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Resumo 

 
Nas pesquisas em História da Educação, História da Matemática e História das Disciplinas 
Escolares, os livros didáticos têm-se revelado uma importante fonte de investigação. Nesse 
sentido, este artigo apresenta os livros de Matemática lidos pelos alunos do Curso 
Fundamental do Atheneu Sergipense durante a Reforma Francisco Campos. Para tanto, 
utilizou-se como fonte de pesquisa os registros dos Livros de frequência dos leitores da 
biblioteca do Atheneu Sergipense. Ao longo das análises percebi que, os alunos do Curso 
Fundamental do Atheneu Sergipense possuíam uma preferência pelos ensinamentos 
matemáticos dos didáticos de Algacyr Munhoz Meader, uma vez que seus volumes atendiam 
aos ditames da reforma vigente.  
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Abstract 
 

In research on Education History, History of Mathematics and History of School Subjects, 
textbooks have proven to be an important source of research. Thus, this article presents the 
math books read by students of the Elementary Atheneu Sergipense Francisco Campos during 
the Reformation. For this purpose, we used as a research resource records of the Book of 
frequency of library readers Atheneu Sergipense. Throughout the analysis I realized that the 
students of the Elementary Atheneu Sergipense had a preference for the teaching of 
mathematics teaching Algacyr Munhoz Meader, since their volumes met the dictates of 
current reform 
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Este artigo apresenta os livros de Matemática lidos pelos alunos do Curso 

Fundamental do Atheneu Sergipense durante a Reforma Francisco Campos. Segundo Ribeiro 

(2006), os livros didáticos eram tratados como ferramentas pedagógicas destinadas a auxiliar 

na aprendizagem dos alunos, “motivá-los e incitá-los ao estudo, contribuindo para mudanças 

nas metodologias de ensino e organização das matérias” na medida em que constitui uma 

disciplina escolar (RIBEIRO, 2006, p. 24). 

Os livros didáticos também contemplam uma importante “fonte de pesquisa para 

o estudo da constituição de uma disciplina escolar”, embora nesse ensino essa ferramenta 

“coloca em ação as finalidades às quais estão sujeitos, os torna um dos meios de perpetuação 

de valores da sociedade”. Assim, os mesmos “agem como instrumento de poder, de 

aculturação do público a que estão destinados” e quando confrontados aos aplicados em 

reformas educacionais, “quando as finalidades são renovadas, poderão determinar se o 

processo de disciplinarização da disciplina escolar se efetivou” (RIBEIRO, 2006, p. 25). 

Também foram levadas em consideração as contribuições de Chervel (1990), 

quando afirma que em determinada época os livros didáticos apresentam estruturas e 

conteúdos semelhantes. Até a abordagem dos assuntos apresentam uma tendência análoga.  

Segundo o autor, esse conjunto de materiais inseridos nos livros didáticos é denominado de 

vulgata.  

 

Em cada época, o ensino dispensado pelos professores é, grosso modo, 
idêntico, para a mesma disciplina e para o mesmo nível. Todos os manuais 
ou quase todos dizem então a mesma coisa, ou quase isso. Os conceitos 
ensinados, a terminologia adotada, a coleção de rubricas e capítulos, a 
organização do corpus de conhecimentos, [...] (CHERVEL, 1990, p. 203).   

 

Ainda afirma que os livros responsáveis em formar uma nova vulgata 

acompanham um manual ou conjunto de manuais inovadores. Desse modo, é a partir deles 

que se constitui uma nova estandardização das sequências e organização didática dos 

conteúdos escolares.  

  

Mas pouco a pouco, um manual mais audacioso, ou mais sistemático, ou 
mais simples que os outros, destaca-se do conjunto, fixa os “novos 
métodos”, ganha gradualmente os setores mais recuados do território, e se 
impõe. É a ele que doravante se imita, é ao redor dele que se constitui a nova 
vulgata (CHERVEL, 1990, p. 204).  
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Neste sentido, pesquisei os livros didáticos trabalhados no ensino de Matemática 

do Curso Fundamental do Atheneu Sergipense por meio dos Livros de frequência dos leitores 

da biblioteca do Atheneu Sergipense, durante os anos de 1941 e 1942; os anos de 1938, 1939 

e 1940 não foram encontrados no arquivo da instituição. 

