existe uma 

abordagem para cada ramo da Matemática, mostrando como deveriam ser 

ensinados alguns assuntos, exemplificando para o professor como poderia ser 

colocada em prática a nova proposta de integração dos diferentes conteúdos.  

 Nos três ramos abordados, Aritmética, Álgebra e Geometria, fica 

evidente a preocupação de retirarem-se do ensino as contas exaustivas e a 

contraposição à valorização dos cálculos mentais. O texto solicita, também, 

que o professor tenha uma menor preocupação com o formalismo e com o 

rigor, até então muito valorizados; enfatiza a necessidade de despertar-se no 

aluno a iniciativa da resolução de problemas e operações, além de evitar as 

mecanizações dos processos. Os conceitos a serem ensinados, segundo a 

proposta, devem estar baseados na relação entre a Aritmética, Álgebra e 

Geometria, sempre em graus sucessivos, passando dos mais fáceis para os 

mais difíceis. 

 Deve-se, segundo Roxo, evitar a sistematização do processo de 

resolução, sem que antes o aluno tenha se deparado com casos numéricos 

que poderiam ser resolvidos mentalmente.  

 

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. (BICUDO, 1942, p.159). 

 

 Para compreendermos melhor as idéias defendidas por Euclides Roxo 

nas instruções metodológicas da Reforma Francisco Campos, achamos 

conveniente buscar novos documentos. No próximo item, dentre alguns 

documentos escritos por Roxo, analisaremos o artigo para o Jornal do 

Commercio, de 7 de dezembro de 1930, O Ensino da Mathematica na Escola 

Secundaria II - Principais Escopos e Directivas do Movimento da Reforma. 

Nessa análise, discutiremos algumas idéias dos inspiradores de Roxo, Young e 

Klein, relativas ao método heurístico. 
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3.2   O método heurístico segundo Roxo e Young 

 

 Euclides Roxo cita, em seu artigo, dois processos em que estava 

baseada a atividade da Matemática dos últimos séculos. Esses dois processos 

distinguem-se na maneira como se ensina a Matemática. O primeiro estuda 

esta disciplina decomposta em regiões delimitadas, de maneira estanque, sem 

integração entre elas; o segundo processo trabalha a Matemática sob um ponto 

de vista único, tendo como ideal a compreensão desta ciência como um grande 

todo. Esse segundo método ajuda o aluno no processo de abstração, além de 

desempenhar papel importante para fins heurísticos.  

A Matemática, no decorrer da história, oscilou muito entre esses dois 

processos distintos. Essa atuação, alternando um processo e outro, ou, até os 

dois simultaneamente, resultou grandes progressos na ciência Matemática. 

 

Para que a Matemática apresente um desenvolvimento 
harmônico, em todas as direções, será preciso que nenhuma 
das duas orientações seja preterida ou depreciada. (ROXO, 
1930b). 
 

 O autor explica que, para a eficiência da proposta da Reforma, é 

necessário aplicar, com maior ênfase, o processo que considera a Matemática 

sob um ponto de vista único, pois a abordagem estanque dá à Matemática 

característica de uma ciência morta.   

Segundo Roxo, essa maneira descontínua desperta, no aluno, ao 

contrário do que se pretendia, desinteresse e repugnância, sendo, então, 

prudente evitar tal processo de ensino. 

 No artigo do Jornal do Commercio, Roxo cita as idéias de Felix Klein, 

entre elas as três tendências principais para o movimento de reforma do 

ensino, que já foi citado anteriormente neste trabalho, mas vale aqui relembrar. 

A primeira tendência é a predominância do ponto de vista psicológico, ou seja, 

o ensino não deve depender apenas da matéria a ser ensinada; deve-se 

orientar também pelo individuo que se quer atingir, devendo-se começar 

sempre por uma abordagem intuitiva e concreta para posteriormente poderem-

se agregar elementos lógicos e exigir a representação formal. Nas palavras de 

Klein: 
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A começar sempre pela intuição viva e concreta para, só pouco 
a pouco, trazer ao primeiro plano os elementos lógicos, e a 
adotar, de preferência, o método genético ou heurístico, que 
permite uma penetração lenta das noções. (KLEIN, apud 
ROXO, 1930b). 
 

A segunda tendência é a escolha da matéria a ensinar em relação às 

aplicações da Matemática ao conjunto das outras disciplinas, o que implica 

trabalhar-se com o ensino menos formal e mais voltado para a realidade do 

aluno, relacionando diferentes disciplinas através de problemas e de questões.  

Por último, mas não menos importante, a subordinação da finalidade do 

ensino às diretrizes culturais da época, tendo em vista no ensino da 

Matemática, as aplicações às ciências físicas e naturais e às técnicas.  

 Klein, segundo Roxo, expõe que a intuição forma a base do 

conhecimento e que a exposição sistemática, dando ênfase ao formalismo 

deveria ser trocada pelo método heurístico, em que o aluno descobre o novo 

por si mesmo, através de perguntas habilmente formuladas pelo professor.  

 

O problema do método de ensino é sempre o mesmo: 
interessar o aluno, provocá-lo à pesquisa, dar-lhe sem cessar o 
sentimento (ou, se quiserem, a ilusão) de que ele mesmo é 
quem descobre o que se lhe quer ensinar. (ROXO, 1930b). 
 

 Dessas três tendências gerais, decorrem outras características e 

modalidades. Entre elas, podemos destacar a fusão dos três ramos da 

matemática: Aritmética, Álgebra e Geometria. “Não quero dizer que essas 

partes devam ser completamente fundidas, mas não devem ser tão separadas 

como sucede hoje (...)” (KLEIN, apud CARVALHO, 2003, p.104). Outra 

característica levantada por Klein é a introdução precoce da noção de função, 

que, para Klein, é o cerne do movimento de reforma. 

 No artigo do Jornal do Commercio, Roxo expõe suas idéias fazendo 

referência ao matemático Klein. Roxo explica, no artigo, que Klein fundamenta 

que os conhecimentos matemáticos devem partir de “conhecimentos 

sensoriais, para elevar-se, pouco a pouco, à forma dedutiva” (ROXO, 1930b, 

p.7). Explica ainda que é importante desenvolver, no aluno, a presteza para a 

busca de soluções adequadas para os problemas, e uma maneira de 



 

 

48 

desenvolver o processo seria “(...)interessar o aluno, provocá-lo à pesquisa, 

dar-lhe sem cessar o sentimento (ou, se quiserem, a ilusão) de que ele mesmo 

é quem descobre o que se lhe ensina” (ROXO, 1930b, p.7). 

 O autor cita também o americano J. W. A. Young. O método heurístico 

de Roxo, explicado no artigo do Jornal do Commercio e o proposto por ele na 

Reforma é também o mesmo defendido por Young.  

No seu texto The teaching of Mathematics in the Elementary and the 

Secondary School, Young (1924) classifica os vários métodos usados no 

ensino da Matemática. São eles: o sintético, o analítico, o dedutivo, o indutivo, 

o socrático, o heurístico e o de laboratório.  Nesta pesquisa, nós nos fixaremos 

no método heurístico por ter sido recomendado por Euclides Roxo nas 

instruções metodológicas da Reforma Francisco Campos e por ser, como já foi 

dito, um novo método de ensino para a Matemática.  

 No seu texto, Young explica o que seria o método heurístico proposto 

por ele. Roxo concorda com essas idéias e cita o autor no artigo do Jornal do 

Commercio.   

 

O método heurístico (do grego eurisko, eu encontro) é 
dominado pelo pensamento de que a atitude do aluno deve ser 
a de descobridor e não aquela de um receptor passivo de 
conhecimento. (YOUNG, 1924, p.69, tradução nossa). 
 

Etimologicamente, a palavra heurístico, segundo o dicionário Houaiss, 

deriva do verbo grego heurisko que significa “encontrar, descobrir, inventar, 

obter”. Na Pedagogia, heurística significa o método educacional que consiste 

em fazer descobrir pelo aluno o que se lhe quer ensinar. 

Young enuncia algumas características do método heurístico. A primeira 

delas é que se exige mais tempo, embora, segundo ele, a pequena progressão 

dos primeiros meses é compensada pela maior rapidez nos períodos 

seguintes. O método tradicional, apesar de ser mais rápido, é menos 

significativo para o aluno.  

Uma segunda característica é que ensinar heuristicamente não é 

sinônimo de nada ensinar (YOUNG, 1924, p.73, tradução nossa). O professor 

deve guiar o aluno, através de perguntas e respostas adequadas, para que ele 

saiba como elaborar a resolução do problema ou do exercício proposto. Para 
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que isso funcione, o professor deve estar atento em colaborar para que o aluno 

caminhe sozinho, através de perguntas e sugestões adequadas. Essa maneira 

de trabalhar-se em sala de aula deve ser recoberta de cuidados, pois as 

interferências do professor não podem deixar o aluno sem saber qual iniciativa 

tomar para desenvolver um raciocínio próprio em busca da solução pedida. 

Contudo, não poder falar demais, pois dá todas as soluções para o aluno, 

impossibilitando-o de pensar sozinho.  

Um terceiro ponto levantado por Young é que o professor não pode 

esquecer que os passos a serem dados devem estar baseados no aluno 

mediano e não naqueles com maior facilidade. Não devemos esperar que o 

aluno médio seja um segundo Euclides. (YOUNG, 1924, p.73, tradução nossa). 

 Em quarto lugar, Young cita a preocupação que o professor deve ter de 

evitar que o aluno consiga ter acesso a teorias prontas, ou nos livros, ou no 

próprio caderno. Para isso, o professor deve diversificar o seu material ou 

modificar as propostas de seus exercícios. 

 

O que é preciso evitar principalmente é que o aluno absorva 
passivamente a solução sem nenhum esforço ativo para 
encontrá-la. (YOUNG, 1924, p.75, tradução nossa). 
 

 Por último, Young cita a necessidade de uma postura heurística por 

parte do próprio professor, sem a qual não seria possível a aplicação do 

método. Para o autor, essa condição seria a mais difícil de ser alcançada. O 

método heurístico, para ser colocado em prática, precisa de uma postura 

adequada do professor. O professor deve acreditar no novo método e orientar, 

respeitando o amadurecimento de cada aluno, através de questionários que 

conduz o aluno ao raciocínio correto. Esse questionário não pode induzir o 

aluno à resposta certa, apenas encaminhá-lo ao raciocínio correto, 

possibilitando a progressão no conceito que se está estudando, através de 

questionários coordenados. 

 A respeito da utilização do método heurístico, Roxo, citando Young, 

conclui: 
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Como quer que seja, com todas as imperfeições que se 
possam apontar conclui Young, o método heurístico está muito 
mais perto de atingir as idéias da instrução matemática do que 
a simples ingestão passiva de qualquer corpo de doutrina 
matemática, por mais volumoso que seja. (ROXO, 1930b, p.7). 
 

 As inovações no tratamento dos conteúdos matemáticos para o ensino, 

a partir das orientações da Reforma Francisco Campos, objetivaram-se no 

manual inovador escrito pelo próprio autor da Reforma, no que toca à 

matemática escolar. Trata-se do Curso de Mathematica Elementar, publicado 

em 1929, por Euclides Roxo. 

 Werneck (2003) cita em seu trabalho a elaboração desse manual de 

Euclides Roxo e, conclui, no seu texto, que esse livro foi elaborado em conjunto 

com o programa do Colégio Pedro II. Apesar de o livro não ter uma 

correspondência totalmente seqüenciada com o programa, a análise nos levou 

a concluir que um foi feito para o outro. (WERNECK, 2003, p.85). 

Por meio desse texto, Roxo buscará mostrar aos professores como, 

concretamente, o novo ideário do ensino da nova disciplina poderá ganhar a 

prática pedagógica. 

Concluindo, o método heurístico foi proposto no Brasil por Euclides 

Roxo, deixando claro em seus textos, artigos e livros que esse novo método é 

o mesmo defendido por Klein e Young. No método heurístico, o aluno deve ser, 

ou pelo menos sentir-se, um descobridor dos conceitos matemáticos a serem 

ensinados. Assim sendo, as noções abordadas devem ser introduzidas 

intuitivamente, para, em seguida serem ensinadas na sua forma dedutiva. A 

matemática não deve ser ensinada como uma ciência pronta e acabada. 

Durante os estudos, deve-se desenvolver, no aluno, a capacidade de 

pesquisa e, para atingir esta finalidade, ele deve buscar sozinho as soluções 

dos problemas, ainda na escola. A qualidade do ensino não pode ser medida 

de acordo com a quantidade de noções que um aluno tem capacidade de 

reproduzir, e sim se ele tem condições de utilizar estas noções para resolver os 

problemas com os quais se deparará.  

O método heurístico tem como objetivo desenvolver esta disposição pela 

busca de resultados a partir de questionários intimamente coordenados, 
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fazendo que o aluno descubra por si só as noções matemáticas para, 

posteriormente, utilizar a linguagem formal e dedutiva. 

No próximo capítulo, vamos verificar como Euclides Roxo propôs a 

aplicação desse método nas instruções metodológicas da Reforma Francisco 

Campos, segundo a análise de três conteúdos previamente selecionados. 
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CAPÍTULO 4 

 

OS LIVROS DIDÁTICOS E O MÉTODO HEURÍSTICO 

 

 

No texto organizado por Wagner Rodrigues Valente, “O nascimento da 

matemática do ginásio”, os autores concluem que: 

 

A matemática do Ginásio de Euclides Roxo, de todo modo, 
constituirá embrião para o ensino da disciplina nas séries 
imediatamente subseqüentes ao ensino primário. Muitas 
transformações sofrerá a proposta de Roxo até que a disciplina 
estabilize seus conteúdos, livros didáticos e avaliações 
escolares. (VALENTE, 2004a, p.149). 
 

 Retomando o que se disse na Introdução, cabe perguntar: 

- Como a disciplina estabilizou-se a partir de sua criação? 

A análise da vulgata estabelecida a partir da Reforma Francisco Campos 

foi o caminho escolhido para responder à questão. 

Baseados nas pesquisas sobre os livros didáticos dos autores Choppin e 

Bittencourt e na concepção de vulgata de Chervel, já citadas neste trabalho, 

consideramos adequado estudar alguns livros didáticos para analisarmos de 

que maneira seus autores apropriaram-se dos ideais inovadores. Esta análise 

traça um paralelo entre o manual inovador de Euclides Roxo, (Curso de 

Mathematica Elementar, vol.1), outros manuais que fizeram parte da vulgata e 

as instruções específicas da Reforma Francisco Campos. 

A análise de livros que constituem a vulgata pode revelar como as 

orientações idealizadas em uma reforma são interpretadas e utilizadas por 

seus autores, evidenciando, assim, o sucesso ou não dos ideais reformadores, 

tal como orienta Wagner Valente: 
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Caberá ao historiador indagar em que medida o 
aparecimento de uma nova proposta – apresentada num 
manual audacioso e inédito – foi capaz de fertilizar 
produções didáticas posteriores e ser apropriado por elas, 
a ponto de ser constituída uma nova vulgata que, em 
certa medida, poderá atestar o sucesso da nova proposta 
contida no manual transformador. (VALENTE, 2002, 
p.42). 

 

Para analisarmos de que maneira o método heurístico foi incorporado 

nos livros didáticos que faziam parte da vulgata da Reforma Francisco Campos 

optamos por realizar uma seleção de conteúdos. Foram contemplados três 

tópicos do conteúdo programático, sendo dois deles propostos para serem 

ensinados no primeiro ano e um no segundo ano do Curso Fundamental: 

números relativos, equações e triângulos, respectivamente.  

Para realizar esta pesquisa, foram utilizados os seguintes livros: 

1. Curso de Mathematica Elementar, (1o e 2o anos), de Euclides 

Roxo. 

2. Primeiro Ano de Matemática e Segundo Ano de Matemática de 

Jacomo Stávale. 

3. Lições de Matemática (1º e 2o anos) de Algacyr Munhoz 

Maeder. 

