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Resumo

Nesta pesquisa buscamos identificar as apropriações feitas dos princípios do Método Intuitivo ao que trata dos
saberes geométricos em dois exemplares do periódico A Escola, originados do Pará. O marco cronológico foi definido
a partir das fontes utilizadas na pesquisa, sendo que as mesmas foram consideradas por apresentar explicitamente o
uso de Calkins. Tomamos como referenciais Chartier (1990) sobre apropriações, Calkins (1886/1950) com relação ao
método intuitivo, Valente (2013, 2015) para tratar de história da educação matemática e saberes matemáticos, Leme
da Silva (2015) para saberes geométricos e Ragazzini (2001) sobre o entendimento de fontes. O exame dos artigos
nos permitiu constatar princípios defendidos por Calkins para uma aula que tratava de figuras geométricas, mas não
identificamos os princípios de comparação e associação, o que indica apropriação.

Palavras-chave: Saberes geométricos, princípios de Calkins, apropriação.

Abstract

In this research we seek to identify the appropriations of the principles of Intuitive Method about the geometrics
knowledge in two articles in pedagogical journal A Escola, from Pará. The chronology was defined from the sources
used in this research, these were considered because presenting the explicit use of Calkins. The theoretical
contribution came from Chartier (1990) to talking about appropriation, Calkins (1886/195) about intuitive method,
Valente (2013, 2015) about history of mathematical education and mathematics knowledge, Leme da Silva (2015)
about geometrics knowledge and Ragazzini (2001) about sources. After the exam it was possible verify principles of
Calkins for a class about the use of geometric figures, but we don’t identify the principles of comparison and
association, it is appropriation.

Key words: Appropriation, Geometric knowledge, principles of Calkins.

Introdução

Este texto se insere em um campo de pesquisa denominado história da educação matemática (HEM). A HEM trata de
“um tema dos estudos históricos, uma especificidade da história da educação [...] remete aos processos de ensino e
aprendizagem desde os tempos imemoriais” (VALENTE, 2013, p. 24). Dessa forma, a compreendemos como a
“produção de uma representação sobre o passado da educação matemática. Não qualquer representação, mas
aquela construída pelo ofício do historiador” (VALENTE, 2013, p.26).

No âmbito das pesquisas sobre a HEM, ao se referir sobre o período do Método Intuitivo no Brasil, é comum ter
autores como Calkins e Pestalozzi citados, visto que estes tiveram suas ideias amplamente divulgadas durante o final
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do século XIX e início do século XX.

O segundo autor, Calkins, teve seu livro traduzido para o português por Rui Barbosa que o denominou de Primeiras
Lições de Coisas. Manual de ensino elementar para o uso dos pais e professores. Essa tradução foi amplamente
divulgada no Brasil, com a primeira edição datada do ano de 1886.

Ainda nesse contexto, o presente texto está relacionado a uma pesquisa maior que busca caracterizar os saberes
geométricos presentes em revistas pedagógicas que circularam no Brasil durante o final do século XIX e início do
século XX. Esta, assim como algumas outras pesquisas no âmbito da HEM, também utiliza os autores citados
anteriormente. Cabe a ressalva que para a presente pesquisa limitamos o tratamento partindo apenas de Calkins
(1886/1950).

Para a produção do texto, tomamos dois exemplares da revista A Escola de origem do Pará, justificamos a opção
dessas fontes por dois motivos: tratar das lições de coisas e ter explícito o nome de Calkins em um artigo, o que nos
aponta indícios de apropriação de seu método na revista. O marco cronológico foi definido a partir das fontes
utilizadas.

Essas fontes estão disponíveis no repositório online de um grupo qual a pesquisa se insere, o Grupo de Pesquisa em
História da Educação Matemática (GHEMAT). Como forma de esclarecimento, apontaremos do que se trata o
repositório e o que está sendo entendido por fonte.

