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Resumo

Este artigo é resultado de uma pesquisa que teve por discutir o ensino de saberes aritméticos no estado da Bahia, a
partir da análise de exemplares da Revista do Ensino Primário daquele estado. Para a construção de um
entendimento acerca do papel das revistas pedagógicas nas pesquisas em Educação, tomou-se como referência os
escritos de Catani (1996). Como resultados foi possível constatar críticas a maneira como o ensino era ministrado na
Bahia, pois era pautado na memorização e na abstração, mas, segundo os autores da revista, deveria acontecer de
forma intuitiva e prática. Visando atingir tal formato, constatou-se a indicação de alguns materiais como os contadores
mecânicos, os fraciometros e as cartas de Parker.
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ABSTRACT

This paper is resulted of a research that was aim discuss about the teaching of arithmetics knowledge in Bahia, from
articles of Revista do Ensino Primário. The theoretical contribution came from of Catani (1996), to talk about the
importance of pedagogical journal in Education. After exam it was possible to find criticism about the way teaching in
Bahia, because it was based on memorization and abstraction, but according the authors should happen so that
intuitive and practical. Aiming this model, it was find indication of some materials such as mechanical counter,
fraciometros and Parker’s letters.

Keywords: Arithmetics knowledge. Intuitive method. Elementary school.

INTRODUÇÃO

Este artigo é uma consequência de uma[i] que buscou compreender apropriações[ii] do método intuitivo de
Pestalozzi[iii] para o ensino de saberes elementares matemáticos[iv] em periódicos brasileiros do final do século XIX e
início do século XX.

A referida pesquisa fazia parte de um projeto nacional[v] organizado pelo Grupo de Pesquisa de História da Educação
Matemática no Brasil (GHEMAT)[vi], e como um dos resultados foi possível traçar um mapa da circulação do método
intuitivo no Brasil por meio das referências feitas a Pestalozzi, que foi um de seus maiores difusores.

Ao buscar apropriações, foi possível identificar alguns artigos que traziam, discussões sobre o método intuitivo, e
como ele servia de auxílio ao ensino de dos saberes supracitados. Mas, naquele momento, alguns artigos não
puderam ser usados, pois havia o interesse em compreender apropriações de propostas de Pestalozzi, as quais não
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eram notadas de forma explicita em alguns artigos que versavam o método intuitivo, o que é um indicativo que as
apropriações ali presentes remetiam a outros autores.

Dentre esses artigos, destacam-se uma série de artigos publicados no estado da Bahia entre os anos de 1892 e 1893
na Revista do Ensino Primário, neles, foi possível constatar algumas críticas à maneira como o ensino dos saberes
aritméticos[vii] estava acontecendo nas escolas primárias do estado. Para além das críticas, verifica-se
recomendações de materiais que poderiam ser utilizados visando tornar o ensino intuitivo e prático.

Já que este artigo, toma como fonte principal revistas pedagógicas, é necessário compreender que

[...] as revistas especializadas em educação, no Brasil e em outros países, de modo geral,
constituem uma instância privilegiada para a apreensão dos modos de funcionamento do
campo educacional enquanto fazem circular informações sobre o trabalho pedagógico e o
aperfeiçoamento das práticas docentes, o ensino específico das disciplinas, a organização
dos sistemas, as reivindicações da categoria do magistério e outros temas que emergem
do espaço profissional (CATANI, 1996, p. 117).

Assim, tendo as revista como fonte privilegiada para a produção de conhecimento a respeito da educação, neste
artigo tomou-se por objetivo discutir o ensino de saberes aritméticos no estado da Bahia, a partir da análise de
exemplares da Revista do Ensino Primário daquele estado.

O QUE DIZEM AS FONTES

Que apontamentos podem ser destacados em relação ao ensino de saberes aritméticos no estado da Bahia a partir da
Revista do Ensino Primário publicada naquele estado Para responder esse questionamento foram analisados sete
artigos em sete exemplares da referida revista, dos quais dois foram publicados em 1892 e cinco em 1893.

De acordo com a ordem cronológica de publicação, o primeiro exemplar que aqui merece destaque é o de número 1
de 1892, nele, constata-se a presença de críticas a maneira como estava acontecendo o ensino de saberes
aritméticos naquele estado, que dava, grande ênfase ao ensino da tabuada, destacando-se no texto que nas palavras
Argermiro Cavalcante, que “[...] causou-nos pasmo vermos a repartição de instrucção publica convidar proponentes á
fornecimento de livros para uso das escholas primarias, principiando este fornecimento por 5000 cartas de ABC, 5000
taboadas etc[viii]”(CAVALCANTE, 1892a, p. 6). O autor explica em uma nota de rodapé que essas informações foram
obtidas do Diário da Bahia de 13 de Setembro de 1892.