4. Matemática - 1º e 2o anos de Cecil Thiré e Mello e Souza. 

5. Curso de Mathematica – 1o e 2o anos de Agricola Bethlem 

 

A obra de Euclides Roxo foi escolhida por caracterizar-se como um 

manual inovador, com a finalidade de apresentar uma nova didática baseada 

nas instruções da Reforma. Esta obra tinha como diferencial o fato de não se 

preocupar somente com as aprovações nos exames, mas sim fazer que o 

aluno ampliasse sua cultura por meio dos conhecimentos matemáticos 

adquiridos, evitando que o mesmo se preocupasse em apenas decorar regras 

e memorizar os métodos de resolução. A intenção do seu autor era viabilizar os 

ideais trazidos pela Reforma e, portanto, utilizar o método heurístico como um 

novo método de ensino. 
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As demais coleções foram escolhidas por terem sido consideradas obras 

representativas, com dezenas e, por vezes, centenas de edições (o livro de 

Jacomo Stávale, segundo PFROMM NETTO (1974), teve mais de 150 edições, 

atingindo aproximadamente um milhão de exemplares vendidos) e por terem 

sido as precursoras dos livros didáticos que tinham como objetivo reformular o 

ensino de Matemática, segundo diretrizes da Reforma Francisco Campos, 

constituindo, assim, uma nova vulgata. 

 

 

4.1   O método heurístico no ensino dos números relativos, das equações 

e dos triângulos. 

 

As instruções metodológicas da Reforma traziam orientações 

específicas sobre alguns conteúdos que seriam abordados no Curso 

Fundamental. Em relação aos conteúdos específicos que escolhemos para 

analisar, vimos que, para ensinar números inteiros ou qualificados, o professor 

deve utilizar o método heurístico, através de um questionário a ser respondido 

pelo aluno, apoiado na noção de segmento dirigido. A reforma traz uma 

orientação específica: 

 

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 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. (BICUDO, 1942, p.159). 

 

Em relação às equações, as orientações da Reforma explicitam: 

 

A noção de equação surgirá naturalmente na resolução de 
problemas simples de aritmética, com uma só incógnita e do 
primeiro 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. (BICUDO, 1942, p.159). 
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 Para o estudo da Geometria, existe a preocupação de ensinar-se a partir 

de um curso propedêutico para que o aluno possa, com a participação do 

professor, descobrir as relações entre os conceitos. Ao iniciar a Geometria 

dessa maneira, o aluno poderá, mais significativamente, aprender o conteúdo 

pela abordagem intuitiva e experimental. Em sua proposta metodológica, Roxo 

deixa claro que a Geometria não deve iniciar-se pelos teoremas e pelos 

axiomas, e sim pela capacidade do aluno de trabalhar experimentalmente 

objetos e de observar, concluir as propriedades, os teoremas e os axiomas, 

dando a este ramo da Matemática um caráter experimental e construtivo. Como 

está no próprio texto da Reforma: 

 

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 serão 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. (BICUDO, 1942, p.157). 

 

 Segundo determinação da própria legislação, escrita por Euclides Roxo, 

a maneira de abordarem-se os três conteúdos propostos para análise não pode 

ser dedutiva. A abordagem deve levar em consideração as observações, 

experimentações e respostas dadas pelo leitor para que, assim, utilizando-se 

do intuitivo, ele possa concluir sobre as propriedades, axiomas e teoremas. 

Essa maneira de trabalhar deve ser orientada pelo professor e proposta pelo 

livro didático.  

Nos próximos capítulos, traçaremos um paralelo entre a proposta da 

Reforma e a sua aplicação nas coleções selecionadas, que já foram citadas 

anteriormente.  
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CAPÍTULO 5 

 

COLEÇÃO CURSO DE MATHEMATICA ELEMENTAR, DE 

EUCLIDES ROXO E O MÉTODO HEURÍSTICO 
 

 

O livro de Euclides Roxo, Curso de Mathematica Elementar, pode ser 

traduzido como o exemplo fiel dos ideais da Reforma. O seu livro é o manual 

inovador da vulgata que se constituiu para a Reforma Francisco Campos. 

Na capa do compêndio (figura 5.1), segue a observação de que havia 

sido elaborado “de acordo com os programas atuais do Colégio Pedro II”. No 

Prefácio, o autor explica, como já verificamos nesta pesquisa, que as suas 

idéias estão de acordo com as de Klein, resumindo as tendências do 

movimento de reforma defendidas pelo matemático francês, tendências estas 

já citadas nesta pesquisa.  

Ainda neste prefácio, o autor esclarece ter utilizado o compêndio de 

Ernest Breslich como referência para a elaboração do seu manual. Explica que 

esse livro didático foi, por 25 anos, revisto e modificado e os compêndios que 

seguiram as suas orientações foram os que mais fizeram sucesso. Ainda 

falando do livro de Breslich, explica: 

 

De fato, não nos parece que nenhum outro tenha de maneira 
mais feliz harmonizado quase todas as tendências da grande 
reforma. 
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 a mentalidade 
dos nossos adolescentes. (ROXO, 1929, p.11). 
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FIGURA 5.1 – CAPA DO LIVRO CURSO DE MATHEMATICA ELEMENTAR, DE 

EUCLIDES ROXO 

 
ROXO, E. Curso de Mathematica Elementar. Rio de Janeiro: Livraria Francisco 

Alves, 1929. v.1 
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No prefácio da obra, credita a Klein, entre outros matemáticos 

americanos, alemães e franceses, as sugestões de ordem didática. 

Fala sobre a aplicação do método heurístico, reconhecendo que é um 

método que necessita do esforço do professor, mas que é o único que se 

harmoniza com as modernas determinações pedagógicas. Diz o autor: 

 

Quase todo o compendio está redigido de modo a facilitar o 
ensino pelo método heurístico, em que se procura, tanto 
quanto possível, evitar o dogmatismo e levar, por meio de 
perguntas adequadas, o próprio estudante a descobrir os fatos 
e a enunciar as regras e definições. (ROXO, 1929, p.12). 

  

Roxo escreveu apenas 3 volumes desta coleção. Desistindo de 

prosseguir com o projeto modernizador, junta-se a Thiré e Mello e Souza, 

participando da autoria dos 3 últimos volumes da coleção “Curso de 

Matemática”, que passa a ser intitulada “Matemática”. 

A dissertação de mestrado de Walter Fernandes Sório, “Um estudo do 

Curso de Mathematica Elementar de Euclides Roxo: contribuiçao para a 

história de Educação Matemática no Brasil” faz uma comparação entre o livro 

de Roxo e os livros Senior Mathematics, Book I de Ernest Breslich, Beginner’s 

Book of Geometry de G. e W. H. Young e Tratado Metódico de Matemáticas 

Elementales de Gustavo Holzmüller, escolhidos por terem influenciado, 

segundo o próprio Roxo, as idéias utilizadas em seu livro didático. 

Sório (2004) conclui que Euclides Roxo realizou uma tradução do 

capítulo Explicación sobre modelos y dibujos de los concretos geométricos 

mais importantes. A) Cubo y cuadrado, plano y reta do texto de Holzmüller. Em 

relação ao livro de Young, Sório explica que “Toda  sua explanação de 

circunferência, bem como de simetria e esfera, Roxo apropria-se do texto e dos 

exemplos do livro do Young” (SÓRIO, 2004, p.91). Em relação ao livro de 

Breslich, Sório conclui que “a comparação dos textos de Breslich e Roxo leva-

nos a concluir que foram de pequena monta as adaptações feitas pelo 

professor brasileiro aos capítulos tomados do livro americano” (SÓRIO, 2004, 

p.117). 

Realizando a leitura do prefácio do livro de Roxo e analisando alguns 

livros que ele mesmo diz ter utilizado para escrever o seu compêndio, podemos 
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afirmar que o seu livro é uma compilação de idéias de autores envolvidos com 

o movimento de reforma que ocorria na Europa e Estados Unidos, sendo as  

modificações e adaptações muito suscintas e, por vezes, insignificantes. Como 

o próprio autor diz no Jornal do Commercio, 25 de Janeiro de 1931, no artigo 

“Teceira réplica ao Sr. Joaquim Lisboa”:  

 

Tanto nesses compêndios, como nos artigos que venho 
publicando nesta 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. (ROXO, apud 
CARVALHO, 2003, p.113). 
 

 

 

5.1   Números relativos ou qualificados 

 

O autor (ROXO, 1929) inicia o capítulo sobre números relativos no seu 

livro Curso de Mathematica Elementar para o 1o ano, discutindo a necessidade 

de estender-se os resultados para as subtrações do tipo a – b e exemplificando 

operações com números positivos sobre a reta numérica, como deslocamentos 

de segmentos orientados. Após estabelecer o zero como “nenhum 

deslocamento” e definir números relativos, valores absoluto e simétrico, traz 

para o aluno uma série de problemas a serem resolvidos sobre a reta 

numérica, que têm a intenção de provocar a reflexão entre os deslocamentos e 

as operações matemáticas, tal como notamos no exemplo citado abaixo: 

 

2. A que distância e em que sentido do ponto de partida se 
acha um automóvel que percorre distâncias para o leste (+) e 
para oeste (-), de acordo com os seguintes pares de números: 
+35 e depois -8? -48 e depois +32? -15 e depois +15? +55 e 
depois +25? -80 e depois -38? (ROXO, 1929, p.126). 

 

Em seguida, o autor estuda a representação gráfica com números 

qualificados, pedindo a construção de tabelas e gráficos, que são realizados 
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sob diversos contextos como temperaturas, alturas e profundidades, posses e 

dívidas e saldos no comércio, tal como vemos a seguir: 

 

1. Trace, no papel quadriculado, um gráfico para representar as 
seguintes leituras horárias, começando às 10h: +3º.6; -1º.8; -
2º.4; -5º.2; -3º.4; -1º.8; +2º.5; +3º.6; +6º.4; +8º.3; 10º; +10º.6. 
(ROXO, 1929, p.130). 

 

A operação de adição é realizada graficamente por meio de exercícios 

resolvidos ou a serem resolvidos pelos alunos. O autor inicia o capítulo sem 

citar algoritmo algum ou regra, apenas pede que o aluno resolva problemas 

como o enunciado a seguir:  

 

A adição de números positivos e negativos pode ser explicada 
graficamente.(...) 
1. Achar graficamente a soma de (+7) com (-3). Se (+7) 
representa uma distância percorrida para leste e (-3) uma 
distância percorrida para oeste, então (+7)+(-3) indica a direção 
e a distância do ponto de chegada ao ponto de partida de um 
automóvel que percorreu (+7) milhas e depois (-3) milhas. (...) 
Isso pode ser expresso em símbolos pela igualdade: (+7) + (-3) 
= (+4). (ROXO, 1929, p.134 - 135). 

 

 Depois de utilizar a representação gráfica, pede ao aluno, observando os 

resultados encontrados anteriormente, que confirme duas leis enunciadas no 

livro para realizar a soma algébrica. O item seguinte já solicita que o aluno 

realize operações e resolva problemas. A abordagem usada na soma algébrica 

é repetida para a propriedade comutativa, segundo o próprio texto: 

 

92. Comutatividade. - Os exercícios 2, 3 e 4 mostram que a 
soma  de números qualificados é comutativa, isto é, o valor da 
soma de números qualificados é o mesmo qualquer que seja a 
ordem das parcelas, tal qual como já sabíamos que acontece 
para os números aritméticos. (ROXO, 1929, p.138). 

  

Para ensinar a subtração, inicia com a seguinte abordagem: 

 

A mudança da extremidade da coluna de mercúrio serve de 
exemplo de uma diferença entre duas leituras termométricas 
sucessivas. Assim, se a primeira leitura é +14 e a segunda +8, 
a mudança é a diferença entre +14 e +8; ela se obtém 
contando-se o número de divisões da segunda leitura à 
primeira. Se o sentido em que conta é para cima a diferença é 
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positiva, si o sentido é para baixo a diferença é negativa. Assim 
(+14) - (+8) = +6, visto que contamos 6 para cima, de +8 a +14. 
Analogamente, mostre que: (+14) - (-8) = +22 (...). (ROXO, 
1929, p.139-140, grifo do autor). 
 

A mesma linha de raciocínio é utilizada para as outras duas operações: 

multiplicação e divisão. Como podemos notar no próprio compêndio: 

 

4. - Achar o produto de (-5) por (-4). 
Resolução: De acordo com as convenções feitas nos ex. 1, 2 e 
3, (-5)(-4) significa que (-5) deve ser marcado quatro vezes no 
sentido oposto ao de (-5) Assim, (-5)(-4) = (+20). 
96.- Regra dos sinais para a multiplicação. - Dos exercícios 1 a 
5, concluímos a seguinte regra para determinação do sinal de 
um produto: O produto de dois fatores de mesmo sinal é 
positivo. O produto de dois fatores de sinais contrários é 
negativo. (ROXO, 1929, p.143). 

 

 

 

5.2   Equações 

 

Em relação às equações lineares, no seu livro Curso de Mathematica 

Elementar para o 1o ano, o autor (ROXO, 1929) explica como utilizá-las dando 

um exemplo do movimento uniforme. Representa várias sentenças que 

poderão ser resolvidas aritmeticamente ou por meio de equações. Os primeiros 

exercícios são resolvidos mentalmente utilizando a intuição.  

 

1. Que número deve ser somado a 7 a fim de dar 25 para 
soma? (...) 

3. Se de um certo número se tira 12, o resto é 9; qual é esse 
número? (ROXO, 1929, p.150). 

 

Roxo faz um paralelo com as resoluções aritméticas, pontuando para o 

aluno as vantagens destas resoluções e explicando como chegar ao resultado. 

Começa a discutir as resoluções algébricas da seguinte maneira: 

 

I – Dividir uma fita com 42 metros em duas partes de modo que 
uma tenha 5 vezes o comprimento da outra. 
Resolução arithmetica 
A parte menor é um certo comprimento. 
A parte maior é 5 vezes esse comprimento. 
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A fita tem, pois, um comprimento igual a 6 vezes a parte menor. 
(...) 
Resolução algébrica 
Seja x o número de metros da parte menor. 
Então 5x é o número de metros da parte maior, 5x + x ou 6x 
representa o comprimento total da fita; como este tem 42 
metros, devemos ter: 
6x = 42 
Logo  x = 7. (ROXO, 1929, p.151, grifo do autor). 

 

Ao longo do capítulo, a linguagem que Roxo (1929) utiliza é clara e de 

fácil compreensão. O autor faz, sempre que possível, uma conexão entre a 

Aritmética, a Álgebra e a Geometria, o que pode ser percebido no tópico sobre 

perímetro da circunferência. Para desenvolver esta noção, faz figuras e pede 

que os alunos meçam objetos para que possam concluir qual a relação 

existente entre o diâmetro e o perímetro de uma circunferência. ROXO (1929) 

aproveita o momento para introduzir o número Π : 

 

Tome vários objetos circulares (moedas, garrafas, rolos, etc.) e 
meça cuidadosamente o comprimento de um fio enrolado sobre 
eles. Depois meça o diâmetro a cada um desses objetos. 
Divida cada circunferência pelo diâmetro correspondente.(...) O 

seu valor é 3,14 ou 
7
22

 aproximadamente. (ROXO, 1929, 

p.157, grifo do autor). 
 

Esta atividade exemplifica a manipulação de objetos com a intenção de 

desenvolver um conhecimento tácito, defendido por Roxo na Reforma 

Francisco Campos. O axioma da subtração só será ensinado depois da 

explicação de alguns termos utilizados na Matemática, da resolução de alguns 

problemas orais e, o mais importante, após a resolução feita pelo aluno de 

vários desses problemas. O axioma da subtração, o último tópico do capítulo, é 

citado fazendo um paralelo com a balança (figuras 5.2 e 5.3).  
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FIGURA 5.2 – O AXIOMA DA SUBTRAÇÃO 

 
ROXO, E. Curso de Mathematica Elementar. Rio de Janeiro: Livraria Francisco 

Alves, 1929. v.1 
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FIGURA 5.3 – EXERCÍCIOS SOBRE EQUAÇÕES 

 
ROXO, E. Curso de Mathematica Elementar. Rio de Janeiro: Livraria Francisco 

Alves, 1929. v.1 
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O paralelo com a balança permite que o aluno, de maneira indutiva, 

compreenda e saiba utilizar o axioma da subtração, sem que ele seja 

explicitado de maneira formal. Os problemas que são sugeridos para os alunos 

como exercícios abordam diferentes assuntos, tais como perímetros, distâncias 

e velocidade. O autor emprega, em diversos momentos, o método heurístico, 

pois o aluno é sempre convidado a participar acompanhando a explicação e 

desenvolvendo o seu raciocínio. As atividades são desenvolvidas permitindo 

que o aluno faça descobertas sobre a teoria, os axiomas e as propriedades 

matemáticas. 

