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1 Introdução
Quais os elementos de aproximações e distanciamentos que podem ser identificados, em relação aos conteúdos,
métodos e recursos sobre os saberes elementares geométricos nos documentos oficiais de Sergipe e São Paulo, no
período 1911 a 1930?
No intuito de responder a essa indagação foram coletadas e examinadas fontes como, Regulamentos, Decretos, Leis e
Programas de ensino de Sergipe e São Paulo. Com a ressalva, que a opção pelo marco cronológico desta pesquisa foi
tomado a partir das fontes localizadas em Sergipe. Cabe ressaltar que esta pesquisa faz parte de um “Projeto Maior”
intitulado A constituição dos saberes elementares matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso
primário em perspectiva histórico-comparativa (1890-1970), vinculado ao Grupo de Pesquisa em História da Educação
Matemática no Brasil (GHEMAT[i]).
O marco cronológico inicial de 1911 é justificado pelo surgimento dos Grupos Escolares em Sergipe, por meio do
Decreto N. 563, datado de 12 de agosto de 1911 e o término em 1930, por termos identificado no Programa de 1931
indicativo de mudança da proposta pedagógica para a Escola Nova.
A opção por São Paulo ocorreu devido ao fato de termos localizado uma quantidade significativa de trabalhos já
produzidos sobre São Paulo, relacionados aos saberes elementares geométricos no ensino primário, em particular, a
dissertação de Frizzarini (2014) por indicar uma série de documentos de São Paulo que estão postos no repositório[ii]
institucional da Universidade Federal de Santa Catarina.
Desse modo, para responder à questão proposta, e cumprir o objetivo da pesquisa[iii] foi necessário estabelecer
critérios e aprofundar leituras dos seguintes autores, Valente (2007) para o entendimento sobre história da educação
matemática, Valente e Leme da Silva (2013) sobre o trabalho do historiador da educação matemática, Valente (2011),
Nunes (1998) e Souza (2013) para os estudos históricos comparativos.
Em relação a história da educação matemática, Valente (2007) apresenta o seguinte entendimento
[...] buscar respostas a questões de fundo como: porque hoje colocamos os problemas sobre o ensino de matemática do
modo como colocamos? Por que pensamos em reformas sobre esse ensino do modo como são propostos? Porque
ensinamos o que ensinamos em Matemática? Por que determinados saberes matemáticos são válidos para o ensino em
detrimento de outros? Essas são questões do presente, naturalizadas, não-problematizadas, que a prática da história da
educação matemática tem a tarefa de desnaturalizá-las (VALENTE, 2007, p.38-39).
 
Na perspectiva de pensar como trabalha o historiador da educação matemática, considera-se que este tem por ofício
produzir a história relativa ao ensino de matemática, a partir da análise do material utilizado no passado que chegou aos
dias de hoje.

Desse modo, Valente (2013) aponta, ainda, que o pesquisador da história da educação matemática tem por ofício saber
 
[...] como historicamente foram construídas representações sobre os processos de ensino e aprendizagem Matemática
e de que modo essas relações passaram a ter um significado nas práticas pedagógicas dos professores em seus mais
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diversos contextos e épocas (VALENTE, 2013, p. 26).
 
Em outras palavras, o historiador constrói seu objeto histórico de estudo por meio de operações, uma vez que este não
está dado. A estas operações Chartier denominou de “práticas próprias da tarefa do historiador”, as quais envolvem:
identificação das fontes; questões e hipóteses; e a validação científica por meio de critérios de controles, ou seja, a
validação está subordinada a regras e críticas da Academia.
Para construir uma pesquisa nos moldes da história comparativa, adotamos o entendimento de Nunes (1998) sobre o
que é comparar
 
É uma forma própria de pensar as questões. E mesmo uma forma intuitiva de conhecer que usamos no cotidiano
quando enfrentamos situações novas. Nesses casos, a comparação nos ajuda a compreender e definir o que nos
parece novo (NUNES, 1998, p.106).
 