A quantidade de cartas de ABC e de tabuadas, de certa forma acaba deixando transparecer que ao que tudo indica,
na Bahia do final do século XIX, prevalecia uma forma de ensino baseada na decoração.

Dessa forma, ao que parece, o que acontecia no ensino daquele estado parecia ir na contramão daquilo que era
proposto pela legislação estadual, pois nas palavras do autor existia “[...] uma lei que determina que o ensino deve ser
pratico e intuitivo, e a adopção destes livros anti-pedagógicos não satisfaz aos requisitos impostos pela lei. Portanto,
appellamos para o Director da Instrucção Publica que deve excluir semelhantes libretos da eschola primaria”
(CAVALCANTE, 1892a, p. 6).

O método intuitivo, conforme apontado por Cavalcante (1892a) contrapunha aquela forma de ensino proposta pela
tabuada, que se embasava na decoração, por isso, diante da necessidade de concretizar o ensino de saberes
aritméticos surgiram materiais de ensino a exemplo das cartas de Parker, que de acordo com Valente e Pinheiro
(2015) estavam associadas ao movimento da escola ativa e tinha por finalidade o rompimento com o ensino abstrato,
que fazia um “[...] uso quase exclusivo de processos de memorização, sem utilidade” (VALENTE; PINHEIRO, 2015, p.
26).

Tratando do ensino do cálculo e da leitura, uma vez que teceu críticas à forma como acontecia nas escolas da Bahia
que enfatizavam a memorização, Cavalcante (1892a) deixou transparecer que o

[...] ensino d’estas disciplinas, como de todas as demais, deve ser do simples para o
composto, do concreto para o abstracto. Considerando este principio como verdade
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essencial dilatada pela psychologia abstracta, (2)[ix] claro está que não devem ser
admittidas as taboadas e as cartas de ABC nas escolas supracitadas (CAVALCANTE,
1892a, p. 6)

Verifica-se que o problema das 5000 tabuadas que foram encomendadas além de tudo que já foi exposto, era também
uma questão financeira e assim, argumenta o autor que terminado “[...] o fornecimento terá a repartição de instrucção
de fazer uma nova acquisição, despendendo o Estado um dinheiro inutil” (CAVALCANTE, 1892a, p. 7-8).

Vale reforçar que no entendimento do autor, era preciso que o ensino de saberes aritméticos se desse de forma
intuitiva e prática, por isso, ele argumentou que o

[...] ensino de arithmetica que tem por base o calculo mental, que exerce grande infuencia
sobre a formação das idéas e sobre as faculdades intellectuaes, desenvolvendo o
raciocinio deductivo, deve ser feito por meio de exercicios práticos, analogos as lecções de
cousas por meio de exercicios de calculo oral, com auxilio de quantidades concretas. Disse
um pedagogista que ‘a creança não entenderá a explicação mais elementar das regras da
arithmetica, e mesmo a concepção de número, si não tiver previamente operado sobre
objectos materiaes. A ideia de numero não diz nada ao espirito da creança, si tal ideia não
fôr materialisada em alguma cousa que ella possa ver e apalpar: 3 não significa cousa
alguma para ella, ao passo que 3 maçãs é muito clara’ (CAVALCANTE, 1892a, p. 8).

Diante do exposto, pode-se afirmar que o autor defendia um ensino concreto de saberes aritméticos, o qual fundado
no cálculo mental exercia o papel de formar as faculdades mentais das crianças bem como desenvolver seu
raciocínio, fazendo uso da linguagem por meio de exercícios orais de cálculo.

A crítica autor no que tange à memorização do ensino de saberes aritméticos, não se deteve ao uso das tabuadas, ela
também foi dirigida a alguns livros adquiridos em excesso para as escolas primárias baianas, fato que foi destacado
na continuação do artigo anterior que foi publicada no exemplar de número 2 de 1892.

A directoria pediu 1000 exemplares da Arithmetica de Trajano e 3000 exemplares da de
Rodrigues da Costa. São estas Arithmeticas uteis á eschola primaria Admittindo a hypotese
de serem estas Arithmeticas uteis a eschola primaria, 3000 exemplares de uma, 1000
exemplares de outra são numero sufficiente para o fornecimento de todas as escholas
primarias do Estado (CAVALCANTE, 1892b, p. 21-22).