 

 

5.2   Triângulos 

 

No seu livro Curso de Mathematica Elementar para o 2o ano, Roxo 

(1930a) aborda o capítulo iniciando pela notação e por um desenho de um 

triângulo no qual mostra seus elementos. Prosseguindo na seqüência didática, 

Roxo (1930a) solicita a participação do aluno propondo que ele desenhe, meça 

e construa, com um fio, diferentes triângulos e observe a medida de seus 

lados. Somente após esta abordagem inicial, o autor (ROXO, 1930a) enuncia a 

seguinte proposição: 

 

Em todo triângulo, a soma de dois lados é sempre maior e a 
sua diferença sempre menor que o terceiro lado. 
Enuncie essa proposição de outro modo, começando pelas 
palavras “cada lado de um triangulo...” (ROXO, 1930a, p.36). 
 

Antes de sugerir exercícios a serem resolvidos pelo aluno, Roxo 

classifica os triângulos quanto aos lados, exemplificando, com desenhos, um 

triângulo escaleno, um  isósceles e um eqüilátero. 

Para iniciar as relações entre os lados de um triângulo, o autor solicita 

que o aluno participe ativamente das propostas, não sendo apenas um receptor 

passivo. Para isso, sugere que faça triângulos com três tiras de cartolina de um 

centímetro de largura e comprimento de 8 cm, 10 cm e 12 cm.  

Continuando o capítulo do livro, o autor aborda a propriedade da soma 

dos ângulos internos de um triângulo. Para realizar esta abordagem, utilizando 
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o método heurístico, o autor solicita que o aluno participe ativamente das 

propostas, não sendo apenas um receptor passivo. Sugere que o aluno recorte 

os ângulos internos de um triângulo e coloque-os de modo a ficarem 

adjacentes e pergunta a soma dos três ângulos (figura 5.4). Nessa mesma 

figura, podemos observar um outro exercício para verificar-se a mesma soma, 

utilizando um lápis e a sua rotação em torno dos vértices. Posteriormente, 

solicita que o aluno complete uma tabela que deverá ser feita a partir do 

desenho de triângulos com as respectivas medidas de seus ângulos, utilizando 

o transferidor (figura 5.5). 

Para introduzir a noção de bissetriz, altura e mediana no triângulo, o 

autor solicita a construção de alguns triângulos com régua, compasso e 

transferidor. O aluno escolherá três triângulos, traçará as bissetrizes de cada 

um deles e refletirá a respeito das mesmas. Usando triângulos, o aluno traçará 

as alturas e as medianas, como podemos verificar no próprio texto: 

 

31. Mediana – Divida ao meio um dos lados de um triângulo; 
ligue o ponto assim obtido ao vértice oposto a esse lado. A reta 
que liga um dos vértices de um triângulo ao meio do lado 
oposto é uma mediana do triângulo. Quantas medianas se 
podem traçar em um triângulo? (...) Adotando marcha análoga 
à que foi seguida nos 30. e 31, mostre que as medianas de um 
triângulo qualquer concorrem em um mesmo ponto. (ROXO, 
1930a, p.47 - 48). 

 

A seqüência apresentada nos três capítulos analisados possui uma 

linguagem clara e de fácil compreensão. É bastante visível o emprego do 

método heurístico, pois o aluno é requisitado a participar do estudo 

constantemente, através dos diversos exercícios numéricos e problemas 

verbais propostos ao longo de todo o capítulo. Roxo explicita, em suas 

orientações, a postura ativa do aluno, deixando de ser um simples receptor 

passivo de conhecimentos.  
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FIGURA 5.4 – SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS 

 
 

ROXO, E. Curso de Mathematica Elementar. Rio de Janeiro: Livraria 

Francisco Alves, 1930a. v.2. 
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FIGURA 5.5 – TABELA SOBRE A SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS 

 
ROXO, E. Curso de Mathematica Elementar. Rio de Janeiro: Livraria 

Francisco Alves, 1930a. v.2 

 

Com um mínimo de explicação, o autor propõe problemas ao aluno que 

devem ser resolvidos baseados em uma pequena discussão anterior sobre o 
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tema. O desenvolvimento de toda a teoria dá-se passo a passo, sem exageros 

teóricos. Em geral, as regras de sinais, as que envolvem as operações com os 

números relativos, bem como as de resolução das equações e das 

propriedades dos triângulos são retiradas dos resultados dos exercícios, como 

conseqüências dos mesmos, caracterizando, assim, o pensamento indutivo a 

ser empregado conjuntamente com o método heurístico. 

 Concluindo, o autor emprega, em diversos momentos, o método 

heurístico, pois o aluno é sempre convidado a participar acompanhando a 

explicação e desenvolvendo o seu raciocínio. As atividades são desenvolvidas 

permitindo que o aluno faça descobertas sobre a teoria, os axiomas e as 

propriedades matemáticas tanto na Álgebra quanto na Geometria. O aluno 

consegue, nesta proposta de trabalho, descobrir por si mesmo a verdade que 

querem nele inculcar.  

A Matemática, nesta proposta, não é apresentada apenas com 

teoremas, axiomas e proposições. No livro de Roxo, o aluno não tem num 

primeiro momento, contato com a Matemática pronta, organizada e na sua 

forma axiomática, sendo assim, o autor possibilita a pesquisa de resoluções e o 

desenvolvimento do raciocínio, não valorizando o volume de noções, teoremas 

e axiomas que o aluno saiba reproduzir. 

 No próximo capítulo, verificaremos como a vulgata apropriou-se do 

manual inovador de Euclides Roxo. A resposta às questões levará em conta os 

temas escolhidos para a análise do método heurístico no Curso de 

Mathematica Elementar. 
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CAPÍTULO 6 

 
A VULGATA PARA A REFORMA FRANCISCO CAMPOS 

 

 

 

6.1   Coleção “Primeiro e Segundo Ano de Matemática”, de Jacomo 

Stávale 

 

Jacomo Stávale (figura 6.1) nasceu em 1883, no Rio de Janeiro. 

Formou-se na escola normal e exerceu a profissão de professor em Itapira, 

numa escola primária. Mudou-se para a capital do Estado de São Paulo e 

passou a dar aulas em escolas de freiras e escolas particulares da cidade, 

entre elas no Instituto Caetano de Campos, Ginásio das Cônegas de Santo 

Agostinho (des Oiseuax), Liceu Rio Branco, Ginásio de São Bento, Colégio N. 

S. de Sião e Colégio Madre Cabrini. Cursou também a Escola Politécnica, mas 

desistiu da carreira de engenheiro, dedicando-se ao magistério e à autoria de 

livros didáticos de matemática para o ginásio, conforme CD-ROM “A 

Matemática do Ginásio”, coordenado pelo professor Valente (2004b). 

Seus livros venderam milhões de unidades, precisando de reimpressão 

para algumas de suas obras, totalizando mais de 150 edições. Stávale faleceu 

em janeiro de 1956.  

Em outubro de 1931, Stávale escreveu o prefácio da segunda edição do 

seu livro Primeiro Ano de Matemática (figura 6.2), em que esclarece a 

preocupação de que os alunos possam corrigir seus erros, com o professor, no 

momento em que ele ocorre. Essa postura possibilitaria aos alunos perceberem 

o seu equívoco e, assim, compreender o ocorrido para não mais errarem. Esta 

proposta atende a algumas das solicitações feitas por Euclides Roxo na prática 

do método heurístico. 
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Prefácio do primeiro ano: Nesta segunda edição dos meus 
“Elementos de Matemática” ampliei consideravelmente os 
exercícios orais cuja eficiência é realmente admirável. 
Consideremos, por exemplo, os exercícios orais do parágrafo 
43. Todos os alunos abrem os livros na página em que estão 
estes exercícios, e o professor diz à classe que reflita sobre o 
exercício no 11. Ao cabo de poucos segundos chama um dos 
alunos para que faça a leitura da expressão aritmética dada 
neste exercício, eliminando os parênteses. E o aluno lerá: 8 + 7 
– 10 + 6. E, se não acertar, o professor fará a necessária 
correção no mesmo instante em que o erro foi cometido. Uma 
vez feitos os 23 exercícios orais do parágrafo 43, é muitíssimo 
provável que os estudantes nunca mais errem nesta espécie 
de exercícios e façam os seguintes, com a necessária 
segurança (...) (STÁVALE, 1940, p. xi). 

 

 

FIGURA 6.1 – FOTO DE JACOMO STÁVALE 

 

 

Em relação à nova proposta, Stávale deixa claro, em seu prefácio, que 

concorda com alguns pontos, mas entende que a nova escola, em alguns 

momentos, trata os alunos como se eles fossem “anormais e incapazes de 

raciocinar” (STÁVALE, 1940, p.xi). Frisa ainda que “são criaturas que têm 

cérebro; que ainda não sabem pensar com acerto” (STÁVALE, 1940, p.xi). 
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Ainda em seu prefácio, explica que atenderá à nova proposta apenas em 

alguns pontos, não alterando completamente a sua prática. O autor afirma “Eu 

prefiro ficar entre as duas correntes, aproveitando o que há de bom na escola 

antiga e na moderna. IN MEDIO VIRTUS”. (STÁVALE, 1940, p. xii). 

 

FIGURA 6.2 – CAPA DO LIVRO PRIMEIRO ANO DE MATEMÁTICA, DE 

JACOMO STÁVALE  

 
STÁVALE, J. Primeiro ano de Matemática. 15 ed. São Paulo: Nacional, 1940. 
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Em março de 1932, o autor escreveu o prefácio da primeira edição da 

sua obra Segundo Ano de Matemática, no qual se refere à união dos quatro 

ramos da Matemática, proposta pela congregação do Colégio Pedro II, como 

sendo uma mudança benéfica e necessária, mas coloca em evidência a sua 

preocupação com autores que poderão trabalhar essa união de maneira 

confusa, atrapalhando ainda mais os alunos. Cita, ainda, como uma 

preocupação, a necessidade de os alunos possuirem livros em que possam 

consultar a reprodução fiel das lições de seus professores. O autor pede que o 

caderno de apontamentos seja substituido pelos livros didáticos, possibilitando 

aos alunos recorrerem aos livros nos anos seguintes, para consultar eventuais 

dúvidas. Essa consulta, segundo Stávale, é dificultada pela utilização deste 

caderno de apontamentos. Como explica o autor: 

 

Enquanto durar esta confusão no ensino da Matemática; 
enquanto os professores, por falta de livros adequados, ditarem 
as suas lições, assistiremos sempre, no fim do ano letivo, ao 
mesmo fenômeno doloroso e deprimente: os estudantes, com 
poucas e confusas noções relativas ao assunto sobre o qual 
vão ser examinados(...) (STÁVALE, 1942, p.x). 

 

 

6.1.1   Números relativos ou qualificados 

 

O estudo dos números relativos nesta coleção é iniciado por uma longa 

discussão na qual encaminha um raciocínio com o leitor de como realizar as 

operações de adição e de subtração, utilizando a tabuada, os dedos e a reta 

numérica. Propõe ao leitor que reflita sobre algumas operações, utilizando a 

reta numérica, relacionando a adição com o contar para a direita e a subtração 

com o contar para a esquerda. Nessa discussão, aborda a possibilidade de 

realizar-se a operação 13 – 18, ou seja, uma subtração em que o minuendo é 

menor que o subtraendo. Esta operação, até então, seria impossível de ser 

resolvida pelos alunos. O autor, num primeiro momento, questiona o aluno 

sobre essa possibilidade para, posteriormente, explicar o procedimento para o 

encontro da resposta. 
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Para resolver a operação, o autor utiliza a reta numerada com sentido 

positivo e negativo e procede com o mesmo raciocínio das primeiras 

subtrações abordadas, ou seja, retirar 18 de 13 é o mesmo que estar no ponto 

13 da reta e contar para a esquerda 18 pontos. Esta discussão é bastante 

semelhante à apresentada por Euclides Roxo em sua obra.  

O autor utiliza uma linguagem bastante informal em seu texto, discutindo 

a relação dos números relativos com os débitos, temperaturas, lucros e 

prejuízos, sempre utilizando problemas práticos na exemplificação.  

As adições e as subtrações são realizadas através de exemplos 

relatados sobre a reta numérica, podendo ser acompanhadas pelo aluno na 

própria figura. Stávale relaciona, sempre que possível, as operações com 

créditos e débitos, como podemos verificar a seguir: 

 

2º exemplo: (-7) + (+12). Vamos à figura 3, procuremos a 
extremidade do número - 7, contemos 12 segmentos para a 
direita e acharemos + 5. Portanto, (-7) + (+12) = +5. (...) 
Podemos justificar este resultado de outra maneira. Números 
negativos são débitos e números positivos são créditos. Maria 
Lúcia realizou um mau negócio e ficou devendo 7 contos. 
Alguns dias depois, realizando um bom negócio, tornou-se 
credora de 12 contos. Ao débito de 7 contos, veio juntar-se um 
crédito de 12 contos. Feita a liquidação, Maria Lúcia embolsou 
5 contos. Portanto, (-7) + (+12) é realmente igual a + 5. 
(STÁVALE, 1940, p.264). 

 

 Após a apresentação desses exemplos, o autor estabelece uma regra 

para operar a adição e a subtração. “Para somar dois números qualificados 

com o mesmo sinal, somam-se os seus valores absolutos e dá-se à soma o 

sinal que os dois números têm. (1o e 6o exemplos)”. (STÁVALE, 1940, p.265). 

Essa abordagem, que mostra ao leitor os exemplos utilizados, reflete uma 

preocupação de que não se decore apenas o que está sendo enunciado, e sim 

que haja uma reflexão sobre o que foi ensinado intuitivamente. Após esse 

enunciado, o autor propõe uma listagem de exercícios orais, os quais, como já 

comentado no prefácio do livro, têm a intenção de o aluno praticar em sala de 

aula a noção estudada para que o professor possa corrigi-lo a cada passo, se 

necessário. 



 

 

75 

A multiplicação e a divisão são apresentadas apenas numericamente, e 

somente mais tarde, enunciada sua regra.  

 

(+8) x 3 = (+8) + (+8) + (+8) = (+24) 
(-8) x 3 = (-8) + (-8) + (-8) = (-24)  
Consideremos afora as expressões (+8) x (-3) e (-8) x (-3). 
Desde que o multiplicador é um número abstrato, (-3) significa 
que os multiplicandos (+8) e (-8) devem ser subtraídos três 
vezes [grifo do autor]. Logo: 
(+8) x (-3) = - (+8) - (+8) - (+8) = (-8) + (-8) + (-8) = (-24) 
(-8) x (-3) = - (-8) - (-8) - (-8) = (+8) + (+8) + (+8) = (+24) (...) 
O produto de dois números qualificados, COM O MESMO 
SINAL. (STÁVALE, 1940, p.273). 

 

O autor não propõe nenhum problema verbal a ser resolvido pelo aluno; 

a abordagem fica limitada a exercícios numéricos orais e a alguns escritos. A 

última série de exercícios é composta por expressões envolvendo, além das 

quatro operações, a potenciação e a utilização de parênteses. 

 

 

6.1.2   Equações 

 

O capítulo XVI do livro expõe as noções preliminares da Álgebra, e, 

nessa abordagem, explica a utilização das incógnitas, ensina a adição, 

subtração, multiplicação e divisão algébrica. Considerando então, que o 

assunto já foi anteriormente discutido, o autor inicia o próximo capítulo, sobre 

as equações, de uma maneira muito formal, explicando o que é uma equação, 

o que são suas incógnitas e o que é uma identidade.  

Após essa noção formalmente discutida, é abordado o axioma da 

adição. Para realizar essa explicação, Stávale utiliza um recurso muito parecido 

com o de Roxo em seu livro didático. Ele compara a equação com uma balança 

de pratos equilibrados. 