A investigação dessa fonte de pesquisa partiu da compreensão que desde o ano de 

1928, Fernando de Azevedo, Diretor-Geral da Instrução Pública do Distrito Federal, entre 

muitas inquietações, se preocupou em criar lugares para resguardar a cultura brasileira, entre 

elas as bibliotecas e seus instrumentos de registros.  

 

O Regulamento do Ensino, na sua parte X, tratava especificamente de 
instituições auxiliares ao ensino. Tais eram: Boletim de Educação Pública, 
revista oficial da administração carioca; literatura pedagógica, incentivo ao 
desenvolvimento de uma literatura própria às crianças; bibliotecas e museus 
escolares, diretrizes sobre a disposição de bibliotecas e de um museu 
pedagógico, especialmente indicado para o ensino de ciências físicas e 
naturais, em cada escola; cinema escolar e rádio, estímulo à utilização do 
cinema como instrumento de ensino e proposta de criação de uma Rádio-
escola; escotismo, educação física, moral e cívica para os alunos com mais 
de onze anos por intermédio da Federação Escolar de Escoteiros; e 
intercâmbio interestadual e internacional escolar, troca de correspondência, 
trabalhos escolares, gravuras e coleções entre os alunos das diferentes 
escolas ( VIDAL, 2001, p. 157-158). 

 

Assim, “cada escola ficava obrigada a manter duas bibliotecas escolares: uma para 

professores e outra para professores” (VIDAL, 2001, p. 158). Esse fato não pode ser 

confirmado durante as investigações, pois não foi possível encontrar essa distinção entre as 

fontes pesquisadas. A única documentação capaz de notificar a existência dos livros de 

Matemática no Atheneu Sergipense durante a Reforma Francisco Campos foram Livros de 

frequência dos leitores da biblioteca do Atheneu Sergipense, durante os anos de 1941 e 1942. 

Quanto à materialidade desses documentos, os dois eram livro de atas, capa dura 

preta e o outro vermelha, de dimensões 210 x 300 mm, sem margem, com 100 e 96 laudas 

numeradas e internamente suas folhas apresentavam divisões com as seguintes colunas: 

assinatura, obra, autor, idiomas e observações, precedidas com o nome da instituição. 

O livro de atas do ano de 1941 possuía 100 laudas, todas registradas segundo as 

informações das colunas e não possuía termo de abertura tampouco de encerramento. A 

instituição nesta data era nomeada Atheneu Sergipense. 

O livro de atas de 1942 que possuía 96 laudas, mas só 79 delas estavam 

registradas. Conforme as informações do seu termo de abertura e encerramento todas as suas 

folhas deveriam está rubricadas pelo secretário Elieser Chagas Muniz, fato que ficou 
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comprovado durante a leitura documento. Nesta data o Atheneu Sergipense passou a ser 

chamado Colégio de Sergipe devido às mudanças curriculares que anunciava a 

implementação da Reforma de Capanema para o ano de 1943. 

Assim, para utilizar a biblioteca do Atheneu Sergipense durante os anos de 1941 e 

1942, os alunos deveriam registrar o seu nome, o nome do livro e do seu autor, o idioma que 

essa obra estava escrita e nas observações a assinatura do responsável pelo estabelecimento, 

que na ocasião era professora Maria Thetis Nunes. 

Ao analisar as obras verifiquei que no ano de 1941 foram registradas 45 consultas 

nos livros de Matemática, sendo que 41 delas nos didáticos de Algacyr Munhoz Meader. Já 

em 1942, registrou-se um total de 56 consultas, mas com 35 referentes ao mesmo autor. 

Assim, os alunos do Curso Fundamental do Atheneu Sergipense tinham preferência pela 

autoria de Algacyr Munhoz Meader. 

