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reciprocamente, sem o trabalho do ciontista puro,
mesmo guiado por ideais platónicos, os progressos da
técnica teriam sido impossíveis.
Entre duas tendências opostas oscila o pensamento
através dos séculos — tendências que na idade mídia
se chamaram realismo e nominalismo, e noutras épocas
se chamam racionalismo e empirismo. No decurso
da história, ora é uma, ora i a outra destas atitudes
que predomina. Aquela fase da matemática a que eu
então mo referia, corresponde, de certo modo, ao
período áureo do racionalismo científico, que encontrou
a sua melhor definição nas célebres palavras de LAPLACE sobre a possibilidade de prever o futuro e de
reconstituir o passado, a partir do conhecimento do
«estado actual do universo». Hoje, porém, nós atravessamos, na história da ciência, uma zona de viragem,
que se prolonga j á desde o fim do século passado :
os esquemas clássicos tiveram de ser abandonados,
novos modelos estão a ser propostas para interpretar
os dados da experiência ( l ) . No início do seu famoso
livro sobre as funções de linha, VITO VOLTE un A cita
uma curiosa interrogação feita por POIKCAHI: ao abordar o estudo da questão dos quanta : «Les lois physiques ne seront-elles plus susceptibles d'être exprimées par dos équations différentielles?». No mesmo
livro, VOLTE RUA refere-se aos fenómenos em que o
memória do passado se conserva e em que portanto o
presente dependerá de toda a história, de modo quet
sendo o tempo continuo, o presente dependerá duma infi~
<t> V e m a propósito citar que, ainda liá pouco tempo, so tratou
nos Estados Unidos da constituição de um grupo d o Insignes matom&ticos com o objectivo du estudar os problemas postos pulas
li o Tas descobertos sobro a onorgia atómica.

nidade de elementos ou de variáveis que são as que individualizam os factos passados;
e introduz, para o
estudo desses fenómenos, as equações por ele chamadas
inteijro-diferenciais,
às quais por sua vez aplica o
conceito de função de linha.
A fundação da análise funcional, depois ampliada
em análiso geral, marca o início duma nova era em
matemática. O que há de particularmente curioso em
em tudo isto é que, para resolver questões concretas,
seja necessário subir cada vez mais em abstracção,
E é precisamente este elevado grau de abstracção que
desorienta o leigo, fazendo-o crer que se trata dum
afastamento da realidade. Do resto, a análise geral
ú precedida e acompanhada duma intensa actividade
crítica e de profundas investigações no eampo da
lógica pura, as quais, se não constituem propriamente
actividade criadora, são hoje no entanto condição sine
qua non para que se possa criar alguma coisa de sólido
o de potente, É claro que, sendo assim tão elevado
o grau de abstracção, mais do que nunca so torna
necessário não perder de vista os problemas concretos
que deram origem aos conceitos abstractos, de contrário
ir-se-à cair facilmente na pura fantasia.
O sentimento estético será ainda e sempre um
poderoso guia da investigação ; e uma das principais
preocupações do professor deve SOT, precisamente, a
de estimular nos seus alunos esse sentimento, fazendo-os aperceberem-se da beleza de certas proposições
e da eler/ancia de certos raciocínios. Mas tal não basta
ou melhor: tal é uma condição necessária, mas não
suficiente, para que o ensino resulte eficaz.
Porque a matemática não ó apenas a «música da
razão»...
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A geometria nasceu como ciência experimental, de
um ponto de vista prático : da medida dos t e r e n o s ;
nós sabemo-lo, dizemo-lo até aos rapazes no princípio
do curso, mas depois apresentamos a matéria às avessas, relegando ó assunto da equivalência, que deveria
ser o primeiro capítulo, para último capitulo do último
ano de geometria plana. Por outro lado, dedicamos o
primeiro capitulo, como introdução do curso, ao estudo
dos segmentos e dos ângulos, dando logo as definições
destes conceitos ; nos melhores textos de geometria
intuitiva não falta sequer uma bela colecção de exer-
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cicios sobre estas primeiras noções, mas, se tais exercícios servem para mostrar a utilidade prática dos
conceitos quo foram dofinidos, êlcs não possuem por
outro lado a virtude de facilitar a aquisição efectiva
desses conceitos. Em resumo, visto que as definições
precedem a prática, o aluno deve primeiro fazer o
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esforço do conceber as ideias abstractas, e, depois
que não as compreendeu, fazer as respectivas aplicações.
Pode apresentar-se como exemplo típico de erro
didáctico a definição de ângulo que costuma ser dada
no inicio do curso. Qualquer que seja o modo como
se apresente o conceito do ângulo (p. ex. como «parte
do plano compreendido entre duas semi-rectas com a
mesma origem«, segundo a definição que aparece pela
primeira vez à volta de 1660-70 nos tratados de AHNAUD
e de BBIITHAND, ou então adoptando a definição euclideana, como «inclinação de uma recta sobre outra»),
elo não é compreendido pela grande maioria dos rapazes — ou pela dificuldade do conceito de área infinita
que entra na primeira definição, ou pelo uso duma
palavra um tanto vaga para um rapaz coino é aquela
dó «inclinaçãoD, O aluno-tipo limita-se a decorar a
definição, não sei com que vantagem.