Roxo, em seu compêndio, parte de problemas para chegar às 

conclusões lógicas, uma vez que havia sido solicitado no texto da Reforma. 

Stávale faz de maneira distinta. Utilizando a idéia da balança, ele não propõe 

problemas para os alunos; contudo, elabora um texto que discute esse 

raciocínio de maneira intuitiva. Este texto fornece subsídios para que o leitor 
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participe da discussão, permitindo, então, que o leitor chegue às conclusões 

lógicas a partir do intuitivo. Utilizando essa mesma abordagem, enuncia os 

axiomas da subtração, da multiplicação e da divisão. 

 

Num dos pratos puseram um bronze e um peso de 200 
gramas, e no outro puseram quatro pesos respectivamente de 
200, 50, 20 e 10 gramas, num total de 280 gramas. E a balança 
está em equilíbrio. O que significa isto? Significa que o peso do 
bronze mais 200 gramas é igual a 280 gramas. Representando 
por x o peso do bronze, visto que ainda não o conhecemos, 
podemos escrever:  
x + 200 = 280 (A) 
Esta igualdade é uma equação porque não podemos dizer 
evidentemente, que o valor de x, isto é, o peso do bronze, seja 
qualquer. Isto posto, coloquemos mais 50 gramas em cada um 
dos pratos da balança. É evidente que ela continuará em 
equilíbrio. Logo,  
x + 200 + 50 = 280 + 50 (B) 
(...) Ora, o peso do bronze não se altera, é claro, pelo simples 
fato de termos colocado mais 50 gramas em cada prato da 
balança. E concluímos então que as equações A e B têm a 
mesma raiz, não sendo possível terem uma raiz diferente.(...) 
Tudo o que dissemos neste parágrafo se resume na seguinte 
verdade matemática conhecida pelo nome de Axioma da 
adição. Somando o mesmo número a ambos os membros de 
uma equação, as duas somas formam uma nova equação 
equivalente à primeira. [grifo do autor] (STÁVALE,1940, 
p.308). 

 

No decorrer do capítulo, utilizando-se de um roteiro, o autor explica 

como proceder à resolução das equações. Essa abordagem não permite, como 

defendia Roxo, que o aluno possa, ao resolver problemas, evoluir seu 

pensamento lógico, para posteriormente poder trabalhar com a Matemática de 

maneira mais formal. Mesmo assim, esse roteiro, é elaborado por etapas 

claras, que permitem o acompanhamento por parte do aluno. 

 

Resolver a equação 3x – 15 = 5 + 2x. 
Observemos que o primeiro membro desta equação tem dois 
termos, um dos quais contém x (o termo 3x) e o outro não 
contém x (o termo 15). O mesmo se dá com o segundo 
membro da equação. 
É conveniente passar para o primeiro membro, todos os termos 
que contém x e, para o segundo, os que não o contém, isto é, 
os termos conhecidos. De que modo?  (STÁVALE, 1940, 
p.310). 
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De maneira contrária da proposta elaborada por Roxo na Reforma, a 

resolução de problemas é o último item a ser proposto no capítulo. O autor 

finaliza-o com uma lista de problemas a serem resolvidos pelos alunos. Dentre 

eles, encontra-se o cálculo de comprimentos e larguras; de perímetros de 

figuras geométricas, entre outros. Também aborda divisão de quantias em 

dinheiro e problemas com idades. 

 

 

6.1.3   Triângulos 

 

O autor inicia o capítulo explicando ao leitor, sem utilizar teoremas ou 

proposições, o que é um triângulo, como nomeá-lo, o que são seus lados e 

vértices. Discute também, utilizando figuras, a noção de altura, mediana e 

bissetriz. Essa abordagem é feita através de um texto explicativo, no qual não 

notamos uma possibilidade de participação do aluno, utilizando a intuição 

somente para concluir qualquer noção ou definição. Caso o aluno queira 

apenas ler passivamente o capítulo, as perguntas têm suas respostas no 

decorrer do texto. Classifica, utilizando a mesma abordagem, os triângulos 

quanto aos lados. Orienta o aluno a desenhar, com régua e compasso, dois 

triângulos (figura 6.3). 

O autor dá seguimento ao capítulo pedindo que o aluno desenhe um 

triângulo isósceles e construa suas bissetrizes, alturas e medianas. No tópico 

seguinte, enuncia as propriedades deste triângulo. Para prosseguir com o 

conteúdo, o autor enuncia, em uma linguagem não formal e com algumas 

figuras, uma propriedade e, posteriormente, com o auxílio de papel 

transparente e dobraduras, encaminha uma atividade na qual o aluno poderá 

comprovar a propriedade, se realizar a experiência.  

Os problemas propostos na página 258 (figura 6.4) chegam a solicitar 

que o aluno desenhe um triângulo, meça os ângulos com o transferidor e 

some-os, dessa maneira preparando o aluno para o próximo item, em que 

expõe a soma dos ângulos internos do triângulo, explicando-as juntamente com 

a soma dos ângulos externos do triângulo (figuras 6.4 e 6.5). 
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FIGURA 6.3 – CLASSIFICAÇÃO DOS TRIÂNGULOS 

 
 

STÁVALE, J. Segundo ano de Matemática. 13 ed. São Paulo: Nacional, 1942. 
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FIGURA 6.4 – SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS 

 
STÁVALE, J. Segundo ano de Matemática. 13 ed. São Paulo: Nacional, 1942. 
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FIGURA 6.5 – SOMA DOS ÂNGULOS EXTERNOS 

 
STÁVALE, J. Segundo ano de Matemática. 13 ed. São Paulo: Nacional, 1942. 

 

Esta proposta aproxima-se do método heurístico, pois não elabora uma 

demonstração com uma linguagem rigorosa e solicita, nos exercícios, que o 
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aluno pense a respeito das propriedades a serem abordadas no tópico 

seguinte. 

Em relação aos números qualificados, percebemos a ausência de 

problemas propostos para os alunos no final do capítulo. A verificação do 

conteúdo abordado fica por conta de expressões, que serão resolvidas apenas 

com a utilização do algoritmo. Por sua vez, é importante enfatizar a utilização 

de exercícios orais, em que o aluno pode cometer o erro ainda na presença do 

professor, sendo corrigido imediatamente com a intenção de não mais errar. Os 

conceitos e as regras somente serão apresentados após uma discussão 

elaborada pelo autor, não ensinando uma matemática pronta e acabada. Esse 

ponto vai ao encontro à finalidade de desenvolver o raciocínio lógico, através 

de aplicações simples e operações que podem ser resolvidas intuitivamente. 

As regras e propriedades são concluídas baseadas nos resultados 

encontrados pelo autor durante o capítulo, com uma explicação bem detalhada 

de algumas operações e, por vezes, de alguns problemas. Essa posição pode 

ser considerada uma apropriação feita por Stávale do método heurístico, pois o 

autor conduz o aluno, por meio de perguntas e respostas, às regras. O único 

ponto que não é contemplado nesta exposição é a participação do aluno, uma 

vez que ele poderá fazer uma leitura passiva do texto, extraindo dele apenas a 

regra, sem utilização do raciocínio.  

No capítulo sobre a resolução de equações, não encontramos mais a 

utilização de exercícios orais, o que faz que o novo método de ensino 

distancie-se um pouco da proposta, embora percebamos a utilização de outras 

abordagens que não foram contempladas no capítulo sobre números 

qualificados, como, por exemplo, o número significativo de equações e 

problemas para que o aluno resolva, depois da discussão do capítulo. 

Entre os pontos que aproximam a proposta desta coleção ao método 

heurístico, podemos notar a ausência de linguagem formal e de demonstrações 

com rigor matemático. O enunciado dos axiomas só é feito após a discussão 

baseada em um problema ou em uma operação, a partir dos resultados 

encontrados, embora esse problema não possa ser resolvido pelo aluno, pois a 

solução consta da sua discussão. Isso nos permite dizer que Stávale utiliza o 

método heurístico nas suas devidas proporções, uma vez que se preocupa 
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com a utilização de problemas para enunciar as regras, embora o aluno não 

tenha tido a opção de resolver, sozinho, problemas simples, utilizando o 

raciocínio intuitivo. 

Em relação à Geometria, podemos perceber a utilização do método 

heurístico através das propostas de problemas para a aplicação e a fixação dos 

conceitos abordados. Nestas propostas, o autor faz perguntas que levam o 

aluno a pensar sobre o próximo tópico abordado, utilizando o raciocínio e a 

observação. Quando uma propriedade é enunciada sem a necessidade de 

resolução por parte dos alunos, existe uma instrução de experimentação e de 

observação para comprová-las. Não é necessário, para prosseguir o capítulo, 

que o aluno realmente realize esta experimentação, pois o autor enuncia, antes 

da demonstração, a propriedade a ser ensinada, mas se aproxima do método 

heurístico, uma vez que, se o aluno julgar conveniente, ele conseguirá 

encontrar a resposta intuitivamente. Outro ponto também favorável a aplicação 

do método heurístico é a solicitação de observações a respeito das noções a 

serem abordadas em exercícios propostos em itens anteriores.  

As regras e as propriedades, segundo o método heurístico defendido por 

Roxo, deveriam ser conseqüência das observações e das resoluções de 

problemas, procedimento realizado em alguns momentos pelo autor desta 

coleção. Propõe, em menor quantidade que a coleção de Roxo, a análise de 

resultados obtidos para chegar-se à propriedade. Existem exercícios em que o 

aluno é levado a raciocinar e a observar regularidades e regras por si só, 

possibilitando o trabalho com uma Matemática não formalizada. Estes pontos 

também mostram que Stávale preocupou-se em aplicar o novo método. 

 

 

6.2   Coleçao “Lições de Matemática”, de Algacyr Munhoz Maeder 

  

Algacyr Munhoz Maeder (figura 6.6), Doutor em Ciências Físicas e 

Matemáticas, nasceu em Curitiba em 1903. Foi professor do Colégio Estadual 

do Paraná, de 1928 a 1930 e ocupou o cargo de diretor do Ginásio Paranaense 

e Escola Normal. Foi também professor catedrático da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras do Paraná e da Escola de Engenharia. Chegou a exercer as 
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funções de reitor da Universidade Federal do Paraná entre os anos de 1971 e 

1973. Foi Prefeito Municipal de Curitiba e correspondente do Ministério de 

Educação e Saúde Pública, conforme CD-ROM “A Matemática do Ginásio”, 

coordenado pelo professor Valente (2004b). 

 

FIGURA 6.6 – FOTO DE ALGACYR MAEDER 

 
 Em fevereiro de 1934, Algacyr escreveu o prefácio do livro Lições de 

Matemática, 1o ano, em que o autor esclarece que esse compêndio não é uma 

cópia de outros preexistentes, uma vez que, à doutrina assimilada juntamos as 

nossas observações próprias (MAEDER, 1934, p. v). 

 Para o autor, o manual está baseado nas mais recentes publicações 

sobre o assunto e também no atual programa do Colégio Pedro II. Ele cita, ao 

longo do prefácio, a sua característica de trabalho na abordagem de cada 

conteúdo específico.  

Referente aos números qualificados, uma das noções que iremos 

analisar, ele explica, no prefácio de sua obra, a preocupação em utilizar 

construções gráficas, aprofundando as operações fundamentais. Podemos 

verificar suas idéias no seguinte trecho: 

 

Justificando objetivamente, como ampliação do campo 
numérico, a introdução dos números algébricos ou qualificados, 
demoramo-nos bastante nas operações fundamentais que com 
eles se podem efetuar, todas referidas, é claro, às construções 
gráficas correspondentes. (MAEDER, 1934, p. iv) 
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FIGURA 6.7 – CAPA DO LIVRO LIÇÕES DE MATHEMATICA, DE 

ALGACYR MAEDER 

 
 

MAEDER, A. M. Lições de Mathematica: 2o anno (2a Serie).  2.ed.  São Paulo: 

Melhoramentos, [1935]. 
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Em relação às equações, o autor também demonstra uma certa 

preocupação; explica que esta noção terá um capítulo à parte e só será 

ensinada após o capítulo que aborda a exposição das expressões algébricas, 

sua classificação, seu valor numérico, adição e subtração.  

A noção de equação, segundo Maeder, surgirá com a aplicação de 

exemplos simples e com a resolução de problemas, como havia sido proposto 

pelo texto da Reforma. Segundo o autor: 

 

(...) mas verá o leitor que, empregando exemplos 
simplicíssimos, procuramos fazer surgir automaticamente a 
idéia de equação como tradução algébrica do enunciado de um 
problema. E ampla é a exemplificação com que fechamos este 
capítulo e que nos permite considerar elementarmente as 
principais transformações empregadas na resolução dos tipos 
simples. (MAEDER, 1934, p. iv). 

 

 O autor finaliza o prefácio explicando que, por esses pontos levantados, 

acredita que seu livro didático satisfaça ao espírito do programa do Colégio 

Pedro II.  

 No ano seguinte, escreve o prefácio para o livro da mesma coleção, 

destinado à 2a série (figura 6.7), voltando a afirmar que o seu manual está 

realmente de acordo com o programa proposto pela Reforma Francisco 

Campos. Demonstra-se preocupado não só com a linguagem que, segundo 

ele, deveria ser simples; mas também com a sistematização da matéria e com 

a abordagem da noção de Geometria que deveria ser iniciada pela geometria 

indutiva, predispondo o aluno para o estudo da geometria dedutiva. 

 O autor mostra-se, ao longo dos dois prefácios, de acordo com as novas 

propostas levantadas por Euclides Roxo, muito disposto a aplicá-las nos seus 

livros didáticos, pois, em momento algum, critica as novas orientações 

metodológicas e explica como estará refletida na sua coleção esta inovação da 

Matemática. 

Ao analisar cada capítulo a que nos propusemos, vamos verificar de que 

maneira o autor apropriou-se das idéias da Reforma, já que ele jamais declara, 

estar em desacordo com as idéias de Roxo. 
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6.2.1   Números relativos ou qualificados 

 

A coleção de Maeder apresenta uma linguagem que não disfarça seu 

formalismo. No capítulo de números relativos ou qualificados, o autor expõe a 

ampliação do campo numérico como necessidade de introduzir estes números 

na Matemática, porém não leva o problema a uma discussão mais profunda 

com o leitor. Explica-lhe onde pode utilizar os números negativos nas questões 

práticas, exemplificando com assuntos como temperatura, intervalos de tempo, 

transações comerciais que envolvem lucros e perdas, latitudes e longitudes.  

Após iniciar o capítulo com a noção dos números relativos, o autor 

explica a operação de adição utilizando a idéia de deslocamento de um móvel. 

Essas operações são separadas em quatro casos, de acordo com os sinais das 

parcelas. Podemos observar como foi conduzida esta abordagem para o 2o 

caso de adição, em que a primeira parcela é positiva e a segunda negativa: 

 

420. Adição – 2o caso: Imaginemos, agora, que o móvel, 
partindo do ponto O, percorre o segmento OA = +8 e depois, 
saindo de A, percorre o segmento AM = -4.  
No final do percurso, o móvel se encontrará em M, tudo  se 
passando como se tivesse percorrido apenas o segmento OM. 
De acordo com a figura, vemos que: OM = +4.  
Mas, como o móvel precorreu realmente os dois segmentos, 
(embora em sentidos contrários) o percurso total corresponderá 
à soma de ambos, isto é: OM = OA + AM. (MAEDER, 1934, 
p.271). 
 

Maeder realiza o mesmo processo para os outros casos e enuncia a 

regra a partir da observação dos resultados encontrados nos quatro casos 

citados acima. Elabora, antes de introduzir a noção de subtração, um resumo 

dos resultados obtidos. 

 

425. Resumo dos resultados obtidos. 

( ) ( ) 32525 +=−+=−++  ( ) ( ) baba −+=−++  

( ) ( ) 72525 +=++=+++  ( ) ( ) baba ++=+++  

( ) ( ) 72525 −=−−=−+−  ( ) ( ) baba −−=−+−  

( ) ( ) 32525 −=+−=++−  ( ) ( ) baba +−=++−  

(MAEDER, 1934, p.273) 
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Na abordagem da operação de subtração, utiliza a mesma seqüência, 

embora, neste caso, não use mais as figuras das retas numeradas, sendo a 

sua explicação um pouco mais suscinta, chegando à regra e ao resumo dos 

resultados com maior rapidez.  