Inicialmente, vale destacar que o GHEMAT é coordenado nacionalmente por Wagner Rodrigues Valente, mas possui
pesquisadores de todo o país. O mesmo possui um banco de dados online denominado repositório que trata-se de
uma ferramenta de pesquisa que permite, ao pesquisador em história da educação matemática ou áreas afins,
localizar diversas fontes tais como leis, decretos, programas de ensino, manuais pedagógicos, periódicos, cadernos
de alunos, e até pesquisas já realizadas no âmbito da HEM de todo o Brasil, dispostas em um único ambiente. Seu
surgimento deve-se

[...] a organização coletiva dos pesquisadores em torno da construção de um espaço virtual
para alocação das fontes de pesquisa denominado Repositório, torna-se a pedra
fundamental que oportuniza e viabiliza o intenso diálogo entre as pesquisas. Seguindo este
percurso metodológico, superam-se as tradicionais barreiras apresentadas pelas limitações
geográficas, isto é, pesquisadores, por exemplo, da região sudeste do Brasil têm acesso às
fontes de pesquisa que estão sendo usadas simultaneamente na região norte do país e
vice-versa. (COSTA, 2015, pg.18, grifos do autor)

Conforme verificado anteriormente, é no espaço virtual do repositório do GHEMAT que buscamos as principais fontes
para nossas pesquisas. Mas o que tem sido considerado como fonte

A fonte é uma construção do pesquisador, isto é, um reconhecimento que se constitui em
uma denominação e em uma atribuição de sentido; é uma parte da operação
historiográfica. Por outro lado, a fonte é o único contato possível com o passado que
permite formas de verificação (RAGAZZINI, 2001, p. 14).

Partindo do entendimento de Ragazzini (2001), consideramos que fontes são tudo o que permite ao pesquisador tecer
um enredo que permita construir uma narrativa sobre a história da educação matemática no Brasil.

Conforme elencado anteriormente, as fontes utilizadas nesta e na pesquisa maior são periódicos que circularam no
Brasil no início do século XIX e final do século XX. Ao consulta-las, encontramos em algumas revistas pedagógicas,
artigos que tratam do ensino de Geometria e que tem relação direta com Calkins (1886/1950). Por conta disso, para o
presente texto traçamos o objetivo de identificar as apropriações feitas dos princípios do Método Intuitivo, tomando
Calkins (1886/1950) como precursor, ao que trata dos saberes geométricos em dois exemplares do periódico A
Escola, originados do Pará. Dito de outra forma, buscamos responder o seguinte questionamento: quais e de que
forma os autores dos periódicos utilizaram os princípios do método intuitivo de Calkins em seus artigos

A opção por tomar os periódicos como fonte deve-se ao fato de considerarmos que estes constituem um importante
espaço na difusão de ideias pedagógicas, pois de acordo com Catani (1996), são
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[...] 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).

Diante do que foi exposto até o momento, cabe esclarecer que, apesar dos artigos utilizados para essa pesquisa tratar
de notas de aula para Geometria e Lição de coisas, estamos tomando o entendimento de saberes geométricos que
são

[...] os conceitos, definições, temas, propriedades e práticas pedagógicas relacionadas à
geometria que estejam presentes na cultura escolar primária, seja nos diferentes
programas de ensino, nos manuais do ensino primário, em revistas pedagógicas e em
outros vestígios da escola primária. (LEME DA SILVA, 2015, p.42)

Além disso, compreendemos a partir de Valente (2015) que ao tratar de saber não dissociamos conteúdo de método.
Sendo assim, na busca de identificar as apropriações dos princípios do método intuitivo de Calkins nos saberes
geométricos, utilizamos os números III, IV e V. ambos datados do ano de 1900 na revista A Escola originada do Pará.

Os saberes geométricos no periódico A Escola

A revista A Escola é originada do estado do Pará. Periódico de publicações mensais, possuía como diretor Vigilio
Cardoso Oliveira, tendo uma média de cento e trinta páginas em que apresenta artigos relacionados aos diversos
campos educacionais.

