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ORGANIZAÇÃO

DUMA SALA DE MATEMÁTICA

por Ru/ da SiFva Leitão
Falava-se, há uns bons trinta anos, entre os jovens
candidatos ao professorado de matemáticas elementares, do «método de laboratório» ou «de Perry» ; conversava-se, e discutia-se por vezes com cator, sobre a
possibilidade da sua introdução no ensino liceal do
nosso país. Havia passado a primeira década dêste
século, e ainda não tinha principiado a guerra de
1914-1918. Fôra publicado em 1901, o trabalho de
Perry: «O ensino da Matemática", pronunciado perante
a Associação Britânica, e logo após, uma multidão de
obras, artigos de revistas e jornais, relatórios, etc.,
surgiu, dando origem ao chamado «movimento de
Perry» que rapidamente alastrou. Denominado nos
Estados-Unidos, quási desde a primeira hora, pelo
nome de «método de laboratório» com que ficou conhecido e se tornou clássico, não foi recebido coin grande
entusiasmo no vélho continente, a foi praticamente
nula a sua influência nas reformas de ensino da Matemática de então. Perry, em várias conferências e artigos, tinha-se manifestado contra o ensino demasiadamente dogmático da geometria elementar, e teve uma
parte importante na remodelação do ensino matemático em Inglaterra; havia lançado a semente, mas ela
pouco ou nada produziu na Europa continental, particularmente nos países da vanguarda no domínio da
Matemática, como a França e a Alemanha, nos quais
se pensava em outros assuntos.
Estava-se então na faso da «aritmetização» das
Matemáticas, e na cultura c desenvolvimento das
construções formais lógicas; tinham desaparecido,
havia poucos anos, "VVeierstrass e Hermite; viviam
ainda, luzindo como estréias de primeira grandeza:
Jordan, Klein, Darboux, Cantor, Picard, Hilbert, com
o sol brilhante, que em breve se apagaria, e que foi
Poincaré; chegavam até nós os primeiros volumes de
Borel sôbre a «Teoria das Funções» ; começava a falar-se na «Analysis Situs» e agitava-se a questão entre os partidários do infinito «actua!» e os do «potencial»; apareciam as primeiras idéias sobre os conjuntos
e o seu cortejo de antinomias, e em voz baixa, quási
confidencialmente, niurmurava-so dum conceito novo,
quiçá perigoso, os números «transfinitos» e dum misterioso «aief» ; vinha à superfície o nome de Galois,
e alguns mais ousados tentavam penetrar os umbrais
da «Teoria dos Grupos» ; na esteira de Poincaré, procurava Borel convencer Mittag-Leffler que o domínio

das funções analíticas no sentido de Cauchy (nionogéneas) era mais vasto que o de Weierstrass -, dizia
Picard, numa primeira revolta contra o formalismo c
simbolismo excessivos, que êlcs eram o escolho das
descobertas em Matemática, como incapazes de conduzir a um facto novo, e Poincaré, com a sua deliciosa
ironia e o seu amável ceptíeísmo, criticava os logísticos, a pasigrafia e os seus símbolos; passava as
nossas fronteiras Einstein e a sua revolução, e os primeiros fascículos da tradução francesa da «Enciclopédia daa Ciências Matemáticas» ; era um alcorão o
«Curso» de Picard o o de Jordan, esse «explêndido
monumento» como lhe chamou Lebesgue... Estavainos
assim há trinta anos, os jovens candidatos ao professorado... Em época de extrapolações audazes, jnlgou-se ver no «método de Perry», um sistema universal
de ensino para todos os sectores da matemática elementar, uma panaceia que arredaria, duma vez para
sempre, todos os obstáculos da didáctica fia especialidade mesmo para os alunos menos bem dotados ; a
prática, a experiência, a vida, desfizeram ilusões e
castelos que não tinham alicerces porque talvez não
pudessem tô-los : o método seria inaclimatável à mentalidade dos nossos alunos que tanto ou mais ràpidamente, mas superficialmente por via de regra, logravam atingir uma determinada verdade, com uma
demonstração ou uma simples figura no quadro, do
que com um modelo, Com instrumento por eles construído ou que lhes era facultado já feito, porque, e
especialmente para os dos anos mais elementares, na
aparelhagem necessária para a aplicação do método,
viam mais o objecto curioso, o brinquedo, do que o
raciocínio demonstrativo ou do que a propriedade a
verificar.
E de alguns anos mais tarde, e com poucos de vida
profissional no professorado liceal, que data o relatório que a seguir se transcreve, não pelo valor que era
si possue porque é nulo, mas como documonto para a
história dc uma apagada tentativa do «método de
laboratório» num modesto liceu, tentativa que não
chegou a ultimar-se, em parte porque circunstâncias
supervenientes o impediram, em parte porque a experiência trouxe a convicção que do método não resultava o efeito que se aguardava,
Iniitil parece acrescentar que a relação das obras a
adquirir para a constituição de uma pequena biblio-
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teca privativa do uma sala de trabalhos práticos de
Matemática, deveria ser convenientemente actualizada,
e qm: a transcrita só poderá servir como indicação e
recordação do que, há uni quarto de século, se supunha sor o necessário para aquele objeetivo.
RELATÓRIO
Tornando-se necessária para a boa realização do
ensino da disciplina de Matemática, segundo a moderna orientação pedagógica, a criação de um «labora tório-tipo», é min lia opinião que tal laboratório deverá ser dotado, conforme as normas seguidas em
estabelecimentos congéneres nos países mais progressivos, da forma seguinte :
A) — Uma saía espaçosa, bem iluminada, com capacidade para uma média de 25 a 30 alunos.
Ti) — Mobiliário — a) Carteiras individuais, solidamente fixas ao solo, munidas de mesa ou prateleira
adjunta, de material resistente (aço ou similar).
b) Dois armários para guarda de modelos, instrumentai, etc-, incluindo uma pequena biblioteca (modelos
n.° 91.040 a ou 91.010 d , pág. 1, catálogo da casa
Keehler & VoLkmar, Leipzig), c) Uma secretária para
o professor, com cadeira giratória.
C) — Quadros — 3 das paredes da sala, forradas
inteiramente com lousas de 1,20 m de alto, com o
bordo inferior colocado 0,G0 m acima do solo, divididos cm quadros individuais de 0,80 m. de largura,
permitindo o trabalho simultâneo de todos os alunos.
A quarta parede será guarnecida com o quadro próprio das aulas teóricas, tendo colocado aos lados esquerdo e direito, dois quadros de iousa, de 1,20 m
de altura c 1 m de largura, com quadricula gravada,
tendo cada quadrado respectivamente 10 e 5 cm de
lado. O quadro próprio para a exposição das lições
pelo professor e aluno, é preforível ser composto de
duas partes de 1,20 m de largura e 1,50 m de altura,
permitindo subir e descer verticalmente por meio (la
roldana. Dois quadros ligados por charneira, permitindo fazer entre êlc» ângulo recto, sôbre um suporte
(quadro em diedro recto), 80 cm por 80 cm. Três
quadros ligados por charneira, em posição de triedro
trirectangulo, sôbre um suporte, de aresta igual afiOcm.
2 esferas de ardósia, uma com 50 cm de diâmetro o
oatra com 35 cm assentes sôbre um pé.
D) — Iluminação—Lâmpadas
eléctricas de boa
intensidade, com disposição de modo a fornecer uma
iluminação uniforme e homogénea, sem sombras.
E) — Agua — Agua distribuída 3 dois lavatórios,
fixos à parede, para uso do professor e alunos, tendo
os lavatórios escoamento para o exterior, w