Prosseguindo ainda nas quatro operações, relaciona o espaço 

percorrido por um móvel com a operação de multiplicação.  

 

2º Caso: Consideremos um móvel percorrendo 3 metros em 1 
segundo da esquerda para a direita e vejamos onde se 
encontrará no fim de 4 segundos.  
De acordo com a convenção adotada, teremos: 
velocidade = - 3 e tempo = + 4.  
Em analogia com a solução aritmética dada para o caso 
precedente, o espaço percorrido será  
OM = (-3) X (+4). 
Observando a figura, notamos que o móvel parte de 0 (origem) 
e que em cada segundo percorre 3 metros para a esquerda 
(sentido inverso). Decorridos os quatro segundos, o móvel terá 
atingido o ponto M e realizado o percurso OM. O segmento OM 
corresponde a 12 metros, mas contados no sentido negativo. 
Assim OM = -12. (MAEDER, 1934, p.278). 

 

Sempre ao estudar os variados casos das operações fundamentais, o 

autor apresenta uma regra para proceder-se com a operação e um resumo de 

resultados da mesma, tal como a regra dos sinais, chegando a descrever a 

história dos amigos e dos inimigos.  

Diferentemente de Roxo, Algacyr expõe o estudo sobre potências e 

raízes de números negativos, além de frações numéricas algébricas. O autor 

relaciona, como já foi dito, os números relativos com as temperaturas, 

intervalos de tempo, nivelamentos e longitudes geográficas, porém não explora 

essas conexões com exemplos variados, deixando bastante superficial a 

relação da Matemática com a vida prática.  

Ao longo do capítulo, apesar de realizar passo a passo todas as suas 

abordagens, o autor não propõe nenhum exercício ou problema ao aluno, 

evidenciando a falta da aplicação do método heurístico, tal como foi orientado 

na reforma, e que deveria privilegiar a resolução de problemas pelo aluno.  

Com essa proposta de trabalho, o autor permite ao aluno ter uma 

postura totalmente passiva diante da teoria em estudo, relegando sua 

participação apenas à leitura. Além disso, o método heurístico, segundo a 
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reforma, deveria sobrepor todo o enunciado abusivo de definições e regras; 

Maeder, porém, atende parcialmente a esse item, uma vez que não apresenta 

problema algum para o aluno desenvolver o conceito em estudo e define 

formalmente as regras que envolvem as operações com os números relativos.  

 

 

6.2.2   Equações 

 

No capítulo de equações do 1o grau, Maeder relaciona, num primeiro 

momento, o novo conceito com os problemas resolvidos de maneira aritmética. 

 

1o Qual é o número que se deve somar a 7 para obter o total 
12?  
Se representarmos o número dado por x, teremos 
evidentemente 7 + x = 12. 
Procuremos o valor de x, isto é, o número que, colocado no 
lugar de x, torna x + 7 igual a 12. 
Ora, de acordo com a definição de subtração, dada do capítulo 
III, resulta: x = 12 – 7. 
Em conseqüência temos x = 5. (MAEDER, 1934, p. 305). 

 

Essa maneira de trabalhar não excede a primeira página do capítulo, 

deste ponto em diante, o autor passa a discutir os axiomas de maneira formal. 

Após expô-los, ele lhes comprova, com números, a veracidade, supondo que, 

com tal artifício, o aluno tenha realmente compreendido o que está fazendo na 

prática, como podemos perceber no enunciado do axioma da adição e da 

subtração: 

 

1o Somando ou subtraindo aos dois membros de uma equação 
a mesma quantidade, forma-se uma equação equivalente à 
primitiva. [grifo do autor] Assim é que se somarmos, por 
exemplo, 7 a ambos os membros da equação 2x + 1 = 9, a 
equação resultante  2x + 1 + 7 = 9 + 7, é equivalente à 
primitiva. 
Com efeito, substituindo, em ambas, a incógnita pelo seu valor, 
encontramos 8 + 1 = 9 e 8 + 1 + 7 = 9 + 7. (MAEDER, 1934, 
p.307). 

 

No final deste capítulo, o autor propõe alguns exercícios e problemas 

orais que têm uma evolução gradativa de dificuldade. O aluno tem nos 
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enunciados destes exercícios questões sobre números desconhecidos, 

distância percorrida por um automóvel e outros assuntos da vida prática. A 

oportunidade de um envolvimento com a resolução de problemas, ponto 

defendido pelo autor no seu prefácio, só acontece depois que o aluno já teve 

contato com a regra, diferenciando-se das propostas da Reforma. Nelas, o 

aluno deveria encontrar a regra a partir da resolução de problemas, para que 

pudesse enunciá-las e compreendê-las de maneira intuitiva. 

 

 

6.2.3   Triângulos 

  

No capítulo em que ensina a noção de triângulos, o autor inicia o 

primeiro tópico enunciando a definição de triângulos, explicando, 

posteriormente, como ocorre a sua notação e introduz a classificação desses 

polígonos, o que faz de maneira direta, como podemos verificar na citação 

abaixo. 

 

63. Classificação. – Classificam-se os triângulos segundo a 
relação entre os lados ou segundo a natureza dos ângulos. 
1o Quanto aos lados os triângulos podem ser: 
eqüiláteros, quando são iguais os três lados; 
isósceles, quando tem dois lados iguais; 
escaleno, quando são desiguais os três lados (...). 
(MAEDER, 1935, p.37). 

 

 O mesmo procedimento ocorre ao longo do capítulo para enunciar várias 

propriedades e axiomas, entre elas a noção de ângulos externos, altura, 

mediana, bissetriz, perímetro, relação entre os lados de um triângulo. Essa 

exposição ao leitor é feita com o auxílio de figuras que podem facilitar o 

entendimento do conceito que está sendo abordado. 

O autor aborda a noção de soma dos ângulos internos do triângulo que, 

segundo a proposta de Roxo, poderia ser concluída pela própria observação do 

leitor e com perguntas direcionadas pelo professor, enunciando, num primeiro 

momento, a regra e depois provando-a, sem utilizar o raciocínio intuitivo do 

aluno e sem propor qualquer observação ou experimentação (figura 6.8). 
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Prossegue o capítulo com enunciados de propriedades e suas 

conseqüências, realiza provas com a utilização de uma linguagem formal e 

sem abordar intuitiva e indutivamente a Geometria, como estava sugerido no 

texto oficial da Reforma, como havia sido defendido no seu prefácio.  

No final do capítulo, propõe uma listagem de 30 exercícios em que 

solicita a medida do terceiro ângulo de um triângulo, tendo-se em vista que são 

dados os outros dois ou uma relação entre eles. Explica como construir um 

triângulo, mas não pede que o aluno realize esta construção na sua lista de 

exercícios. 

Por fim, podemos dizer que Maeder considera, pelos seus prefácios, 

estar de acordo com algumas propostas da Reforma, contudo, no momento em 

que analisamos os três capítulos, percebemos que ele não permite ao aluno 

participar das explicações dadas através das resoluções de problemas. O 

aluno tem a possibilidade de apenas ler as regras e as conclusões, tendo um 

contato com uma Matemática pronta e organizada. Em momento algum, o leitor 

é surpreendido por uma pergunta ou por um problema que necessitem da sua 

resposta ou da sua observação; basta apenas que ele leia o capítulo. A 

possibilidade de uma postura passiva diante da teoria é uma constante nos 

capítulos analisados, possibilitando ao aluno realizar apenas uma leitura do 

texto, tendo a ilusão de que a Matemática é estudada para a sua aplicação por 

si mesma, sem sentido para a vida prática. 

Nos prefácios dos dois livros analisados, Maeder mostra-se de acordo 

com as propostas e cita que irá aplicá-las, ao longo do seu livro didático, o que 

não acontece. 

A coleção de Maeder, ao abordar os números relativos, procura colocar 

problemas de deslocamento na reta numérica para posteriormente enunciar as 

regras dos sinais e elaborar um quadro com o resumo dos resultados. Não 

propõe problema para ser resolvido pelo aluno durante a leitura do capítulo, 

embora a sua abordagem explique, passo a passo, cada procedimento a ser 

discutido, e esses procedimentos, como já foi dito, estão baseados em 

problemas. Isso nos leva a concluir que Maeder utiliza, em partes, as propostas 

da Reforma. A apropriação feita do método heurístico não contempla o ponto 

que solicita ao aluno também realizar descobertas, embora se mostre 
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preocupado com a linguagem e com a ausência de formalismos para facilitar a 

compreensão do texto e com a utilização de problemas para abordar alguns 

conceitos. 

 

FIGURA 6.8 – SOMA DOS ÂNGULOS DE UM TRIÂNGULO 

 
MAEDER, A. M. Lições de Mathematica: 2o anno (2a Serie).  2.ed.  São Paulo: 

Melhoramentos, [1935]. 
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Em relação à proposta do autor no seu prefácio, vale enfatizar a 

afirmação de que a noção de equação surgirá com a aplicação de exemplos 

simples e com a resolução de problemas, embora o único problema proposto 

no capítulo, antes de toda a discussão do assunto, seja o da primeira página e 

foi resolvido e verificado pelo próprio autor. Os exercícios simples, aos quais se 

refere no seu prefácio, são apenas equações utilizadas para exemplificar os 

teoremas, já enunciados anteriormente, apresentando um procedimento 

contrário ao método heurístico, em que os exemplos simples deveriam ser 

utilizados antes da conclusão das regras e das propriedades. No final do 

capítulo, propõe exercícios para serem resolvidos pelo aluno, assim como 

algumas equações. 

Podemos dizer que Maeder, apesar de ter-se preocupado com a 

aplicação do método heurístico, apropriou-se dele de maneira distinta da 

realizada por Euclides Roxo, uma vez que inicia o capítulo e finaliza-o com a 

atividade do aluno, mas, em seu decorrer, abandona tal método.  

Em relação à Geometria, o autor cita que iniciará o ensino da Geometria 

indutiva para, posteriormente, realizar uma abordagem dedutiva, fato que não é 

comprovado na análise do seu capítulo, pois se utiliza de teoremas, axiomas e 

propriedades para abordar a noção de triângulos. Notamos nessa coleção, a 

ausência da utilização de experimentações e observações, que teriam como 

objetivo encaminhar o aluno, desenvolvendo o seu raciocínio intuitivo. Segundo 

a Reforma, a abordagem deveria contemplar primeiramente o estudo das 

figuras e suas propriedades, através de observações e experimentações para, 

posteriormente, enunciá-las. 

 Sua apropriação em relação ao método heurístico ocorre somente no 

ponto em que destaca a importância da resolução de problemas pelo aluno, 

fato que, nessa coleção, ocorre depois de todas as explicações, axiomas e 

propriedades. Não ocorre o desenvolvimento de uma Matemática intuitiva para 

atingir, posteriormente, sua linguagem formal. 

Em momento algum, o autor faz conexões entre os três ramos da 

Matemática, mostrando que o seu vínculo com a Álgebra está muito enraizado, 

visto ter sido escritor de livros de Álgebra Elementar. Os problemas, no final do 
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capítulo, não envolvem idéias de Geometria; mesmo no capítulo de triângulos, 

eles são resolvidos algebricamente.  

 

 

6.3   Coleção “Matemática”, de Cecil Thiré e de Mello e Souza 

  

Cecil Thiré (figura 6.9) foi aluno e professor do Colégio Pedro II, na 

cidade do Rio de Janeiro. Era filho do francês Arthur Thiré, que foi convidado 

pelo Imperador Pedro II para vir ao Brasil dar aulas na Escola de Minas de 

Ouro Preto. Em 1910, seu pai mudou-se para o Rio de Janeiro e passou a dar 

aulas de Matemática no Colégio Pedro II. Em 1924, Arthur faleceu e o seu filho, 

Cecil Thiré assumiu, por decreto, a cátedra do Colégio Pedro II.  

 

FIGURA 6.9 – FOTO DE CECIL THIRÉ 

 
 

Mello e Souza (figura 6.10) nasceu no dia 6 de maio de 1895, na cidade 

do Rio de janeiro. Em 1906 matriculou-se no Colégio Militar, transferindo-se 

para o Colégio Pedro II em 1909. Fez o curso de professor primário na antiga 

Escola Normal do Distrito Federal, hoje Instituto de Educação do Rio de 

Janeiro. Apesar de nunca ter exercido a profissão, formou-se engenheiro civil. 

Foi professor do Colégio Pedro II por doze anos e, em 1926, foi nomeado, por 

concurso, professor catedrático da Universidade do Brasil (Escola Nacional de 

Belas Artes), transferindo-se para a Faculdade Nacional de Arquitetura. 

Publicou mais de cem livros, muitos deles com o seu pseudônimo de Malba 

Tahan. Faleceu em 18 de junho de 1974, conforme CD-ROM “A Matemática do 

Ginásio”, coordenado pelo professor Valente (2004b). 
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FIGURA 6.10 – FOTO DE MELLO E SOUZA 

 
 

No livro do 1o ano de Matemática (figura 6.11), 6a edição, podemos 

encontrar os prefácios escritos para a 1a e a 2a edição, de novembro de 1930 e 

de maio de 1932, respectivamente. 

No prefácio da 1a edição, os autores argumentam que muitos 

professores de Matemática têm a preocupação de complicar e dificultar o 

ensino. 

Em vez de problemas práticos, interessantes e simples, exigem 
sistematicamente de seus alunos a decifração de questões 
complicadíssimas, verdadeiras charadas, cujo sentido o 
estudante não chega a penetrar. (THIRÉ, SOUZA, 1934, xi). 
 

 Os autores explicam também, neste prefácio, que não concordam com 

os professores que ensinam duas, três e, às vezes, até quatro maneiras 

distintas de resolver-se o mesmo problema, que deveriam ensinar apenas uma. 

Também discordam da necessidade de que o aluno saiba fazer as 

demonstrações de teoremas. Para eles, isso levará ao “horror à Matemática” e 

não a uma ginástica mental que desenvolva as faculdades de raciocínio. 

 Thiré e Mello e Souza citam que o livro foi elaborado de acordo com o 

programa oficial e que procuraram, ao longo desse, abordar as diferentes 

partes da Aritmética, Álgebra e Geometria, em conjunto, com simplicidade e 

clareza, sem confusão de assuntos. Explicam também que o compêndio 

destinado ao 1o ano tem um cunho acentuadamente prático, proporcionando 

aos alunos a possibilidade de prosseguir um estudo teórico nas séries 

subseqüentes, e que as demonstrações rigorosas iriam surgir em ordem 

crescente. 
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FIGURA 6.11 – CAPA DO LIVRO Matemática, 1o ano. 

 
THIRÉ, C., SOUZA, M. Matemática: 1o ano.  6.ed. São Paulo: Francisco Alves, 1934. 
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No prefácio do manual destinado ao 2o ano, os autores defendem a idéia 

de ensinar a Matemática com rigor e definições precisas, como podemos 

verificar num trecho desse: 

 

É evidente, porém, que num livro perfeito os conceitos devem 
ser apresentados com rigor, impecáveis as definições e as 
teorias desenvolvidas com máxima precisão e clareza. Do 
contrário daremos aos alunos uma noção falsa, não só da 
Matemática como também da finalidade primordial desse 
estudo. (THIRÉ; SOUZA, 1931, p. sem número). 

 

 Prosseguiremos nossa análise, verificando de que maneira os autores 

desta coleção apropriaram-se das propostas oficiais que foram seguidas, 

segundo eles, em seu prefácio.   

 

 

6.3.1   Números relativos ou qualificados 

 

Cecil Thiré e Mello e Souza iniciam o estudo dos números relativos 

apresentando a necessidade de resolver um problema de percurso em uma 

certa estrada, que leva ao uso da convenção de números negativos e positivos 

e da origem como zero. Posteriormente, são expostas as relações destes 

números com as temperaturas, créditos, débitos e medidas de tempo, seguidas 

de exemplos através de problemas resolvidos nestes contextos. Como, por 

exemplo, os enunciados abaixo: 

 

Um negociante entrou numa sociedade comercial com 30 
contos e saiu, sem ter tido outra retirada, com 22 contos. 
Dizemos nesse caso que o negociante saiu com – 8 contos, 
isto é, que perdeu 8 contos. (THIRÉ; SOUZA, 1934, p. 283). 
 