Antes de partir para o exame das fontes, cabe destacar que estamos considerando apropriações a partir de Chartier
(1990) como

[...] tal qual nós a entendemos, visa a uma história social dos usos e das interpretações,
remetidas às suas determinações fundamentais e inscritas nas práticas específicas que as
constroem. Dar, assim, atenção às condições e aos processos que, muito concretamente,
fundamentam as operações de produto do sentido é reconhecer, contrariamente, a antiga
história intelectual, que nem as idéias nem as inteligências são desencarnadas, e,
contrariamente aos pensamentos universalistas, que as categorias dadas como
invariantes, que sejam fenomenológicas ou filosóficas, devem ser pensadas na
descontinuidade das trajetórias históricas (CHARTIER, 2003, p. 153).

Sendo assim, tomamos o ponto de partida de apropriações como usos e interpretações realizadas por àqueles que
referenciam-se a algo/alguém, em nosso caso, especificamente, buscaremos os usos e interpretações que autores de
artigos relacionados aos saberes geométricos na revista pedagógica A Escola realizaram dos princípios do método
intuitivo de Calkins.

Nas fontes examinadas, há uma seção intitulada Exercicios Escolares que contém artigos com orientações para aulas
de diversas matérias. Dentre elas, identificamos a presença dos saberes geométricos em duas, Geometria e Lições de
coisas.

Diante do exposto, para a presente produção, utilizamos os artigos que tratam de Lições de coisas, por considerarmos
que estes apresentam Calkins (1886/1950) de modo explícito. Os textos versam sobre figuras geométricas, mais
especificamente os quadrilongos.

O método intuitivo, proposto por Calkins (1886/1950), caracteriza-se pela educação através dos sentidos, aguçado a
partir de suas faculdades, considerado pelo autor o principal passo para a aquisição do conhecimento, sendo iniciado
a partir da percepção.

Ao consultar os periódicos, o primeiro artigo identificado foi na revista A Escola nº1 de maio de 1900, possuindo
autoria de M.C. Nesse primeiro artigo o autor critica como tem sido praticada a lição de coisas
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E’ commum o equivoco de chamar lição de coisas á demonstração de objectos triviaes. O
mestre que lança mão de tal ou qual objecto e sobre elle offerece aos alumnos informações
a respeito do seu uso quotidiano, - está longe de praticar o ensino objetivo. Este deve ser
exercido tendo-se em muita conta as aptidões mentaes dos discipulos, para o perfeito
desenvolvimento de suas faculdades e cultivo do habito de uma observação rapida e
applicada. (M.C., 1900, pg.51)

Além disso, M.C. (1900) considera que mostrar qualquer objeto na aula e dizer sua forma, textura, cor e aplicações
não é suficiente para ser praticado o exercício da intuição, para ele isso na verdade é uma prática do exercício de
memória, o que é criticado a partir do método intuitivo.

De acordo com Calkins (1886/1950), “das sensações procede a percepção; a atenção, fixada no que se percebeu,
leva à observação. Enfim, graças a observação, à comparação e classificação das experiências e dois fatos,
alcançamos o conhecimento” (1886/1950, pg.31, grifo nosso). Isso é confirmado em M.C. (1900) ao autor citar que
não é o professor quem deve transformar a mente do aluno, é ele quem “deve habituar-se a saber ver, observar,
comprehender, deduzir e transmittir. As leis do ensino objectivo são, portanto, em these, a applicação e o
desenvolvimento dos cinco sentidos” (M.C., 1900, pg.51).

Diante da semelhança entre as afirmações dos dois autores, consideramos que M.C. (1900) realizou uma apropriação
de maneira explícita do método intuitivo de Calkins (1886/1950) por dois motivos: ele trata das lições de coisas e foi
possível identificar princípios do método de Calkins (1886/1950) em seu artigo.

Em uma edição posterior a revista anteriormente elencada, o número 4 da Revista A Escola de agosto de 1900,
identificamos um segundo artigo na seção Exercícios Escolares, também denominado de Lição de coisas e
continuando com assinatura de M de C. (1900a).