Mas quem seria esse autor? Suas obras se encontravam em conformidade com a 

Reforma Francisco Campos? Partindo de tais questionamentos analisei os livros didáticos do 

Curso Fundamental de Algacyr Munhoz Meader a fim de compreender que tipo de 

ensinamentos matemáticos os alunos do Atheneu Sergipense apreenderam. Para tanto, 

também investiguei os trabalhos de Braga (2006) e Valente (2004) sobre essa temática. 

Para Valente (2004), “a Reforma Francisco Campos ensejou a publicação de 

inúmeros livros didáticos para atender à criação da nova disciplina Matemática”. Naquele 

momento, vários professores-autores do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, dentre 

outros estados publicaram didáticos, coleções, cursos de matemática para atender as cinco 

séries do Curso Fundamental (VALENTE, 2004, p. 3). 

O autor ainda afirma que, dentre os livros didáticos de Matemática as obras de 

Cecil Thiré e Mello e Souza, Jacomo Stávale, Algacyr Maeder e Agricola Bethlem foram os 

exemplares mais vendidos durante a Reforma Francisco Campos. No texto dos seus prefácios 

informavam ao leitor sobre a concordância com a legislação vigente. 

Quanto aos conteúdos didáticos, os livros foram criados para atender à Reforma 

Francisco Campos mediante as recomendações didático-pedagógicas inseridas nas Instruções 

Metodológicas, segundo as quatro categorias relativas ao método de exposição dos conteúdos 

matemáticos. 

 

- a introdução do conceito de função, desde a primeira série do Curso 
Fundamental, e o seu desenvolvimento como conceito unificador dos ramos 
matemáticos (Aritmética, Álgebra e Geometria);  
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- um curso de Geometria Intuitiva que progressiva e articuladamente à 
Aritmética e à Álgebra caminharia para a Geometria Lógico-Dedutiva;  
- o uso do Método Heurístico para a introdução e desenvolvimento dos 
conteúdos de ensino;  
- a utilização de questões práticas, definidas nas Instruções como ‘(...) as 
aplicações no domínio das ciências físicas e naturais, bem como no campo 
da técnica, preferindo-se exemplos e problemas que interessem às cogitações 
dos alunos’ (VALENTE, 2004, p. 5). 

 

Cabe aqui ressaltar que Braga (2006) também chegou à mesma conclusão, além 

de detalhar cada obra por meio da análise da apropriação do tema, função, pelos autores. 

Contudo, afirma “que os livros em si, mesmo ao lado dos planos curriculares e das instruções 

pedagógicas, espelham uma imagem apenas parcial do que ocorre com a disciplina” 

(BRAGA, 2006, p. 93). 

Desse modo, as análises dos prefácios e dos índices das edições em questão, me 

fez compreender como esses exemplares estavam em conformidade com o ideário das 

inovações matemáticas, embora alguns livros não apresentassem tal texto introdutório. 

O autor Algacyr Munhoz Meader era professor catedrático de Física, da 

Faculdade de Engenharia do Paraná e de Matemática, do Ginásio Paranaense. Sua coleção 

“Lições de Matemática” possuía cinco volumes, sendo o primeiro publicado no ano de 1934. 

Esses exemplares faziam parte da editora “Cia. Melhoramentos de São Paulo”, mas possuíam 

filiais nas cidades de Caieiras e Rio de Janeiro. 

Durante a investigação dos prefácios dos livros da 1ª e 2ª séries ficou evidenciado 

o empenho do autor para atender ao programa do Colégio Pedro II. No prefácio do primeiro 

volume, Algacyr Munhoz Meader justificou que o motivo da elaboração da coleção Lições de 

Matemática deveu-se à boa aceitação dos professores à sua obra anterior, Álgebra Elementar. 

Ainda deixava claro que embora o trabalho estivesse baseado em autores ilustres, o mesmo 

não foi elaborado como uma cópia de livros já existentes, pois sua individualidade era notória 

ao unir as novas propostas com suas próprias ressalvas. 