Uma pessoa nasceu em 1905; que idade tinha em 1900? 
Resposta: - 5 anos. 
Essa resposta indica que em 1900 faltavam ainda 5 anos para 
que a pessoa em questão nascesse. (THIRÉ; SOUZA, 1934, p. 
284). 

 

Os autores apresentam de maneira bem direta as definições e exemplos 

numéricos. As adições entre números relativos são explicadas numericamente, 
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sendo concluídas com o enunciado de uma regra geral. Por vezes, após o 

tópico apresentado, os autores colocam num item de observação a resolução 

gráfica através da reta. Podemos ver, na citação abaixo, como é apresentada a 

adição de números negativos: 

 

Consideremos dois números negativos -5 e -9, por exemplo. A 
soma desses números é -14. A soma de dois números 
negativos é um número negativo cujo valor absoluto é igual à 
soma dos valores absolutos das parcelas [grifo do autor]. 
Exemplo: (-3) + (-5) = -8. (THIRÉ; SOUZA, 1934, p.289). 

 

Nos itens em que explica a adição de números relativos, relaciona com a 

representação gráfica que só é abordada simultaneamente ao enunciado da 

regras (figura 6.12). 

As propriedades comutativa e associativa são enunciadas, mas não são 

extraídas dos resultados de exercícios, tal como indicava a orientação 

específica sobre este conteúdo na Reforma. A subtração de números relativos 

é estudada numericamente e exemplificada pela movimentação de uma pessoa 

entre andares de um prédio, pela diferença de temperatura em uma cidade e 

pela dívida de um comerciante, não havendo a utilização de nenhuma 

representação gráfica neste caso (figura 6.13). Os autores propõem exercícios 

com resoluções, nas quais não permitem que o aluno tente resolvê-los, basta 

que ele participe apenas realizando uma leitura. 

 

Numa cidade a temperatura máxima foi de 32o e a temperatura 
mínima foi de – 3o. Determinar a diferença entre essas 
temperaturas extremas. 
Resolução: 
Calculemos a diferença entre os números 32 e – 3. 
32 – (- 3) = 32 + 3 = 35. 
A diferença pedida é de 35o. (THIRÉ; SOUZA, 1934, p.295). 

 
 
Da mesma forma a multiplicação e a divisão são estudadas com a 

apresentação de exemplos numéricos seguidos do anúncio de uma regra. 

Podemos verificar, na próxima citação, um exemplo referente à multiplicação: 

 

III caso - Os dois fatores são negativos [grifo do autor]. 
Nesse caso o produto é positivo: (-4) x (-7) = +28. Em relação a 
um produto de dois números algébricos podemos concluir: 
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Quando os dois fatores são do mesmo sinal o produto é 
positivo; quando os fatores forem de sinais contrários o produto 
é negativo [grifo do autor]. O valor absoluto do produto de dois 
números relativos é sempre igual ao produto dos valores 
absolutos dos fatores. (THIRÉ; SOUZA, 1934, p.297). 

 

          FIGURA 6.12 – ADIÇÃO DE NÚMEROS RELATIVOS. 

 
THIRÉ, C., SOUZA, M. Matemática: 1o ano.  6.ed. São Paulo: Francisco Alves, 

1934. 
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FIGURA 6.13 – SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS RELATIVOS 

 
THIRÉ, C., SOUZA, M. Matemática: 1o ano.  6.ed. São Paulo: Francisco Alves, 1934. 
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 Thiré e Mello e Souza apresentam, no final do capítulo, uma nota histórica “A 

Morte de Arquimedes”, escrita pelo próprio Mello e Souza, em que fala da vida e das 

obras de Arquimedes.  

Ao longo de todo o capítulo, não é proposto nenhum exercício ou problema 

para que o aluno resolva sozinho; propõem apenas três exercícios  para que o aluno 

some gráfica e algebricamente alguns números. Assim, os autores não propõem um 

método heurístico, indicado por Roxo, que leva o aluno a refletir a respeito do 

conteúdo estudado; a postura do aprendiz é ainda passiva e nada participativa. Ele 

continua sendo apenas um leitor para o qual é exposta a teoria referente à operação 

dos números relativos. As regras são enunciadas e explicadas imediatamente após a 

exposição das noções, não permitindo, através de perguntas e problemas, que o aluno 

pense a respeito delas. 

 

  

6.3.2   Equações 

 

Ao iniciar a discussão sobre as equações de primeiro grau, os autores 

começam pela definição de equação, de maneira formal. No primeiro exemplo, 

os autores encontram a raiz da equação, sem que o aluno tenha tido alguma 

possibilidade de participação por meio de resoluções de problemas. Isso pode 

ser verificado no item abaixo: 

 

3 – Exemplo. A equação: 5 + x = 9 – x é satisfeita para x = 2. 
Com efeito, substituindo x por 2, temos: 5 + 2 = 9 – 2 
e efetuando as operações indicadas: 7 = 7. Podemos dizer, 
portanto, que 2 é raiz da equação 5 + x = 9 – x. (THIRÉ; 
SOUZA, 1934, p. 325). 

 

No item 7, chegam a propor um exercício mas a sua resolução é 

imediata, permitindo ao aluno não ter a preocupação de resolvê-lo, apenas de 

prosseguir com a sua leitura.  

Neste capítulo, os autores explicam e citam as diferentes equações, 

entre elas, a indeterminada, impossível e equivalente, mas não permitem que o 

aluno faça suas descobertas e também não partem de um problema e sim de 

regras, propriedades e axiomas prontos, que são comprovados para os alunos 

através de exemplos numéricos.  
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O item 16, com o título “Primeira propriedade das equações”, enuncia a 

seguinte propriedade: uma equação não se altera quando somamos ou 

subtraímos o mesmo número a ambos os membros. No item seguinte, de 

número 18, com o título “Observação”, os autores comparam a resolução de 

uma equação com a idéia da balança de pratos em equilíbrio.  

 

Uma equação poderá ser comparada ao estado de equilíbrio 
de uma balança ordinária.  
Essa comparação não passa de um simples artifício que nos 
vai permitir dar de uma equação qualquer uma imagem 
concreta, bem simples. (...)  
Ora, é evidente que se juntarmos aos dois pratos de uma 
balança, em equilíbrio, o mesmo peso não perturbamos o 
estado de equilibrio da balança. Assim, também, quando 
somamos o mesmo número a duas expressões iguais não 
alteramos a igualdade existente entre essas expressões. 
(THIRÉ; SOUZA, 1934, p.331). 
 

Os autores prosseguem o capítulo enunciando as propriedades que 

podem ser utilizadas para encontrar as soluções de uma equação, sempre com 

o mesmo procedimento, de uma maneira pronta e organizada. Não oferece 

exercícios orais ou problemas para que os alunos resolvam no final do capítulo, 

fato que ocorre provavelmente porque esta coleção conta com um livro de 

exercícios para cada ano do Curso Fundamental. 

Essa abordagem não utiliza seqüência de perguntas e de exercícios que 

levam o aluno a realizar uma progressão do pensamento lógico. Os poucos 

problemas que são propostos mostram-se díspares das idéias da Reforma, 

pois são resolvidos imediatamente pelo autor, não permitindo uma participação 

do leitor, apenas a sua compreensão.   

 

 

6.3.3   Triângulos 

 

Neste capítulo, como já havia sido declarado pelos autores em seus 

prefácios, o desenvolvimento da noção de triângulo dá-se com a utilização de 

uma linguagem simples, mas não abandonando, em momento algum, o rigor 

matemático. A cada noção ensinada, os alunos podem ler as propriedades e 
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encontrar também uma prova delas. As classificações dos triângulos são dadas 

sem desenho algum e de maneira objetiva. 

 

       FIGURA 6.14 – IGUALDADE DE TRIÂNGULOS 

 
                   

THIRÉ, C., SOUZA, M. Mathematica: 2o anno.  São Paulo: Francisco Alves, 1931 
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Podemos notar que os autores utilizam ao longo do capítulo com 

definições, propriedades, axiomas e teoremas envolvendo as noções de 

triângulos, enunciando o axioma e posteriormente realizando uma 

demonstração. No 3o caso de igualdade (figura 6.14), assim como nos outros, 

os autores enunciam um caso de igualdade entre triângulos, exemplificam com 

uma figura e, em seguida, realizam uma prova formal, na qual foi utilizada uma 

linguagem simples, mas sem abandonar o rigor matemático. 

O mesmo ocorre com a soma dos ângulos internos de um triângulo, 

noção discutida de maneira muito formal. Diferentemente da proposta de 

Euclides Roxo na Reforma e no seu livro didático, nesse caso o aluno não 

utiliza o intuitivo para aprender essa noção. Ela está exposta de maneira pronta 

e organizada, com uma demonstração formal, a sua abordagem é feita de 

maneira dedutiva, ou seja, da maneira contrária à solicitada pela Reforma 

(figura 6.15). 

Finalizando esta análise, podemos notar que a apropriação do método 

de ensino proposto foi um pouco diferente da ocorrida na coleção de Stávale. 

Na coleção Matemática, os autores utilizam exemplos prontos de operações 

para posteriormente enunciar as regras. A proposta de exercícios ocorre de 

maneira distinta da solicitada na Reforma, pois esses não utilizam o raciocínio 

intuitivo do aluno, uma vez que a aplicação das fórmulas encontradas no livro é 

abordada no final do capítulo, como verificação do conteúdo que foi aprendido. 

Os autores realizam uma abordagem que impede o desenvolvimento do 

pensamento lógico, de acordo com a proposta da Reforma. É mostrada aos 

alunos a Matemática como uma ciência sem vida, já estruturada, organizada e 

sem relação com os problemas práticos das ciências físicas e naturais. Faltam 

também os exercícios orais para que os alunos possam, aos poucos, sanar as 

suas dúvidas. 

Em raros momentos, os autores relacionam a Aritmética, a Álgebra e a 

Geometria. Os exemplos propostos diferenciam-se da proposta de Euclides 

Roxo e Stávale, pois são exemplos numéricos, e os poucos problemas 

propostos ao longo dos capítulos têm resposta e, por vezes, encontrada de 

maneira mágica, isto é, os autores chegam a ela sem qualquer explicação a 

respeito do raciocínio utilizado para tanto. 
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FIGURA 6.15 – SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS DE UM TRIÂNGULO 

THIRÉ, C., SOUZA, M. Mathematica: 2o anno.  São Paulo: Francisco Alves, 1931 
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No capítulo de equações, podemos notar, nas análises, que o número 

de problemas propostos durante o desenvolvimento é mínimo. Para poderem 

explicar uma regra anteriormente enunciada, os autores utilizam as equações 

e, a seguir, concluem as suas possíveis soluções, sem realizarem qualquer 

procedimento. Preocupam-se muito com o enunciado das propriedades e as 

provas através de operações, o que nos permite dizer que os autores não se 

apropriaram do método heurístico ao ensinar as equações. Nenhum ponto da 

proposta, em relação a esse novo método de ensino, foi contemplado durante a 

abordagem desta noção. 

Cecil Thiré e Mello e Souza, abordam o conteúdo de Geometria de 

maneira distinta da proposta por Roxo. Propõem quatro problemas no final do 

capítulo sobre soma dos ângulos internos. Apesar de não solicitarem que o 

aluno prove qualquer teorema, a discussão de toda a noção ocorre em torno 

dos enunciados e das provas, utilizando muito o rigor matemático. Não há a 

possibilidade de uma busca de resultados e de regularidades por parte do 

aluno; basta que ele leia o texto e decore todas as propriedades encontradas 

pelos autores. Assim sendo, os autores colocam-no em uma posição de 

receptor passivo de conhecimentos, distanciando-se do método heurístico, 

proposto por Roxo, como metodologia de trabalho. No final de cada capítulo, 

não existem problemas para serem resolvidos. 

 

 

6.4   Coleção “Curso de Matemática”, de Agricola Bethlem. 

 

O tenente coronel Agricola da Câmara Lobo Bethlem foi engenheiro 

militar e civil, bacharel em Matemática e Ciências Físicas. Foi professor do 

Colégio Militar do Rio de Janeiro, da Escola Provisória Militar e da Escola da 

Aeronáutica, dando aulas de Geometria, Aritmética e Álgebra. Em 1933 foi 

nomeado superintendente do ensino secundário do Ministério da Educação e 

Saúde Pública. Em 1934, tornou-se professor vitalício do Colégio Militar, onde 

permaneceu até 1947 como professor catedrático. 
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  FIGURA 6.16 – CAPA DO LIVRO CURSO DE MATHEMATICA, DE BETHLEM 

 

BETHLEM, A. Curso de Mathematica: 2a serie. Porto Alegre: Globo, 1936. 

 

Nas anotações a respeito do professor Agricola Bethlem, durante suas 

funções no Colégio Militar, podemos observar que, mesmo após a Reforma 

Francisco Campos ter sido promulgada, em 1931, nos registros permanecem 
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divididas as funções de professor de Aritmética, Álgebra e Geometria. Vale 

salientar que, somente nesta coleção analisada, ocorre uma divisão em apenas 

três capítulos para o livro do 1o ano: iniciação geométrica, aritmética e álgebra, 

respectivamente e para o 2o ano (figura 6.16), a divisão é elaborada em dois 

capítulos: iniciação geométrica e aritmética e álgebra (BETHLEM, 2004). 

Na coleção de livros didáticos de Bethlem, não há qualquer prefácio ou 

carta enviada ao autor, como ocorre em outras coleções.  

 

 

6.4.1   Números relativos ou qualificados 

 

O assunto a ser analisado neste item faz parte do capítulo II do livro: 

Álgebra. O autor inicia-o com um tema que lida com os símbolos algébricos, 

fórmulas e noções de expoente.  

Para introduzir a noção de números relativos, diferentemente de todas 

as coleções analisadas até aqui, Bethlem aborda o assunto utilizando a idéia 

de números consecutivos. Explica que todo número tem o seu consecutivo, 

dando exemplos dentro do conjunto dos números naturais. Introduz o zero 

como aquele que terá como consecutivo o número 1 e de maneira análoga 

introduz o número - 1 como sendo o antecessor do zero, e assim 

sucessivamente, explicando que, para diferenciação, utiliza-se o sinal negativo.  

Bethlem continua o capítulo ordenando o conjunto dos números inteiros 

e explica que são utilizados na escala termométrica. Para isso, preocupa-se em 

desenvolver um tópico sobre o termômetro, esclarecendo que a temperatura 

zero grau centígrado equivale à temperatura do gelo, sendo que, qualquer 

outra com sinal negativo é mais baixa do que esta. Aborda também a utilização 

dos números negativos para as latitudes e as longitudes. 

Para explicar a adição dos números qualificados, Bethlem utiliza a idéia 

de caminhar no sentido positivo e no sentido negativo, embora esta abordagem 

seja parecida com as utilizadas nas outras coleções, aqui não há a utilização 

de desenho algum da reta numérica, como podemos perceber no trecho 

seguinte: 
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2o caso. Começa-se por observar que um número positivo 
indica que devemos caminhar no sentido positivo enquanto que 
um número negativo que devemos caminhar no sentido 
negativo. 
Seja a soma (+8) + (-3). Indica – caminhar 8 póstos no sentido 
positivo e depois 3 no sentido negativo. Vai-se parar no número 
+ 5. Assim (+8) + (-3) = +5 
Seja, agora, a soma (+5) + (-8). Indica – caminhar 5 póstos no 
sentido positivo e, em seguida 8 no sentido negativo. Vai-se 
atingir o número – 3. Assim, (+5) + (-8) = -3. 
A soma de dois números de sinais opostos é o número relativo 
cujo valor absoluto é a diferença entre os valores absolutos dos 
dois números e cujo sinal é igual ao do que tiver maior valor 
absoluto. (BETHLEM, 1935, p.237). 
 

 Ao lidar com as quatro operações, utiliza o mesmo procedimento. 