Inicialmente, além dos aspectos elencados no artigo anterior, M. de C. (1900a) faz menção a Calkins, “Continúo a
reproduzir textualmente de Calkins as optimas recommendações sobre os exercicios praticos, iniciadas no numero
anterior d’A Eschola” (M.C., 1900a, pg.422, grifos do autor).

Veja que agora o autor fala diretamente que toma Calkins como referencial para as realizações de suas aulas. Além
disso, M. de C. (1900a) aponta que continua com essas recomendações, o que deixa a entender que anteriormente
também tomava ideias de tal autor.

Ao dar início ao conteúdo, M. de C. (1900a) aconselha que o professor converse com as crianças sobre os usos das
cadeiras, o que pode ser considerado como a percepção, primeira faculdade do método de Calkins (1886/1950). Além
disso, é realizada uma série de questionamentos relacionados aos aspectos do objeto, ou seja, mesmo buscando
abordar os conceitos geométricos, o autor só o faz depois de realizar menção ao cotidiano, ao comum para a criança.

É tomada uma cadeira e as crianças tem a função de observá-las. Ao observá-la, o professor inicia alguns
questionamentos e as crianças partem a formar sentenças a partir das perguntas

Para que presta o encosto

Escreva-se a resposta na pedra, ao lado da palavra encosto.

Para que serve o assento

Escreva-se a resposta adeante da palavra assento.

Qual é a utilidade dos pés

Escreva-se a resposta a par da expressão pés.

Para que se usam as travessas (M.C., 1900a, pg.423)

Em continuidade, o autor começa a tratar das formas geométricas que possui a cadeira, mas sem dizer do que essa
trata. Seu assento, o encosto, os pés, são pontos utilizados por M.C. (1900a) para instigar a observação das crianças,
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visando que elas mesmas cheguem ao desejado pelo professor.

E o que isso significa Para iniciar a aula sobre formas geométricas, M.C. (1900a) toma a percepção e observação de
uma cadeira como ponto de partida, e o faz não mandando a criança ver e ditando qual a forma desta, mas instigando
a observação das crianças, estimulando que essas partam do que conhecem sobre o objeto. Sendo assim, ele realiza
o processo de ensinar que parte “do que se sabe para o que se ignora; [...] das coisas, para os nomes; das ideias,
para as palavras” (CALKINS, 1886/1950, pg.31).

Que figura tem o encosto [...]

Que fórma tem o assento

Consigne-se a resposta na pedra, após a unidade do assento.

Que configuração tem os pés

As travessas que fórma têm (M.C., 1900 a, pg.423)

É através do momento explícito na citação que M.C. (1900a) instiga a percepção e observação dos alunos, os levando
a formar sentenças com relação aos saberes geométricos, além de ir associando o objeto às formas geométricas, que
é o conceito esperado. A partir dessa associação, é efetuado o alcance do conhecimento, quando o professor, a partir
das respostas dos alunos desde o início da aula, escreve na lousa o seguinte esquema do quadro 1:

Quadro 1: Alcance do conhecimento para M.C.

Partes Sua utilidade Sua fórma

Encosto. Para nos encostarmos. Quadrilongos, de lados e
extremos curvos.

Assento. Para nos sentarmos. Quadrilatero, de lados
curvos.

Pés.
Levantam o assento.
Seguram entre si os pés, e
reforçam a cadeira.

Cylindricos.

Travessas. Umas cylindricas, outras
achatadas e quadrilongas.

Fonte: Revista A Escola (1900a, pg.423).

O quadro 1 representa o momento que M.C. (1900a) considera como alcance do conhecimento, que é quando ele
informa ser o momento de conclusão da lição. Ou seja, ele realiza um resumo geral do início ao final da aula, partindo
de uma situação conhecida pelos alunos até o momento que ele buscava chegar.