Segundo Souza (2013) para realizar uma pesquisa histórica comparativa é necessário fazer o cruzamento de culturas,
seja de um município, estado ou país, após a comparação há uma produção de conhecimento histórico.
Valente (2011) defende que
 
O estudo histórico comparativo da educação matemática deve caracterizar-se como algo de mão dupla: se de um lado
exige que os pesquisadores realizem o esforço de situarem-se nas culturas escolares, de outro, o trabalho específico
com as fontes irá mais e mais possibilitar a caracterização dessas culturas. Essa necessidade de que os pesquisadores
estejam situados em culturas escolares implica no conhecer o outro para conhecer a si próprio. A ciência do outro não
deverá constituir ato de simples curiosidade, mas elemento essencial para compreensão do que ocorreu na educação
matemática de seu próprio país (VALENTE, 2011, p.8).
 
Após essas leituras, adotamos o seguinte entendimento para os saberes elementares geométricos: são os saberes
identificados em diferentes matérias ou disciplinas que apresentam de alguma forma referências aos conteúdos
geométricos. Vale salientar que tal entendimento foi estabelecido a partir da junção do que está posto sobre saberes
elementares no “Projeto Maior” – aqueles conteúdos da matemática escolar presentes no ensino primário e da definição
posta no livro de Abílio Cezar Gomes (1882) sobre Desenho Geométrico “é a arte de representar por meio de linhas os
contornos das superfícies e dos corpos” (p.1).

Um exame efetuado sobre as fontes a fim de identificar elementos de aproximações e distanciamentos sobre os saberes
elementares geométricos em relação aos conteúdos entre Sergipe e São Paulo, no período de 1911 a 1930, é
apresentado nos próximos tópicos.
 
2 Um exame sobre os saberes elementares geométricos em relação aos conteúdo(s) entre Sergipe e São Paulo
 
Para identificarmos os conteúdos que remetem aos saberes elementares geométricos e apresentar sua organização,
efetuamos um exame dos programas de ensino de Sergipe e São Paulo, dividindo-os cronologicamente por décadas e
identificando as disciplinas/matérias que caracterizam esses saberes, como pode ser conferido no quadro a seguir.

Quadro 1 -  Identificação das
disciplinas/matérias nos Programas de
Ensino de Sergipe e São Paulo
 

Estado Década/Programas de Disciplinas/matérias
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Ensino

Sergipe

Década de 1910 (1912,
1915, 1916, 1917);
Década de 1920 (1924);
Década de 1930 (1931)

Desenho e Trabalhos manuais
 
 

São Paulo

Década de 1910 (1918);
Década de 1920 (1921,
1925);
Década de 1930 (1934)

Formas, Geometria, Desenho e
Trabalhos manuais

                                      Fonte: quadro elaborado a partir dos Programas de ensino de Sergipe e São Paulo.

2.1 Os saberes elementares geométricos entre Sergipe e São Paulo na década de 1910
 
O exame efetuado nos programas da década de 1910 entre Sergipe e São Paulo, podemos constatar que os conteúdos
estavam organizados de forma gradual, explorando os conteúdos a serem ministrados de forma sucessiva e em
progressão de graus de dificuldade. Em São Paulo podemos identificar uma marcha dos conteúdos partindo do simples
para o complexo, isto é, dos sólidos geométricos (que estão no cotidiano da criança, tornando-se mais simples) para,
posteriormente, tratar de figuras bidimensionais, e unidimensionais. Já em Sergipe a marcha identificada partiu do plano
para o espaço. Tais conteúdos podem ser identificados de forma detalhada no quadro a seguir.

Quadro 2 -  Identificação dos conteúdos
referentes aos saberes elementares
geométricos nos Programas de Ensino de
Sergipe e São Paulo na década de 1910

Estado Disciplinas/matérias Conteúdos

Sergipe
 

Desenho

As linhas: reta, curva, quebrada, sinuosa, mista, espiral; Posição
das linhas: vertical, horizontal, obliqua e paralelas; Os ângulos:
reto, agudo e obtuso.
Os planos: triângulo, quadriláteros, pentágonos, hexágonos; etc.;
Os círculos, circulares;
Esfera, hemisfério, esferoide, cilindro, cone, conoide, cubo, prisma
e pirâmides.
Circunferências, raio, diâmetro, corda, arco, flecha, tangente,
secante;
Desenho Geométrico. Desenho de objetos ovais;
Estudo do retângulo e do quadrado;
Cartografia.