Mais uma vez o autor levanta a questão da utilidade dos livros adquiridos pela diretoria da instrução pública da Bahia,
devido ao investimento feito, que para ele, não era compensado pelo papel deles na aprendizagem das crianças, e, ao
comparar as obras supracitadas com as tabuadas, destacou:

Quanto ao lado economico accresse ainda que estes livretos dos Srs. Trajano a Rodrigues
da Costa são mais caros do que as Taboadas de autores desconhecidos, e maior despeza
faz o Estado com estas inutilidades pedagogicas do que se comprasse o material preciso
para o ensino desta disciplina (CAVALCANTE, 1892b, p. 22, grifo do autor).

As palavras do autor indicam que ele acreditava que seria um investimento mais viável a aquisição de materiais que
tornassem o ensino mais concreto, ao invés de livros que apresentavam um ensino pautado da memorização.

Avançando na análise das obras, é possível encontrar uma sequência de cinco artigos, de autoria de Pedro Celestino,
publicados em exemplares do ano de 1893 que versam sobre o ensino de saberes aritméticos. Nesses artigos, assim
como naqueles anteriormente apresentados, o autor critica o ensino de saberes aritméticos no estado, uma vez que,
segundo os

[...] processos rutineiros e imperfeitos, por meio dos quaes é esta disciplina, ministrada no
geral de nossas escolas, só tem servido, triste e dizel-o, para as creanças de um trabalho
vão e quase nullo, pelos insignificantes e tardios resultados. [...] E’ evidente o abuso da
anoso das abstração e decorações que a rotina inveterada tem exhibido para o ensino
exclusivo de tão importante materia, longe de diminuir, parece que tende a prolongar-se em
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nossas escolas, attento a existencia dos velhos methodos, que de todos condemnados,
entre nós encontram guarida e conservação (CELESTINO, 1893a, p. 154).

Um ensino fundado em abstrações e decorações, nas palavras do autor, era um ensino ineficaz e que não dava
resultados, face a isso, ele defendia que era preciso tomar medidas para “[...] tonal-o intuitivo e prático” (CELESTINO,
1893a, p. 154). Mas, como realizar essa ação Ou melhor, como embasar propostas que viessem a cooperar para
tornar o ensino mais palpável aos alunos

Ao que parece, na visão autor, uma possível solução para esses problemas, encontra sua raiz na “[...] necessidade
imperiosa de imprimir nesse ensino uma feição nova e consoante com os processos da pedagogia moderna”
(CELESTINO, 1893a, p. 154). Dito isso, ele esclarece que a “[...] reforma no nosso entender deve começar, pois, por
ser introduzido em nossas escolas um contador mechanico ou outro qualquer meio material que auxilie a
concretibilidade dos exercicios numéricos” (CELESTINO, 1893a, p. 154).

Assim, nas palavras do autor, evidencia-se que para ele, a eficiência do ensino de saberes aritméticos estava
diretamente relacionada com a concretude do ensino, tudo isso, embasado na pedagogia moderna e com o auxílios
de materiais, como no caso, os contadores mecânicos, que “[...] eram, em sua maioria, indicados para a construção da
ideia de número antes dos algarismos, em que, por meio do ensino da contagem de 1 até 100, os alunos eram
levados a discorrer as bolinhas que o compunha, contando uma a uma sobre cada arame”.(SANTOS, 2016, p. 72).

No exemplar de número 9 de 1893, verifica-se o embasamento teórico tomado pelo autor para defender sua proposta
de se ensinar saberes aritméticos na Bahia de acordo com os pressupostos do método intuitivo, dito isso, segundo ele
nas

[...] primeiras lições de cálculo affirma ainda Bouisson[x], ‘não se deve começar pela
revelação dos numeros abstractos; suas leis e relações, é sobre os objectos concretos
ministral-as na primeira idade’. Para esse fim foram sem duvida destinados os vários
aparelhos, que a processiologia moderna chama em seu auxilio, para o estudo de
quantidade concretas (CELESTINO, 1893b, p. 164).

Ao que tudo indica, Celestino (1893b) construiu seu entendimento a respeito do método intuitivo para o ensino de
saberes aritméticos a partir de uma apropriação, isto é, de acordo com Chartier (2003), um uso e interpretação de
princípios defendidos por Ferdinand Buisson.

Se a proposta era concretizar o ensino de saberes aritméticos, o que não faltou na argumentação de Celestino
(1893b) foram indicações de materiais que poderiam ser empregados para esse fim, pois, nesse artigo constatou-se a
presença de alguns deles, conforme apresentado a seguir:

• Pausinhos delgados de Rapet;
• Cubos de Fröebel;
• Aparelho de Ritt;
• Arithmometros;
• Fracciometros;
• Contadores mecânicos.