D i z - s e : mas são conceitos simples aqueles que nós
pomos no início, o conceito de ângulo, por exemplo.
Precisamente porque síío conceitos simples, idéias
abstractas, eles resultam particularmente difíceis.
« A o professor — diz TOLSTOI na SU3 Crónica da Escola
de Isnaja Poliana — parece fácil unicamente o que
não é complexo e vivo. Todos os textos de ciências
naturais começam pelas leis gerais, os do língua pelas
definições, os de história pela divisão em períodos o
até os de geometria pelos conceitos do espaço e do
ponto matemáticos.
Feita a crítica do método tradicional do ensino,
para ver como poderia desenvolver-se o curso com
mais eficiência, fixemos os objectivos que se pretende atingir com esse curso. E u penso que o objectivo esseneial do curso de geometria intuitiva é o de,
prosseguindo o estudo j á feito na escola primária,
chamar o interesse e a atenção dos rapazes sobre factos
quo depois constituirão, para aqueles que continuam,
o material do curso sistemático. Mas o interesso por
uma disciplina qualquer só nasço quando se tem a
sensação, de poder, com a própria capacidade e com
a própria observação, dar uma contribuição ainda que
mínima a esta disciplina. Ora, se uma matéria me
vem ministrada do geral para o particular, a partir de
leií evidentes, de definições e de conceitos simples,
não tenho a sensação de dar eu uma contribuição a
Cato ... estudo, O meu professor poderá sugeri r-ro o
problemas e aplicações do tudo o que explicou, o cu
poderei com entusiasmo procurar resolvê-los, mas, não
nos iludamos, é um ardor que se desvanece logo depois
de resolvido o problema, e fica ligado àquele determinado capítulo ; não tenho a impressão de ser cu a
criar toda a geometria e a sucessão dos problemas
e dos capítulos. É, digamos assim, um método activo
a ilhas, sendo as ilhas os vários capítulos.
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É jwssive/, pregunta-se, criar para a geometria um
método activo contínuo ? A resposta apresenta-se logo :
o desenvolvimento histórico é, evidentemente, um
trabalho activo de séculos. Surge portanto espontânea
a ideia de seguir um método histórico, repassando,
naturalmente sem exagerar, pela mesma labuta do
pesquízas e de êrros.
Eu pretendo, em resumo, substituir um método descritivo jjor um método construtivo.
Depois de ter levado os rapazes a exerci tarem-se
com o desenho geométrico, que os põe em contacto
com as figuras mais simples da geometria e que lhes
dá a maneira de so aperceberem da diferença entro
uma figura e uma outra (p. ex. entre o quadrado e o
losango, entre o rectângulo e o paralclogramo não
rectângulo, medindo as suas diagonais), inicio o curso
retomando as origens da geometria c fazendo compreender a necessidade do cálculo das áreas, detendo-me,
por enquanto, nas figuras poligonais. De resto, O
problema das áreas é «sentido» pelos garotos desde a
mais tenra idade.
Começo por calcular a área do rectângulo, à maneira
habitual, considerando naturalmente as dimensões
comensuráveis entre s i ; da área do rectângulo vêm
logo as regras para determinar a área do quadrado,
do triângulo, do paralclogramo, do trapézio, do polígono regular, do polígono qualquer dividindo-o em
triângulos. Mil exemplos e aplicações so apresentam
ao aluno da cidade, e mais ainda ao do campo, sobre
a utilidade prática destas regras de medida.
Observe-se bem que não introduzo de nenhum modo
as definições de rectas paralelas e de rectas perpendiculares, mas me sirvo sempre destes conceitos ; com o
uso contínuo e com a prática do desenho tais conceitos
vão se esclarecendo o consolidando por si mesmos,
Mas além da determinação da área duma sala, dum
terreno, etc, é útil que a creança se exercite com
qualquer coisa de mais pequeno, do mais tangível
direi. Os modelos em cartolina, a decomposição e a
recomposição das figuras planas, oferecem-lhe ao mesmo
tempo a possibilidade de analisar e de sintetisar,
desenvolvendo as suas faculdades de observação.
Eis alguns exemplos r
1) decompor um hexágono regular num triângulo
equilátero e em três triângulos isóscelcs iguais ; como
é a área do triângulo equilátero a respeito da soma
das áreas dos três triângulos isósceles?
2) decompor um hexágono regular cm dois trapézios
iguais e formar com êstes um paralclogramo. Que
ralação existe entra a base do paralelogramo e o perímetro do hexágono?
E finalmente este, que ó, no fundo, a meta a que
se pretendia chegar ;