Explica cada caso, separando-os por operações com dois números de mesmo 

sinal e dois números de sinais opostos e no final do item, faz uma síntese, em 

que enuncia a regra a ser seguida pelo aluno para calcular as operações 

explicadas. No caso da multiplicação, o 4o caso e a síntese estão citados 

abaixo, no qual podemos notar um erro de impressão, em que o autor afirma 

que o produto de dois números negativos é negativo, mas isso é apresentado 

de maneira correta na síntese e também no exemplo dado. 

 

4o caso. Multiplicar – 5 por – 3. É intuitivo (grifo do autor) que: 
se multiplicar – 5 por + 3 é repetir o – 5 três vezes no sentido 
positivo, multiplicar – 5 por – 3 é repetir – 5 três vezes no 
sentido negativo, ou, + 5 três vezes no sentido positivo, isto é,    
(- 5) (- 3) = - (- 5) – (- 5) – (- 5) = 
+ (+5) + (+5) + (+5) = + 15. 
O produto de dois números negativos é negativo e seu valor 
absoluto é igual ao produto dos valores absolutos dos fatores. 
Síntese: O produto de dois números do mesmo sinal é positivo. 
O produto de dois números de sinais opostos é negativo. É 
comum dizer-se, erroneamente, + multiplicado por + dá +, etc. 
(BETHLEM, 1935, p.241). 

 

Após estas explicações sobre os números relativos, já introduz a noção 

de monômios e polinômios. Não há, em momento algum do livro, um problema 

ou um exercício oral, como havia sido solicitado pelas instruções da Reforma 

em vigor. O autor não solicita a participação do aluno, não oferece problema 

algum para que ele pense a respeito da noção discutida e durante as 

explicações utiliza uma linguagem sofisticada.  
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Por vezes o autor utiliza, no desenvolvimento de um conceito, palavras 

em negrito que nos dão a entender que a explicação é desnecessária uma vez 

que a conclusão é um tanto quanto óbvia. É o caso da palavra “intuitivo” 

utilizada na citação acima.  

 

 

6.4.2   Equações 

 

 De maneira muito direta, como tem sido feito ao longo do seu livro, o 

autor utiliza a noção de polinômios para ensinar as igualdades. A abordagem 

utilizada para iniciar a noção de equação é novamente muito direta e sem 

muitas explicações. 

 

Diz-se que duas equações são equivalentes quando tem as 
mesmas soluções. 
Ex: As equações x – 1 = 5 e 3x – 3 = 15 são equivalentes. 
Ambas admitem a mesma raiz 6 e nenhuma outra mais. 
Se somarmos ou subtrairmos um mesmo número aos dois 
membros de uma equação a equação obtida é equivalente a 
primeira. (BETHLEM, 1935, p.258). 

 

 A maneira como o autor expõe as noções e suas explicações não 

possibilita ao aluno reflexão alguma sobre o que está sendo ensinado. Permite 

apenas que este leia as regras e aplique-as nas situações a serem propostas. 

 Diferentemente do que foi elaborado por Euclides Roxo na reforma, o 

autor traça um paralelo entre a noção de equação e a idéia da balança com 

dois pratos em equilíbrio após ter enunciado a regra, apenas para elucidar 

alguma dúvida, mas, em momento algum, realiza um questionário para que o 

aluno acompanhe o raciocínio de maneira intuitiva, fato que podemos verificar 

na continuação do trecho transcrito abaixo: 

 

Suponhamos a equação x + 2 = 2x + 1. 
Para tornarmos objetiva a explicação suponhamos que x 
representa o peso em gramas de um cilindro maciço de cobre 
cujo peso, aliás, desconhecemos. Há vários cilindros todos com 
o mesmo peso. 
Nos pratos de um balança colocamos: 
No da esquerda – um dos cilindros e dois gramos mais – (o 
peso que se acha neste prato é x + 2 gramos) 
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No da direita – dois dos cilindros e mais um gramo – (o peso 
que se acha neste prato é 2x + 1). 
Como são iguais os dois pesos colocados nos dois pratos – a 
balança ficará em equilíbrio. 
É da maior clareza que colocando pesos iguais nos dois pratos 
ou retirando dos dois pratos pesos iguais não se rompe o 
equilíbrio.  
Assim: 
x + 2 + 3 = 2x + 1 + 3 
x + 2 – 1 = 2x + 1 – 1. (BETHLEM, 1935, p.258 - 259). 

 

Bethlem prossegue suas explicações de maneira muito direta, sem 

possibilitar a participação do aluno para acompanhar o raciocínio e não ter a 

idéia de que a Matemática é uma ciência pronta e organizada. Neste capítulo, 

diferentemente do outro trabalhado, o aluno tem a possibilidade de resolver 

algumas equações, após observar a maneira de como se faz, explicada pelo 

autor em alguns exemplos resolvidos.  

Também no caminho contrário das idéias propostas pela Reforma, 

depois que o aluno já sabe resolver algumas equações e as regras a serem 

utilizadas, o autor propõe sete problemas resolvidos, passo a passo e mais dez 

a serem resolvidos pelo aluno, contendo as respostas.  

Nestes problemas, o autor aborda assuntos sobre velocidade, 

distribuição de capital, vazão de uma ou mais torneiras num tanque e também 

ponteiros do relógio. 

 
Uma torneira enche um tanque em 2 horas; outra em 3 horas. 
Uma válvula é capaz de esvaziá-lo em 4 horas. O tanque vazio, 
as torneiras e válvulas abertas ao mesmo tempo, no fim de 
quantas horas o tanque ficará, completamente, cheio? 
(BETHLEM, 1935, p.270). 

 

Podemos notar que, apesar da utilização de problemas para aplicar a 

noção de equações, isso só ocorreu no final do capítulo, sendo então, o último 

tópico a ser discutido, não possibilitando ao aluno utilizar o seu raciocínio para 

tentar elaborar uma resolução para um problema. Os problemas propostos são 

muito complexos, não há uma discussão com problemas mais simples, em que 

possa ser utilizada a intuição do aluno em sua resolução. 

Em relação à utilização das diferentes linguagens, podemos perceber 

que isto não ocorre. Em momento algum dos dois itens de álgebra analisados, 
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o autor relacionou com alguma idéia da Geometria. Não utilizou a 

representação geométrica para os números relativos e também não elaborou 

nenhum problema que envolvesse a noção de área ou perímetro de figuras 

geométricas, por exemplo.  

 

 

6.4.3   Triângulos 

 

O livro destinado ao 2o ano, datado de 1936, continua com uma divisão 

de capítulos a qual separa a iniciação geométrica da álgebra e aritmética, 

tendo, portanto, dois capítulos apenas. Vamos analisar, neste item, como o 

autor desenvolveu a noção de triângulos no compêndio. 

A abordagem feita para iniciar esta noção é novamente bem diferente da 

realizada nas outras coleções já analisadas. Podemos notar que utiliza uma 

linguagem com bastante rigor e não parte do intuitivo do aluno para que ele 

conclua o que é um triângulo. Podemos observar esse procedimento num 

trecho do livro de Bethlem: 

 

Suponhamos três pontos não em linha reta: A, B e C. Façamos 
passar por esses pontos as retas AB, AC e BC, (fig. 24). A 
figura mostra a existência de três ângulos 

AB̂C e CB̂A  ,CÂB que gozam da propriedade: todo ponto 
comum a dois deles está no interior do terceiro. O ponto M, 
comum aos ângulos  CB̂A e CÂB  está no interior do ângulo  

BĈA .  (BETHLEM, 1936, p.28). 
 

A figura à qual o autor se refere na citação acima pode ser observada na 

página 29 do livro (figura 6.17). 

Utilizando o mesmo rigor e uma linguagem formal, o autor aborda a 

noção de bissetriz, altura e mediana. Propõe também a construção de 

triângulos, utilizando a régua e o compasso. 

Para enunciar a soma dos ângulos internos, o autor mostra a figura de 

um triângulo e explica que, com a utilização de um transferidor pode-se 

encontrar os valores 76o, 62o e 42o para os ângulos internos deste triângulo. 

Efetuando-se a soma destes valores, encontramos 180o e imediatamente 
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conclui: somos levados a crer que a soma dos ângulos internos de um triângulo 

é igual a dois retos, 180o. (BETHLEM, 1936, p.33).  

Bethlem faz uma demonstração desta propriedade utilizando a idéia de 

percorrer com uma flecha cada ângulo, verificando, no final, que esta se 

encontra na mesma direção, mas em sentido contrário. Maneira muito parecida 

com a utilizada por Euclides Roxo no seu livro (figura 6.18). 

O autor continua o capítulo abordando algumas outras construções que 

podem ser feitas com régua e compasso; classifica os triângulos quanto aos 

lados, utilizando os desenhos que estão prontos. Para classificar quanto aos 

ângulos, o processo é realizado sem utilização de qualquer desenho e, no final 

deste tópico, solicita que o aluno resolva alguns exercícios.  

Os exercícios consistem, em geral, para encontrarem-se os valores de 

ângulos internos e externos de triângulos.  

 

k) Sobre uma base de 5 cm construir um triângulo isósceles de 
forma que os outros dois lados meçam, cada um 8 cm. Verificar 
que os ângulos da base são iguais: 
1) Medindo-os com o transferidor; 
2) Com auxílio do papel transparente; 
3) Unindo o vértice ao meio da base e aplicando o caso 
conveniente de igualdade dos triângulos. (BETHLEM, 1936, 
p.44). 

 

Este enunciado evidencia-se pelo fato de, em momento algum, o autor 

discutir os ângulos internos dos triângulos isósceles e eqüilátero, fazendo-o 

apenas neste exercício. Esse exercício proposto leva o aluno a resolver 

primeiro o problema para depois concluir o que está sendo pedido, utilizando o 

método heurístico.  

A utilização do papel transparente, solicitado no exercício acima, não é 

discutida ao longo do capítulo. O que percebemos é que, em uma passagem 

em que o autor está ensinando congruência de triângulos, ele cita ser mais fácil 

verificar tal congruência com a utilização desse papel, embora não oriente o 

aluno a fazer a referida verificação. Dessa maneira, fica a critério do leitor 

acreditar nas regras enunciadas pelo livro didático ou desenhar os dois 

triângulos no papel transparente para realizar a verificação. 
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    FIGURA 6.17 – DEFINIÇÃO DE TRIÂNGULOS.  

 
 

BETHLEM, A. Curso de Mathematica: 2a serie. Porto Alegre: Globo, 1936. 
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FIGURA 6.18 – SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS 

 
 

BETHLEM, A. Curso de Mathematica: 2a serie. Porto Alegre: Globo, 1936. 
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Podemos concluir, pela análise desta última coleção, que o autor 

Agricola Bethlem se apropriou das idéias da reforma de maneira distinta da 

proposta por Roxo. A coleção não aborda a Matemática utilizando uma relação 

entre os ramos. Isso pode ser constatado no índice e nos exercícios, além do 

quê, há de considerar-se, como já foi dito, que, no Colégio Militar, segundo 

suas anotações, as cadeiras permaneciam separadas, mesmo após a 

implantação da Reforma.  

A análise mostra-nos que a discussão feita pelo autor sobre o capítulo é 

muito breve. Utiliza, em pouquíssimos casos, problemas para abordar os 

conceitos, e a regra é enunciada após uma breve discussão. Isso nos indica 

que Bethlem preocupou-se pouco com as propostas da Reforma, 

principalmente com a aplicação do método heurístico, pois o aluno não tem 

contato com problemas, apenas com breves operações resolvidas pelo autor, 

não tendo então a oportunidade de desenvolver o raciocínio intuitivo. Outro 

ponto importante a ser destacado é a divisão dos seus capítulos em Iniciação 

Geométrica, Aritmética e Álgebra, mais um ponto que não está de acordo com 

a proposta da Reforma. Alguns axiomas e teoremas não apresentam 

demonstrações formais, mas são enunciados de maneira pronta e, muitas 

vezes, com conclusões que poderiam não ser tão óbvias para os alunos. 

A utilização da idéia da balança é feita somente após o enunciado dos 

axiomas da subtração, divisão, adição e multiplicação, e os exemplos que 

justificam tais axiomas são todos numéricos, sem a utilização de problemas, o 

que impossibilita o aluno de resolvê-los, negligenciando a aplicação do método 

heurístico como novo método de ensino, pois estes só podem ser resolvidos 

somente no final do capítulo, não permitindo, dessa forma, o desenvolvimento 

do raciocínio intuitivo. Esses problemas não são escolhidos de acordo com 

uma escala crescente de dificuldade; são poucos os problemas fáceis e 

rapidamente eles passam a ter um grau de dificuldade bem maior. 

O autor aproximou-se mais do método heurístico proposto pela Reforma 

no capítulo de Geometria. Somente na abordagem desse conceito existe 

alguma preocupação com a utilização de experimentações e de observações, 

que teriam como objetivo encaminhar o aluno, desenvolvendo o seu raciocínio 
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intuitivo. O autor apropriou-se do método heurístico em certa medida, pois 

percebemos propostas de problemas a serem resolvidos após o capítulo, os 

quais levam a uma reflexão sobre conceitos que não foram discutidos. 

Podemos dizer que, em grande parte dos capítulos, não ocorre o 

desenvolvimento de uma Matemática intuitiva para atingir, posteriormente, sua 

linguagem formal. Os enunciados de teoremas, axiomas e regras recebem 

muita importância e os problemas são propostos com a finalidade de 

aplicarem-se às definições, noções e regras ensinadas.  

 Já foram discutidas as quatro coleções constantes da vulgata da 

Reforma Francisco Campos. No próximo capítulo realizaremos as 

considerações finais a respeito dessa análise. 
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CONCLUSÕES 

 
 

 Vamos agora, baseados nas análises anteriores buscar responder o 

nosso problema de pesquisa: De que maneira cada autor apropriou-se das 

instruções metodológicas para a Reforma Francisco Campos, focando a 

utilização do método heurístico como um método de ensino? Como se 

estabeleceu a nova vulgata? 

 Lembramos que o termo vulgata, definido por Chervel, refere-se a um 

conjunto de livros que utiliza uma metodologia, conceitos ensinados e tipos de 

exercícios muito parecidos para uma certa disciplina, apresentando apenas 

pequenas variações. 

 As coleções escolhidas para fazerem parte desta análise constituíram a 

vulgata para a Reforma Francisco Campos. Foram livros significativos pelo seu 

número de vendagem e também continham metodologia, conceitos ensinados, 

exemplos e exercícios parecidos. Como característica comum, todas as 

coleções foram referenciadas pelas propostas da Reforma e tinham como 

manual inovador a coleção de Euclides Roxo, também autor das instruções 

metodológicas, vigentes a partir de 1931. 

 Roxo elaborou estas instruções a partir das idéias de grandes 

matemáticos, como, por exemplo, Felix Klein e Young. A Reforma Francisco 

Campos criou a disciplina Matemática, dividida até então em Aritmética, 

Álgebra e Geometria. Essa divisão tinha como finalidade não só uma união de 

cadeiras de professores, mas também uma relação entre o conteúdo a ser 

ensinado e os ramos da nova disciplina. Essa relação deveria ser mediada pelo 

ensino das noções de função desde o 1o ano do Curso Fundamental. 

 Além destes pontos, o texto da Reforma solicitava o ensino propedêutico 

da Geometria, iniciada pelo ensino intuitivo. A Geometria deveria ser abordada 

utilizando construções e experimentações para que o aluno desenvolvesse 

lentamente o raciocínio analítico, possibilitando, posteriormente, demonstrar 
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formalmente os teoremas e axiomas. Era solicitada, nessas instruções, a 

aplicação prática das noções ensinadas, utilizando problemas que 

relacionassem os conceitos às ciências físicas e naturais. 

 Euclides Roxo propôs também a utilização do método heurístico como 

um novo método de ensino. Esse método modificaria o ensino da Matemática 

ao privilegiar a descoberta das regras e das propriedades matemáticas pelo 

próprio aluno, através de questionários ou, no caso da Geometria, de 

experimentações e desenhos, propostos pelo professor. A Matemática formal, 

com a sua linguagem rigorosa, somente seria ensinada após o 

desenvolvimento do raciocínio intuitivo. Esse novo método de ensino deveria 

também fazer que o aluno tivesse contato com uma Matemática cuja finalidade 

seria a resolução de problemas, afastando a visão da disciplina como uma 

ciência pronta e acabada, utilizada para provar e demonstrar teoremas. Nesse 

novo método, era imprescindível a utilização de problemas e perguntas em 

ordem crescente de dificuldade. 