Esses materiais tinham a finalidade de concretizar o ensino dos números, bem como das operações a eles
relacionadas, e na defesa da utilização desses objetos o autor destacou que supor “[...] que não se pode ensinar os
primeiros rudimentos dos numeros, por meio desses instrumentos, equivale ao mesmo que desconhecer as
difficuldades da comprehensão infantil, no começo de todo aprendizado” (CELESTINO, 1893b, p. 165).

A leva de materiais destacados pelo autor para o ensino concreto de saberes aritméticos também foi fortemente
defendida nos exemplares de números 10 e 11 de 1893, além dos materiais supracitados que estavam presentes no
exemplar de número 9, tem-se nesses dois contador de Gould que “[...] presta-se admiravelmente a diferentes
operações sobre números inteiros sem ser necessario escrever o professor um só algarismo no quadro negro”
(CELESTINO, 1893c, p. 185). Vale apontar também o contador de Mac-Vicor, que segundo o autor “[...] serve para
exercicio e pratica dos processos funadamentaes em inteiros e fracções” (CELESTINO, 1893c, p. 185).

Além desses dois contadores tem-se a indicação do Arithomometro de Arns que era “[...] um appareho escholar que
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reune em si nove partes, cada qual mais interessante e util no ensino moderno” (CELESTINO, 1893c, p. 186).

Fechando o rol de instrumentos apresentados para o ensino intuitivo de saberes aritméticos nas escolas primárias da
Bahia, no exemplar de número 11 especificamente, aparece uma recomendação para uso das cartas de Parker, que
segundo Valente (2008)

[...] constituíam um conjunto de gravuras cujo fim era o de auxiliar o professor a conduzir
metodicamente o ensino, sobretudo, das quatro operações fundamentais. Junto de cada
gravura, havia uma orientação ao professor de como deveria dirigir-se à classe de modo a
fazer uso de cada uma delas e avançar no ensino da Aritmética (VALENTE, 2008, p. 3).

O uso desses materiais, argumenta o autor, poderia ajudar na aplicação do método intuitivo, visto que o

[...] auxilio proveitoso que o methodo intuitivo pode tirar destes instrumentos, é bastante
para dar uma idéa clara de sua importancia na arte de calcular, e por isso urge
vulgarisal-os em nossas escolas, como meios indispensaveis à cultura preliminar do
calculo (CELESTINO, 1893d, p. 211-212)

Os materiais serviam para auxiliar a aplicação do método intuitivo, e esse, por sua vez, conforme apontado no
exemplar de número 12 de 1893, tinha a finalidade de desenvolver

[...] as faculdades da creança, pondo de parte as abstracções; facilitar os primeiros ensaios
do espirito, sem fadiga, sem esforço, de modo que ella passe gradualmente do simples
para o composto, do concreto para o abstracto, do exemplo ás regras, da generalisação ás
minuncias; eis o fim reservado ao contador mechanico, quando trata dos conhecimento
preliminares do calculo nos cursos infantis (CELESTINO, 1893e, p. 218-219)

Quando se compara os argumentos de Argermiro Cavalcante e Pedro Celestino, ambos presentes em exemplares da
Revista do Ensino Primário, publicados na Bahia, averígua-se que suas ideias convergiam quanto à importância de se
modernizar o ensino de saberes aritméticos naquele estado, abdicando de formas de ensino pautadas na
memorização e abstração. Eles defendiam que o ensino deveria ser o mais concreto possível e feito com uso de
materiais próprios para esse fim, pode-se dizer que o autor Pedro Celestino avançou em relação à Argemiro
Cavalcante, pelo fato de se aprofundar na descrição desses materiais.

Mas, nem tudo era convergência nos argumentos apresentados pelos dois, pois enquanto Argermiro Cavalcante
acreditava e defendia que a Aritmética de Trajano era um investimento inútil para as escolas baianas, Pedro Celestino
destacou:

Entre nós acaba de ser adoptado para uso dos alumnos das classes adiantadas o
compendio de Arithemtica elementar illustrada do professor paulista Antonio Trajano,
compendio que nos parece preferivel a alguns que por ahi abundam, e, pela simplicidade
do methodo, clareza das definições e variedade dos exercícios, talvez de modo visivel á
moderna orientação pedagógica. Acertada foi sem duvida a escolha do conselho superior
de ensino, mandando adoptar este excellente livro (CELESTINO, 1893e, p. 220).