F) — Modelos e instrumentou
I — Modelai — a) Sammlung mathematiseher Modelle, in 17 Reíhen, ]í. <i. Teubner, Leipzig (autor :
V. Wieners). b) Sammlung mathematiseher Modelle,
73 Modellen, B. G. Teubner, Leipzig (autor; P. Trcutleins). c) Modelos indicados no Catálogo da casa de
Koehlers & Volkmar. A. O. & C°, (Leipzig):
N." 76.020, pág. 27 — Teorema de Arquimedes.
N." 76.048, pág. 27 — Giuenzel, Cálculo do círculo.
N.° 76.200, pág. 27 — Modelos e superfícies geométricos.
N." 76.214, pág. 29 — Corpos geométricos, marca K - V .
(Colecção III — 25 cm de altura}.
N.° 76.222, pág. 2 9 — Poliedros regulares, 10 cm .
N.° 76.050, pág, 29 — Teorema de Pitágoras, lados inteiros.
N.° 76.051, pag.
Teorema de Pitágoras, caso geral.
N." 76.052, pág. 29-a) — Teorema de Arquimedes, Volumes.
N.» 76.053, pág. 29-b) — Cálculo da esfera,
N.• 76.104, pàg. 29-b) — He stermann-m o d ei os de corpos geométricos decompostos, Grandeza III.*, 25 cm de altura.
N.rt 76.250, pág. 31 —Corpos geométricos de zinco laminado
desarmáveis (32 coniosl.
N.° 76.072, pág. 29 — Cilindros e cones planificáveis.
Colecção de Koepp — I — N.® 76610, pàg. 31 — Figuras e
planos..
Idem — II — N." 76,612, pág. 31 — Figuras e planos.
Idem — I I I — Jí.° 76,614, pág. 31 — Cálculos no círculo.
Idem — Colecção IX — 7 0 . 8 0 0 , pág. 33 — (312 corpos).
N. s 76.123, pág. 3 3 « - C o n e e suas secções.
Seno e secante moveis — N . ' 77.262, pag, 33 — (25 etn de
diâmetro),
2 modelos de vidro — N.° 77.280, pág. 33 — Esfera.
Kreuschmcr— N. 0 77.292 — Semi-circulo trigonométrico para
valores de funções.
N.o 77.300 — Esfera com fuso.
N." 77.302 — Esfera com sector de triângulo esférico.
N.° 77.304 — Esfera dividida em octanles.

II — Instrumentos e utensílios — a) Réguas de cálculo. b) Máquina de calcular, permitindo as 4 oporações fundamentais, c) Réguas graduadas de 80 cm
tendo uma pega metáliea na extremidade, d) Transferidores com pega no centro, de madeira ou metal,
(30 cm de diâmetro), e) Compassos de madeira para
g i z . / ) Esponjas ou escovas para limpeza das ardósias.
ff) Dois ponteiros de madeira, um grande (2,5 a 3 metros) e outro pequeno (1,5 a 2 metros), h) Caixas de
giz de cores (não caixas sortidas, mas sim caixas de
giz de uma só côr) (branco, vermelho, amarelo e verde).
i) Planímetro para determinação de áreas de figuras
planas. Planímetro de Amsler e de Pritz. j) Um estojo
de desenho (completo), k) Um compasso de redução.
I) Um esquadro em T, de 80 em de eomprimonto.
m) Um esquadro graduado, em forma de triângulo
rectângulo isósceles ( a = 4 0 cm ; t = e = 28em aprô l i mada mente).