Além disso, como forma de fixação da lição, M.C. (1900a) recomenda que seja solicitado que os alunos criem
sentenças, agora incluindo os conceitos geométricos e as repitam. Diante disso, constata-se que o autor usou um
objeto, a cadeira, como forma da própria criança adquirir seu conhecimento, que é chegar a conhecer as formas de
algumas figuras geométricas, mais especificamente os quadriongos, através dos sentidos, especialmente da visão, o
que concorda com o método intuitivo proposto por Calkins (1886/1950).

Ao que diz respeito aos princípios do método intuitivo, quando tratamos do método tendo por base o manual de lições
de coisas de Calkins (1886/1950), conforme já elencado anteriormente, o autor apresenta que é através dos sentidos,
do cultivo das faculdades que advém o conhecimento,

ora, bem se evidencia que utilizada essa vontade de saber, ao passo que se satisfaz um
desejo natural, estabelecem-se hábitos de observação, incute-se grande soma de
conhecimentos, e pari passu cultivam-se as faculdades de concepção, comparação,
imaginação, raciocínio e juízo, avigora-se o talento de classificar e associar, lançam-se os
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fundamentos de uma educação profundamente prática. (CALKINS, 1886/1950, pg.37)

Nessa relação de aguçar as faculdades da criança, os objetos possuem um importante papel no sentido de instigar o
aluno a percepção, observação e comparação visto que “aproveite-se o educador dessa sede de saber do menino, e
induza-o a exercer os sentidos em cada objeto que sucessivamente se lhe oferecer, vendo, apalpando, ouvindo,
saboreando, ou cheirando, conforme couber” (CALKINS, 1886/1950, pg.32).

Quando M.C. (1900a) trata dos saberes geométricos em sua aula e afirma que utiliza das lições de Calkins para isso,
efetua o uso de alguns princípios propostos pelo mesmo: percepção, ao solicitar que olhem para a cadeira,
observação, quando questiona para que serve cada elemento do objeto e quando dita suas formas geométricas,
associação, quando relaciona as formas geométricas às funções dos elementos da cadeira e, por fim, o alcance do
conhecimento, momento em que, ao observar os elementos da cadeira, conhece quais são e o que são as formas
geométricas.

Conforme já elencado, a partir de Calkins (1886/1950) o conhecimento é gerado das sensações e isso atende alguns
princípios, a percepção, a observação, comparação, associação, classificação para enfim chegar ao alcance do
conhecimento. Como M.C. (1900, 1900a) não efetuou o uso de todos esses princípios, mas daqueles que cabiam para
o momento de suas aulas, inferimos que o mesmo efetuou uma apropriação do método intuitivo.

Considerações

Ao buscar identificar as apropriações feitas dos princípios do método intuitivo de Calkins nos saberes geométricos,
buscamos artigos que versassem sobre tais campos. Para isso, procuramos por Calkins, lições de coisas ou noções
de coisas e selecionamos àqueles textos que tivessem relação com os saberes geométricos.

A partir dessa seleção, identificamos em alguns exemplares da revista A Escola publicada no estado do Pará uma
seção intitulada Exercícios Escolares e, dentro da mesma, recomendações de aulas para Geometria e lições de
coisas que aproximavam-se dos saberes geométricos. Como buscamos tomar Calkins (1886/1950) como referencial
sobre o método intuitivo, nos limitamos aos últimos artigos.

Em dois exemplares das revistas haviam as lições de coisas, ambos de mesma autoria, M.C. (1900, 1900a). Sua aula
estava relacionada ao conceito das formas geométricas, especificamente dos quadrilongos.

Identificamos que M.C. (1900, 1900a) realizou uma apropriação dos princípios do método intuitivo de Calkins, uma vez
que, citando diretamente tal autor, M.C. (1900, 1900a) seguiu a aula a seu modo, utilizando a percepção, observação,
associação e então o alcance do conhecimento, deixando de utilizar alguns princípios considerados por Calkins, tal
como a comparação. Sendo assim, inferimos que, mesmo havendo explicitação da matriz do método, o autor efetuou
usos e interpretações do mesmo.
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