Trabalhos manuais Cartonagem, dobragem e Costuras. Caixinhas e cestinhas.

Geometria

Esfera e hemisfério, paralelepípedo; prisma triangular e cilindro,
pirâmide e cone. elipsóide e ovóide, formas das faces;
Cubo: faces e arestas;
Linhas: suas espécies, posições absolutas e relativas;
Ângulos. Triângulos. Retângulos. Quadriláteros e suas espécies;
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São
Paulo

Avaliação das áreas dos triângulos e dos paralelogramos.
Inscrição de polígonos.
Determinação da área dos polígonos regulares. Circunferência e a
área do círculo. Volumes de alguns sólidos geométricos.

Desenho Reprodução de grupos de sólidos geométricos.

Trabalhos manuais

Dobramento de papel;
Modelo: construção de formas geométricas já estudadas;
Modelagem de objetos usuais;
Costuras;
Reprodução de sólidos geométricos e objetos simples, em argila;
Cartonagem

                               Fonte: quadro elaborado a partir dos Programas de ensino de Sergipe e São Paulo.

Para São Paulo a disciplina/matéria Desenho, apesar de apresentar um distanciamento em relação à Geometria, é
proposto aos alunos a reprodução de modelos geométricos e de sólidos. No caso de Sergipe, a recomendação era para
o ensino do desenho geométrico, das linhas, dos círculos, da circunferência, dos polígonos e dos sólidos.

Identificamos que para o ensino da Geometria em São Paulo, foram explorados os sólidos geométricos com o estudo da
esfera e pirâmides, e os conteúdos referentes às superfícies bidimensionais e unidimensionais, nos quais explora e
constrói polígonos, circunferências, posição de linhas, perpendiculares e paralelas. Para Sergipe constatamos a
ausência da disciplina/matéria Geometria, porém identificamos conteúdos referentes a Geometria incorporados ao
Desenho.

Em relação ao ensino dos Trabalhos manuais, Sergipe e São Paulo, apresentavam a mesma finalidade “o fazer”, para a
construção dos sólidos geométricos, dobramento de papel, a incorporação da modelagem de formas geométricas e a
cartonagem.

2.2 Os saberes elementares geométricos entre Sergipe e São Paulo na década de 1920
 
As disciplinas /matérias que remetem aos saberes elementares geométricos para São Paulo são: Formas, Geometria,
Desenho e Trabalhos manuais. Já em Sergipe, apenas Desenho e Trabalhos manuais. Pela diversidade de
disciplinas/matérias em São Paulo, podemos inferir que os saberes elementares geométricos no primário, estavam mais
fragmentados que em Sergipe, visto que não estavam concentrados numa única disciplina escolar, como no ensino
secundário. Podemos constatar, ainda, a permanência da organização das disciplinas/matérias de forma gradual e
sucessiva em ambos estados. São Paulo continua com a marcha dos sólidos para a figuras bidimensionais, e
unidimensionais e Sergipe com a marcha do plano para o espaço.
Segue a seguir o quadro com os conteúdos referentes aos sabres elementares para a década de 1920.

Quadro 3 -  Identificação dos conteúdos referentes aos saberes elementares geométricos nos Programas de
Ensino de Sergipe e São Paulo na década de 1920
 

Estado Disciplinas/matérias Conteúdos

Sergipe

Desenho 

Primeiras noções de desenho geométrico; Superfície, ponto e
linha;
Representação de formas simples em contornos;
Desenho geométrico; Estudo gráfico dos ângulos.
Estudo de triângulos. Polígonos.
Conhecimento prático dos sólidos – cubo. Poliedro. Prismas.
Pirâmide. Esfera. Cone. Circunferência e suas linhas, círculo e
suas partes;
Estudo dos sólidos redondos: esfera e cone.
Desenho de cartografias.
Trabalhos de papelão – caixas, cestas, casinhas e Costuras.
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Trabalhos manuais

Recortes de figuras regulares e simétricas;
Modelagem com massa plástica de objetos de uso comum.
Recortes em papel, papelão, couro, madeira, etc.
Modelagem em argila ou barro de objetos cujas formas se
aproximem dos sólidos estudados;
Trabalhos de modelagem em papelão; Modelagem dos sólidos
estudados;
Construir também o cilindro e o cone;
Desenhar as espécies de triângulos e ângulos;
As posições da linha reta. Medida de linhas retas.