O autor também divulgou que esse volume seguiu os ditames dos programas do 

Colégio Pedro II, quando expôs os conteúdos com clareza, abandonando o excessivo 

formalismo condenado pela Pedagogia no curso elementar de Matemática para 1º Ano do 

curso secundário. Assim, Algacyr Munhoz Meader se dedicou em descrever alguns pontos do 

livro, a saber:  

 

Mereceram-nos especial cuidado as operações fundamentais, desde a noção 
concreta inicial até a sua prática e interpretação geométrica, e assim 
procurámos desenvolver minuciosamente a parte concernente ao caçulo 
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mental, aos processos de abreviação e à resolução dos respectivos 
problemas. 
Quanto aos problemas, tivemos a preocupação de relacioná-los a certas 
noções adquiridas pelo estudante em outras disciplinas do curso, 
especialmente na de Ciências Físicas e Naturais (MAEDER, 2005a, p. III). 
 

Além dessas colocações o autor enfatizou, em um dos trechos do prefácio desse 

volume, o desenvolvimento do cálculo aritmético, como também compreendeu a importância 

da conexão entre os pontos de vista aritmético, algébrico e geométrico para o estudo da noção 

de equação. 

O segundo volume analisado era da 3ª edição, do ano de 1935, e no seu prefácio 

informava que o mesmo se ajustava “á disposição technica do programma da 2ª série do curso 

secundário, acomodava-se às necessidades actuaes dos estudantes que a frequentam” 

(MAEDER, 2005b, p. III). Também salientou sobre o uso “de certo rigor nas definições e 

demonstrações mais importantes, convencidos de que são sobremaneira prejudiciaes às 

noções incompletas ou falsas, dadas a título provisório (MAEDER, 2005b, p. IV). O professor 

Algacyr Munhoz Meader explicou, no final do seu texto, que além dos pontos exigidos no 

programa oficial, incluiu outros assuntos julgado adequados e úteis para o estudo da 

Matemática Elementar. 

O prefácio do terceiro volume da 2ª edição, do ano de 1936, anunciou que esse 

livro se adaptou “rigorosamente ao programma oficial do Collegio Pedro II, contendo toda a 

matéria que se deve ministrar para a terceira série, exposta em linguagem adequada ao 

desenvolvimento mental do estudante, e convenientemente orientada, segundo as novas 

diretrizes didacticas dessa disciplina [...]” (MAEDER, 2005c, p. III). Assim, o professor 

Algacyr Munhoz Meader sempre utilizava a fusão dos ramos da Matemática, dando a cada 

capítulo um desenvolvimento apropriado à sua importância. 

Ainda afirmou que os formalismos das primeiras deduções geométricas deveriam 

ser evitados, já que o livro se destinava aos alunos do 3º Ano do curso secundário, embora 

não tenha descartado o rigor necessário no tratamento da Geometria Dedutiva. O referido 

professor dedicou um capítulo ao estudo das demonstrações fundamentais, acreditando que os 

alunos poderiam aprendê-los intuitivamente, por meio da observação, já que esse rito fazia 

parte das orientações do novo programa de Matemática. 

Os volumes do 4º e 5º anos não possuíam prefácio, mas ao analisar os seus índices 

percebi que o primeiro possuía 20 capítulos e o segundo 23. Entre os assuntos tratados o autor 

trabalhou a função exponencial, por meio da abordagem aritmética, e com a Trigonometria 

pela intervenção das funções; o mesmo também procedeu com o livro da 5ª série, ao abordar o 
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Cálculo Infinitesimal. Portanto, o professor em estudo se apropriou das concepções basilares 

da Reforma Francisco Campos para a Matemática escolar. 

Ao final dessa investigação conclui que esses livros se apresentavam como “um 

corpo de conteúdos concretos dispostos em uma ordem, um método e uma extensão 

determinada em forma de temas, questões, unidades didáticas ou outros agrupamentos 

semelhantes”, além de serem responsáveis pela configuração, organização e ordenação de 

uma disciplina escolar (VIÑAO, 2008, p. 207). Assim, todos os volumes aqui estudados 

atenderam aos ditames das Instruções Pedagógicas dos programas de Matemática durante a 

Reforma Francisco Campos. 
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