Portanto, é possível afirmar que em se tratando de livros que eram ou não apropriados para o ensino de saberes
aritméticos, destaca-se o autor Antônio Trajano que, sendo sua obra ora considerada adequada ao ensino primário,
ora aparecendo como inutilidade pedagógica.

CONSIDERAÇÕES

Com o objetivo discutir o ensino de saberes aritméticos no estado da Bahia, a partir da análise de exemplares da
Revista do Ensino Primário daquele estado, foram analisados sete artigos que versavam o sobre o ensino de saberes
aritméticos.

Essa análise permitiu verificar que haviam críticas a maneira como eram trabalhados os saberes aritméticos no estado
da Bahia no final do século XIX, elas estavam voltadas principalmente para o uso excessivo de abstrações e da
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memorização, pois os críticos acreditavam que essa forma de ensino não gerava bons resultados para o
desenvolvimento das crianças.

É preciso destacar que nos exemplares analisados, haviam recomendações acerca da necessidade de uso do método
intuitivo, pois ele tinha segundo os autores, meios para o desenvolvimento das faculdades das crianças. Mas como
fazer isso De acordo com exposto nos exemplares examinados, um caminho possível seria o investimento em
materiais que pudessem tornar o ensino mais concreto, o que não era possível de ser constatado em algumas obras
largamente utilizadas na Bahia.

No rol de materiais elencados na lista daqueles que poderiam melhorar o ensino de saberes aritméticos, é possível
ressaltar dentre outros os contadores mecânicos, o fraciometro, as cartas de Parker, etc.

Por fim, a análise desses exemplares da Revista da Escola Primária da Bahia, permitiu construir uma representação
sobre o ensino naquele estado, o qual foi criticado pela maneira como se dava, e recebeu algumas sugestões de
melhoria. Vale esclarecer que esta representação pode aprofundada e melhorada, por pesquisas futuras que venham
a analisar outras fontes como programas de ensino, diários de professor, relatórios de inspeção da instrução pública,
cadernos de alunos etc.
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[i] Trata-se da dissertação intitulada Apropriações do método intuitivo de Pestalozzi para o ensino de saberes
elementares matemáticos em periódicos brasileiros do final do século XIX e início do século XX, apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Sergipe
(NPGECIMA/UFS), sob a orientação da professora Drª Ivanete Batista dos Santos.

[ii] Entendidas de acordo com Chartier (2003) com usos e interpretações de teorias em determinados contextos.

[iii] “Johann Heinrich Pestalozzi era um suíço alemão, nascido em Zurique em 1746. É, portanto, um filho da ilustração.
Basta dizer que leu foram Rousseau e Basedow. Foi animado espírito revolucionário, entrou em contato com lojas
maçônicas e fundou a Sociedade Helvética, que se propunha a reforma democrática de seu país e uma renovação
moral e cívica do povo através da educação; chegou a ser preso, enquanto a Convenção francesa lhe concedia o
título de ‘cidadão da França’ [...]” (CABANAS, 2012, p. IX, tradução nossa).

[iv] Na referida pesquisa os saberes foram tidos como elementares, pelo fato de Pestalozzi em suas obras denominar
os saberes referentes ao número, forma e palavra como elementares.

[v] Trata-se do projeto A constituição dos saberes elementares matemáticos: a aritmética, a geometria e o desenho no
curso primário em perspectiva histórico-comparativa, 1890-1970.

[vi] O Grupo tem como líder o professor Wagner Rodrigues Valente e conta com pesquisadores de vários estados do
Brasil, para mais informações acessar .

[vii] A opção por não denominar esses saberes como elementares se deu pelo fato dos autores da revista tratarem os
saberes relacionados com a aritmética como rudimentos. Uma discussão aprofundada acerca da diferença entre
saberes elementares e rudimentares pode ser encontrada no texto de Valente (2016).

[viii] Em toda a escrita deste texto, a opção foi por manter a grafia original apresentadas nas fontes analisadas.
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[x] De acordo com Santos e Guimarães (2016) “[...]coube a Ferdinand Buisson (1841- 1932), em 1875, a tarefa de
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l’Exposition Universelle de Philadelphie en 1876, organizado por temas e autores. E em seguida, da Conférence sur
l’enseignement intuitif, faite aux instituteurs délégués à l&39;Exposition Universelle en 1878, no cargo que ocupara, na
época, de inspetor geral da instrução pública” (SANTOS; GUIMARÃES, 2016, p. 328).
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