São
Paulo

Formas

O semicírculo, diâmetro, raio e circunferência;
Lados e ângulos do quadrado e do retângulo. Linhas e ângulos
retos;
Pirâmide: vértice, lados e base; triângulos e polígonos.
O cone: círculo da base

Geometria

Estudo da esfera, do hemisfério, do cubo, do cilindro, do
hemisfério e do prisma quadrangular; Pirâmide, cone; estudo das
superfícies, faces, arestas;
Linhas: suas espécies, posições absolutas e relativas;
Ângulos, triângulos, retângulos, quadriláteros, e suas espécies;
Medidas de áreas do trapéxio, triângulo;
Modelar em barro ou plastilina a esfera e o cubo; Prismas
retangulares e quadrangulares. O retângulo: lados e ângulos.
O cilindro: estudo correspondente a base e altura; O círculo;
Inscrição num círculo um quadrado, octógono, hexágono e um
triângulo equilátero. Área de polígonos regulares e irregulares;
Os poliedros e os corpos redondos;
Superfície e volume do cubo, pirâmide, cilindro, cone e esfera.

Desenho Desenhar coisas (casa, igreja ou monumento) que lembrem os
sólidos geométricos já estudados.

Trabalhos manuais

Dobramentos de papel;
Modelagem: construção de formas geométricas já estudadas;
Costuras;
Construir objetos usuais em papel: chapeis, estojos, barquinhos,
caixinhas, etc.
Modelar em barro, cera ou massa plástica, as formas geométricas
já estudadas (esfera, cubo e cilindro);
Cartonagem.

                                Fonte: quadro elaborado a partir dos Programas de ensino de Sergipe e São Paulo.

Constatamos que o ensino do Desenho em São Paulo, apesar de apresentar um distanciamento em relação à
Geometria, é proposto aos alunos que desenhem objetos que lembram os sólidos geométricos, tal como igrejas, casas e
monumentos. No caso de Sergipe, como a disciplina/matéria Geometria está ausente, os conteúdos referentes a
Geometria estão incorporados no Desenho, apresentando a recomendação para o desenho geométrico, o círculo, a
circunferência, os sólidos redondos e a cartografia.

Os conteúdos referentes ao ensino de Formas no programa de 1925 de São Paulo, apresentava para os dois primeiros
anos que o ensino deveria ser o mais prático e intuitivo possível, feito sempre à vista de modelos ou sólidos
geométricos, de modo que os alunos estabelecessem comparação entre os sólidos estudados, chegando também à
concepção das ideias de superfície, não devendo preocupar-se com as denominações ou noções abstratas.

Para os dois últimos anos do programa de 1925, as Formas foram substituídas pelo ensino da Geometria, retomando
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alguns conteúdos das Formas, mas de modo a conceituar, além de trazer novos conceitos, medidas e cálculos. Em
relação aos Trabalhos manuais, os conteúdos se aproxima dos desenvolvidos pelas Formas, incluindo a modelagem e a
cartonagem.
 No caso de Sergipe, constatamos também a incorporação da modelagem de formas geométricas para o ensino dos
Trabalhos manuais e a ausência das disciplinas/matérias Formas e Geometria.

2.3 Os saberes elementares geométricos entre Sergipe e São Paulo na década de 1930
 
Por meio do exame efetuado nos programas, verificamos os princípios da Escola Nova, a partir da recomendação que
os conteúdos deveriam ser desenvolvidos pelo professor, por meio do método de projetos ou centros de interesses,
sendo a autonomia e a criatividade essenciais para seu desenvolvimento mínimo.
Constatamos o distanciamento das disciplinas/matéria Desenho e Trabalhos manuais em relação as Formas e a
Geometria, em São Paulo, apesar de apresentar recorte de figuras geométricas para a demonstração concreta da
equivalência das áreas, além de modelagem, dobraduras, visando, na sua maior parte, construir objetos e materiais que
estejam cada vez mais inseridos no mundo da criança, que despertem seu interesse. No caso de Sergipe, o enfoque
para os Trabalhos manuais nessa década, era o ensino da costura para as meninas e os cortes e recortes em papel,
papelão, cartolina, para ambos os sexos.
Segue a seguir o quadro com os saberes elementares geométricos identificados para Sergipe e São Paulo, na década
de 1930.