 A análise feita nos encaminhou a verificar de que maneira a disciplina 

Matemática se estabilizou a partir da sua criação e também responder em que 

medida os autores apropriaram-se dos ideais reformadores. 

 O conceito de apropriação caracterizado por Chartier considera que a 

apropriação que o leitor pode fazer de um texto ocorre de maneira distinta, 

dependendo da materialidade, da maneira como é realizada a leitura e do 

contexto social em que está inserido o leitor, existindo múltiplas apropriações 

para um texto.  

Também utilizamos nesta análise a idéia defendida por Schubring a 

respeito de transmissão de um conceito. Em seu texto, ele esclarece que a 

transmissão depende também do contexto cultural no qual está inserida a 

comunidade. O conceito transmitido sofre modificações, pois o receptor, que 

não possui uma postura passiva, interage com o conceito transmitido de acordo 

com o ambiente cultural. 

Para dar andamento às análises, foram selecionados três conteúdos 

ensinados no ensino fundamental. Do 1o ano, foram analisadas as noções de 

números relativos e as equações e, em relação ao 2o ano, foi abordada a 

noção de triângulos. 
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O manual inovador dessa vulgata foi a coleção de Euclides Roxo, tendo 

em vista que o seu livro foi escrito concomitantemente com o programa de 

ensino do Colégio Pedro II, programa este que foi utilizado para as instruções 

metodológicas da Reforma Francisco Campos. Como a coleção refletiu a 

proposta fiel da Reforma e do programa de ensino do Colégio Pedro II, fizemos 

uma comparação com os outros livros didáticos. 

A partir das análises realizadas nesta pesquisa, podemos concluir que a 

apropriação feita para cada coleção valorizou alguns e negligenciou outros 

pontos da proposta Reforma Francisco Campos.  

Analisando a coleção Curso de Mathematica Elementar de Euclides 

Roxo e os textos escritos por ele, podemos dizer que a abordagem feita nos 

capítulos deveria ser iniciada por problemas simples, para serem resolvidos 

pelo próprio aluno, antes da introdução de qualquer noção. Em relação a este 

aspecto, percebemos apropriações distintas nos diferentes autores. Entre eles, 

os que mais se aproximam da proposta de Roxo foram Jacomo Stávale e 

Algacyr Maeder, que propõem problemas simples para os alunos, ou utilizando 

a reta numérica, no caso dos números relativos ou problemas com incógnitas, 

no caso das equações. Essa abordagem diferencia-se da Reforma uma vez 

que o leitor não precisa resolver os problemas, a estrutura do capítulo permite 

que seja realizada apenas uma leitura, sem que seja exigida do aluno a 

descoberta da resposta. As outras coleções, a de Cecil Thiré e de Mello e 

Souza e a de Bethlem, são parecidas. Ambas se utilizam de exemplos 

numéricos, com respostas prontas, ficando mais distantes da proposta de 

Roxo. 

A Reforma propunha, como aplicação do método heurístico, que os 

alunos resolvessem problemas e exercícios para, com cujos resultados, 

encontrarem as regras e participarem ativamente do processo. O único autor 

que realmente realiza isso é Stávale, e, mesmo assim, apenas no capítulo de 

números relativos. Nos outros capítulos, utiliza as respostas encontradas por 

ele mesmo para concluir as regras. Nessa mesma conduta, segue o autor da 

coleção Lições de Matemática, Algacyr Maeder. Já a coleção de Cecil Thiré e 

de Mello e Souza utiliza, em certa medida, esta proposta; em alguns momentos 

esta abordagem do método heurístico fica relegada à explicação da regra 
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anterior à pesquisa dos resultados. Já Bethlem é o que mais se distancia desta 

proposta por enunciar, com freqüência, as regras, os axiomas e as 

propriedades, anteriormente a qualquer problema ou exercício resolvido. 

Um outro ponto solicitado na aplicação do método heurístico, segundo a 

Reforma, e a proposta de exercícios e problemas que, em alguns casos, 

pedem que o aluno explique o porquê do resultado encontrado. A postura de 

questionar as respostas dos alunos tem a intenção de fazer o aluno refletir 

sobre as regras e não, apenas decorá-la.  

Essa estrutura de desenvolvimento dos capítulos do livro mostrou-nos 

como seria a aplicação do método heurístico, que levaria o aluno a pensar, 

num primeiro momento, a seu modo, para posteriormente poder utilizar o 

pensamento formal. Em relação aos problemas de final de capítulo, a 

abordagem feita por Maeder não propõe exercícios para os números relativos, 

para as equações e para a noção de triângulo; são propostos exercícios e 

problemas que poderiam ser resolvidos com aplicações de fórmulas, sem 

qualquer questão que leve o aluno à reflexão das regras encontradas. As 

coleções de Bethlem e de Stávale, em relação a esta abordagem, aproximam-

se mais da proposta de Roxo ao ensinar a Geometria, realizando perguntas 

sobre propriedades que não foram discutidas ao longo do capítulo, a fim de que 

o aluno realize conclusões a partir destes problemas, embora os exercícios e 

problemas solicitados nos capítulos de Álgebra sejam, como a coleção de 

Maeder, voltados para a aplicação de regras e propriedades. Ainda a coleção 

de Stávale aproxima-se mais dos objetivos da Reforma do que a de Bethlem, 

por propor problemas ao longo do capítulo, e em maior quantidade. 

Concluímos que, das coleções da vulgata da Reforma Francisco 

Campos, ao analisarmos a proposta da utilização do método heurístico, 

podemos dizer que as apropriações feitas em relação a este método são 

distintas para cada autor. Todos eles demonstram conhecer as novas 

instruções metodológicas, mas as maneiras como elas estão refletidas nas 

coleções são diferentes. 

O texto da Reforma, como já foi citado, solicita que “os problemas não 

se devem limitar a exercícios dos assuntos ensinados, mas cumpre sejam 

propostos como processo de orientar a pesquisa de teoremas e de desenvolver 
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a presteza na conclusão lógica”. (BICUDO, 1942, p.157). Podemos afirmar que, 

de maneira geral, nas coleções, encontramos problemas resolvidos pelo autor, 

para posteriormente enunciar as regras e, no final do capítulo, problemas a 

serem resolvidos pelos alunos, tal proposta pode ser considerada uma 

apropriação da proposta da Reforma, mesmo que distinta da realizada por 

Roxo. Para o autor das propostas da Reforma, além de problemas a serem 

resolvidos pelo aluno, os autores deveriam ter como objetivo utilizar esses 

problemas para que o aluno desenvolvesse o raciocínio lógico e a investigação 

de teoremas e axiomas, abordagem negligenciada pelos autores em muitos 

conceitos ensinados. 

Contudo, o autor que mais se aproximou das propostas de Euclides 

Roxo, Felix Klein e Young em relação ao método heurístico foi Jacomo Stávale, 

em cuja coleção, percebemos a preocupação em utilizar exercícios e 

problemas, possibilitando ao aluno a resolução dos mesmos, para que 

raciocinem a respeito das regras que serão ensinadas posteriormente. 

Principalmente no capítulo de Geometria, essa característica está muito 

presente. Podemos dizer que existe uma preocupação constante em evitar-se 

que o aluno apenas aplique propriedades para resolver problemas.  

As coleções que mais se diferenciam da coleção de Roxo é a coleção 

“Mathematica” de Cecil Thiré e de Mello e Souza e a coleção “Curso de 

Mathematica” de Agricola Bethlem, pois não demonstram a preocupação de 

colocar praticamente problema algum ao longo do capítulo; apenas apresentam 

um livro de exercícios a ser utilizado pelo aluno, como sistematização. 

A coleção de Maeder aproxima-se um pouco da proposta elaborada por 

Stávale, mas, em alguns momentos, apresenta uma discussão das noções 

como Thiré e Mello e Souza e Bethlem. Maeder mostra-se preocupado em 

explicar para os alunos, através de exemplos, as regras a serem utilizadas, 

mas está distante da proposta do método heurístico, pois o aluno tem poucas 

oportunidades para raciocinar sozinho no desenvolver do capítulo. 

Essa pesquisa permite-nos traçar um paralelo entre algumas finalidades 

de objetivos das instruções metodológicas da Reforma Francisco Campos e as 

finalidades reais. Entre elas, podemos ressaltar que, nos primeiros anos do 

Curso Fundamental, a linguagem utilizada para ensinar a Matemática passou a 
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ser mais intuitiva, possibilitando uma maior compreensão por parte do aluno; 

também é forte a presença de questões a relacionarem o conteúdo com 

problemas da vida prática do aluno, mas o aluno ainda não era o descobridor 

do seu conhecimento. 

Segundo Prost (1996), percebemos uma resistência em relação à 

aplicação das propostas do novo método de ensino, porque as modificações 

são determinadas pelos reformadores, mas não são aplicadas por eles e, para 

que uma reforma funcione, é fundamental contar com a participação dos 

professores, o que não ocorreu. Segundo CARVALHO (2003, p.151) “Euclides 

Roxo provavelmente não teria tido sucesso em suas reformas se não fosse o 

ambiente autoritário no Brasil, entre os anos de 1930 e 1945, quando se 

efetuaram as reformas Campos e Gustavo Capanema”.  

Na Reforma Gustavo Capanema, apesar das inúmeras discussões entre 

os professores, não há mais a solicitação da aplicação do método heurístico, o 

que confirma a constituição dessa vulgata para a Reforma Francisco Campos. 

Segundo BRAGA (2004), “O programa da Reforma Capanema vem, de certa 

forma, referendar uma prática do cotidiano escolar induzida pela vulgata da 

Reforma Francisco Campos”.  

Finalmente, a proposta revolucionária de Euclides Roxo de organizar de 

modo heurístico, o encadeamento do ensino dos diferentes ramos matemáticos 

integrados, posta em seu Curso de Mathematica, não teve eco nos livros mais 

utilizados nos anos 30. Os autores, a seu modo, pautaram-se pela obediência à 

listagem de conteúdos posta na Reforma, adaptando aqui e ali, formas 

heurísticas de apresentação e de desenvolvimento da Matemática. De modo 

algum, os manuais componentes da vulgata reorganizaram, como um todo, o 

texto didático para o ensino, a partir do método heurístico. 

Esperamos que este trabalho possa ajudar em outras pesquisas que 

intentam contribuir para a escrita da história do ensino de Matemática no Brasil. 

Acreditamos, ainda, que outros trabalhos possam agregar novos elementos à 

pesquisa aqui realizada, como, por exemplo, a análise de outros documentos 

históricos que reflitam a prática escolar da década de 30. 
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ANEXO 1 
 

 
Programa de Matemática do Curso Fundamental para a Reforma Francisco 

Campos 
 
 
 

PRIMEIRA SÉRIE (3 horas) 
 
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 triangular, do 
cilindro e do cone circular (retos). Fórmulas. 
 

II. Aritmética 
Prática das operações fundamentais. Cálculo abreviado. Exercício de cálculo 
mental. 
Noção de múltiplo e de 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. Prática das medidas de comprimento, 
superfície, volume e peso. 
Operações com os números complexos: unidades de tempo e de ângulo. 
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; noção 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. 
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SEGUNDA SÉRIE (3 horas) 
 

I. Iniciação geométrica. 
Noção de ângulo e de rotação; ângulos adjacentes, complementares, 
suplementares, opostos pelo vértice. 
Medida dos ângulos. Uso do transferidor. 
Paralelas e perpendiculares; problemas gráficos sobre seu traçado. 
Triângulos: alturas, medianas, bissetrizes; soma dos ângulos internos e 
externos. 
Estudo sucinto dos quadriláteros. 
Noções sobre figuras semelhantes; escala. 
Medida indireta das distâncias. 
Razões entre lados de um triângulo retângulo. Seno, co-seno e tangente 
de ângulo agudo. Uso de tabelas de senos, co-senos e tangentes 
naturais. 

 
II. Aritmética e Álgebra. 

Noção de função de uma variável independente. Representação gráfica. 
Estudo das funções y = ax e y = a/x; exemplos. 
Proporções e suas principais propriedades. 
Resolução de problema sobre grandezas proporcionais. Porcentagens, 
juros, desconto (comercial), divisão proporcional, câmbio. 
Equações do 1o grau com uma incógnita. Problemas. Interpretação das 
soluções negativas. 
Sistemas de equações do 1o grau com duas incógnitas. Problemas. 
Representação gráfica da função linear de uma variável. Resolução 
gráfica de um sistema de duas equações com duas incógnitas. 
Divisão algébrica. Expoente zero. Expoente negativo. 
Decomposição em fatores. 
Frações algébricas. Simplificações. 

 
 
 

TERCEIRA SÉRIE (3 horas) 
 

I. Aritmética e Álgebra. 
Equações e problemas de 1o grau com uma ou mais incógnitas. 
Desigualdade do 1o grau. 
Potencias e raízes. 

Estudo das funções xy  e  
xm
1

y   ,xmy === ; representação gráfica. 

Cálculo dos radicais. Expoentes fracionários. 
Trinômio do 2o grau. 
Equação do 2o grau. Resolução gráfica; resolução analítica. Discussão: 
propriedades das raízes. 
Desigualdades do 2o grau. 
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II. Geometria. 
Conjunto de proposições fundamentais que servem de base à Geometria 
dedutiva. Noções sobre deslocamentos elementares no plano; translação 
e rotação de figuras. Simetria. 
Estudo de triângulos. 
Estudo dos polígonos; soma dos ângulos internos e externos. 
Noção e exemplares de lugar geométrico. 
Círculo; propriedades dos arcos e cordas. Tangente e normal. 
Medida dos ângulos. 
Linhas proporcionais; linhas proporcionais no triângulo. 
Semelhança; homotetia. 
Relações métricas no triângulo. 
Relações métricas no círculo. Média proporcional. 

 
 
 

QUARTA SÉRIE (3 horas) 
 

Aritmética e Álgebra 

Equações biquadradas e equações irracionais. 
Problemas do 2o grau: discussão. 
Progressão aritmética. Propriedades. Interpolação. 
Progressão geométrica. Propriedades. Interpolação. 
Estudo da função exponencial. 
Logaritmos; propriedades. Uso das tábuas. 
Régua logarítmica. 
Juros compostos; unidades. 
 

Geometria 

Polígonos regulares; relações métricas nos polígonos regulares. 
Medida da circunferência; cálculo de pi (método dos perímetros). 
Áreas; áreas equivalentes; relação entre áreas de figuras semelhantes. 
Retas e planos no espaço. 
Ângulos poliedros. Triedros suplementares. 
Prisma e pirâmide. 
Cilindro e cone. 
Esfera. Secções planas. Pólos; plano tangente; cone e cilindro 
circunscritos. 
Noção sobre geração e classificação das superfícies; superfícies 
regradas, de revolução, desenvolvíveis. 
As funções circulares; relações entre essas funções. Gráficos. 
Expressões da tangente, cotangente, secante e co-secante em função 
do seno e co-seno. Seno, co-seno e tangente, da soma de dois ângulos, 
do dobro de um ângulo, da metade de um ângulo. 
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QUINTA SÉRIE (3 horas) 
 

I. Aritmética, Álgebra e Geometria. 
 Resolução de triângulos retângulos, práticas das tabuas de logaritmos. 
 Casos simples de resolução de triângulos obliquângulos. 
 Noções de análise combinatória. 
 Binômio de Newton (caso de expoente inteiro e positivo) 
 Derivada de um polinômio inteiro em x. 
 Noção de limite. Derivada de x . Derivada de seno de x, co-seno de x, 
tangente de x e cotangente de x. 
 Interpretação geométrica da noção de derivada. Aplicação da noção de 
derivada ao estudo da variação de algumas funções simples. 
 Processos elementares de desenvolvimento em série; convergência de 
uma série. 
 Desenvolvimentos em série do seno, co-seno e tangente. 
 Problema inverso da derivação. Primitivas imediatas. Aplicação ao 
cálculo de certas áreas. 
 Volumes do prisma e do cilindro; da pirâmide, do cone e dos respectivos 
troncos. Volume da esfera e suas partes. 
 Estudo sucinto das secções cônicas. 
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