Quadro 4-  Identificação dos conteúdos
referentes aos saberes elementares
geométricos nos Programas de Ensino de
Sergipe e São Paulo na década de 1930
 
Estado Disciplinas/matérias Conteúdos

Sergipe
Desenho  Não apresenta conteúdos geométricos

Trabalhos manuais Construções em papel, papelão, taboinhas, envelopes, caixas,
balança, pendulo, aeroplano.

 

São Paulo

Formas
Estudo da esfera, cubo, cilindro e prismas à frente dos sólidos;
Faces, ângulos e linhas do cubo, prisma e cilindro. Cone e
pirâmide. Esfera e hemisfério.

Geometria

Linhas e suas espécies, posição relativa e absoluta de linha reta;
Espécies de ângulos, triângulos e quadriláteros. Círculos e suas
linhas. Medidas dos ângulos;
Traçado com o auxílio de régua e compasso de ângulos,
triângulos e quadriláteros. Construção de polígonos regulares.
Medida da circunferência e perímetro de polígonos. Avaliação da
área dos quadriláteros, triângulos, polígonos regulares e do
círculo.
Equivalência de figuras geométricas.
Determinação do volume do prisma regular e do cilindro.
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Desenho Desenhos com contornos geométricos

Trabalhos manuais

Dobradura;
Modelagem em barro ou plastilina, de sólidos geométricos;
Costuras;
Cartonagem.
Recorte de figuras geométricas para a demonstração concreta da
equivalência das áreas

                                Fonte: quadro elaborado a partir dos Programas de ensino de Sergipe e São Paulo.

Para o ensino do Desenho nessa década, não identificamos conteúdos geométricos em Sergipe, apenas o desenho
natural de flores, plantas, animais, etc. Já em São Paulo também recomenda o desenho natural e apresenta de forma
superficial a recomendação para os desenhos com contornos geométricos.
 Em relação ao ensino da disciplina/matéria Formas, para São Paulo, o enfoque foram os estudos dos sólidos
geométricos e para a Geometria as figuras bidimensionais e unidimensionais.
É possível afirmar por meio desse exame, que São Paulo passou por distintas transformações referentes aos saberes
elementares geométricos ao longo dos anos, por meio da influência do movimento da Pedagogia Moderna caracterizado
pelo método intuitivo e o escolanovismo caracterizado pela Escola Ativa. No caso de Sergipe, não foi possível identificar
de forma explícita essas transformações em seus programas, porém constatamos prescrições apropriadas ao método
intuitivo e princípios da Escola Nova.
 
2.4 O(s) método(s) e o(s) recurso(s) prescritos nos documentos de Sergipe e São Paulo: aproximações e
distanciamentos
 
Examinando os programas em relação aos métodos, constatamos a interligação do método intuitivo entre Sergipe e São
Paulo e as prescrições com os princípios para a Escola Nova.

Nos programas de São Paulo, nas diferentes disciplinas/matéria é possível verificar indicações de como a
disciplina/matéria deve ser ensinada em confluência com a metodologia intuitiva, além de apresentar a estruturação dos
conteúdos semelhante à pretendida pelo método, partindo primeiramente dos sólidos geométricos (que estão no
cotidiano da criança, tornando-se mais simples) para, posteriormente, tratar de figuras bidimensionais, e
unidimensionais além de suas medidas.
Em Sergipe é possível identificar nos Regulamentos que desde 1890 aparece indicações de que o método
recomendado é o intuitivo
 
Art.3º “O ensino publico em qualquer estabelecimento do Estado, será, quanto possível, intuitivo e pratico, marchando
sempre do simples para o composto, do particular para o geral, do concreto para o abstracto, do definido para o
indefinido” (REGULAMENTO, 1890, p.84).
 
 
Constatamos que nos Regulamentos e nos Programas de ensino de Sergipe não há uma explicação do que à época era
considerado prático ou denominado de método intuitivo. Na busca de uma explicação foi efetuado um movimento de sair
do exame interno das fontes e procurar um argumento de autoridade em uma obra que é referência sobre o método
intuitivo e que foi citada na Lei nº 5 de 26 de setembro de 1891 “o methodo de Calkins”, recorremos, no caso, a Lições
de Coisas, traduzido por Rui Barbosa, de autoria de Norman Calkins[i].
Segundo Calkins (1886/1950) o ensino pelo método intuitivo ocorre pelo por meio de um processo natural que “parte do
simples para o complexo; do que se sabe, para o que se ignora; dos fatos, para as causas; das coisas, para os nomes;
das ideias, para as palavras; dos princípios, para as regras” (CALKINS, 1886/1950, p.31).

Desse modo, é possível afirmar que em São Paulo parte das prescrições para a metodologia seguia princípios do
método de Calkins. Já em Sergipe, apesar de ser evidenciado a recomendação para o ensino por meio do método de
Calkins, desde 1891, as prescrições e as metodologias se apresentam de forma implícita nos Programas de ensino.

Em relação aos recursos que fazem referência aos saberes elementares geométricos, constatamos indicações de
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réguas e compassos nos Regulamentos de Sergipe e nos Programas de ensino indicações para o uso de Cadernos da
Coleção de Olavo Freire, composta por sete cadernos e para o uso do Guia do professor: Desenho linear de Abílio
Cezar Borges. Nos documentos de São Paulo identificamos o uso da régua, do esquadro, do transferidor, e do
compasso que transitaram nas matérias de Formas, Geometria e Trabalhos manuais.
 
3 Considerações
 
O exame aqui apresentado em relação as aproximações e distanciamentos sobre os saberes elementares geométricos
no ensino primário entre Sergipe e São Paulo, a partir dos conteúdo(s), método(s) e recurso(s.), nos permitiu identificar
como elementos de aproximações entre os dois estados o Desenho e Trabalhos manuais como disciplinas/matérias
comuns; a organização dos conteúdos estavam postos de forma gradual, explorando os conteúdos a serem ministrados
de forma sucessiva e em progressão de graus de dificuldade para cada ano; a incorporação da modelagem de formas
geométricas como conteúdo dos Trabalhos manuais; os princípios da Escola Nova a partir da recomendação que os
conteúdos deveriam ser desenvolvidos pelo professor, por meio do método de projetos ou centros de interesses, sendo
a autonomia e a criatividade essenciais para seu desenvolvimento mínimo; a interligação do método intuitivo entre
Sergipe e São Paulo.

Dentre os elementos de distanciamentos identificados entre os estados, constatamos a presença das
disciplinas/matérias Formas e Geometria em São Paulo e a incorporação dos conteúdos referentes a Geometria na
disciplina/matéria Desenho. Pela diversidade de disciplinas/matérias, os saberes elementares geométricos estavam
mais fragmentados no ensino primário de São Paulo que em Sergipe.
Em relação aos conteúdos a serem ministrados nas disciplinas/matérias que remetem aos saberes elementares
geométricos, Sergipe parece seguir uma marca do plano para o espaço. No caso de São Paulo, a marcha parte dos
sólidos geométricos, para as figuras bidimensionais e unidimensionais.

Por fim, cabe ressaltar que por meio desta pesquisa foram apresentados elementos de aproximações e distanciamentos
entre Sergipe e São Paulo sobre saberes elementares geométricos, dentro de uma opção teórica em que procuramos
construir uma representação tomando Sergipe como ponto de partida. Tal opção representa um entendimento que
primeiro procuramos caracterizar os saberes elementares em Sergipe antes de olhar para São Paulo e isso fez
diferença em relação a narrativa aqui apresentada. O esforço foi produzir um texto de dentro para fora, que poderá ser
repensado no processo de construções de outras representações se tomarmos outros estados da federação ou outras
fontes como referência, Mas, isso deve ser parte do processo de produção em história da educação matemática.
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