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RESUMO 
 
O presente estudo tem por fim analisar a configuração da disciplina Matemática no Atheneu 
Sergipense, segundo as propostas estabelecidas pela Reforma Francisco Campos, entre os 
anos de 1938 e 1943, a fim de esclarecer o seu processo de implementação na formação dos 
discentes e atuação dos docentes dessa instituição. O ano de 1938, destaca-se pela 
implementação do Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938, que regulou a referida instituição, 
segundo a Reforma Francisco Campos e o ano de 1943, marca o início da inclusão de novos 
cursos, incorporação e extinção de novas cadeiras. Como objetivos específicos, a pesquisa 
também almejou: analisar a legislação educacional nacional e local, a fim de entender o 
processo de implementação da Reforma Francisco Campos no interior do Atheneu 
Sergipense; apresentar o corpo docente da instituição; explicar o processo de seleção para o 
acesso à cátedra; traçar o perfil dos professores de Matemática e investigar o processo de 
unificação dos ramos das Matemáticas, a presença da disciplina Matemática nos Cursos 
Fundamental e Complementar, além de discutir o desempenho dos alunos na referida 
disciplina. As fontes analisadas foram Leis, Decretos, Regulamentos Institucionais, Diário 
Oficial, Jornais, Livros de Atas, Cadernetas, Boletins, Livro de Matrículas, Livro de Pontos e 
Teses de concursos. Dessa forma, essa dissertação utilizou a categoria disciplina como 
principal, por meio dos estudos de Chervel (1990). Outros conceitos também serviram de 
suporte como: cultura escolar, a partir das concepções de Julia (2001) e Forquin (1993); 
campo, capital (cultural, social e simbólico), segundo Bourdieu (2008; 2005; 2004 e 1996) e 
intelectuais, conforme Sirinelli (1998). Para tanto, dividiu-se em três capítulos. No primeiro 
capítulo, abordou o ensino secundário, suas finalidades, suas características e seu desempenho 
frente à disciplina Matemática segundo a Reforma Francisco Campos, como também sua 
implementação no interior do Atheneu Sergipense. O segundo capítulo apresentou o corpo 
docente da instituição, nas suas diversas classificações e incumbências por meio da análise da 
legislação local, a fim de confirmar a existência e pertinência dos ditames da Reforma 
Francisco Campos. Descortinou o processo de seleção para o acesso à cátedra dessa 
instituição, por meio do relato do concurso da primeira cadeira de Matemática e esboçou o 
perfil dos professores de Matemática, divulgando sua formação, cadeiras ministradas e 
ocupações em outros cargos. O terceiro capítulo delineou a configuração dessa disciplina e 
explicou sua presença nos ciclos Fundamental e Complementar por meio das disciplinas 
ministradas, os livros didáticos adotados no Curso Fundamental e o desempenho do ensino de 
Matemática nos dois cursos Como resultados, concluir que os ensinamentos matemáticos se 
fizeram presentes ao longo dos anos estudados, nas suas distintas finalidades e ministrado por 
um corpo docente legitimado. Os programas de Matemática, concebidos através das peças 
documentais, apresentaram modificações significativas nas suas disciplinas, mas equiparados 
ao Colégio Pedro II. Também apreendi que, as ideias difundidas pela Reforma Francisco 
Campos foram inseridas no Atheneu Sergipense com a inclusão dos Cursos Complementares 
no ano de 1936, e, posteriormente, regulamentado nos termos da Lei Estadual de 1938. Já os 
ensinamentos matemáticos, mesmo tardiamente, também seguiram as inovações propostas 
pelo movimento instalado, responsável pela formação e metodização da disciplina escolar 
Matemática. Assim, o trabalho contribui, principalmente, nas pesquisas sobre a história do 
ensino de Matemática no Atheneu Sergipense, ainda pouco estudada, mas que por meio de 
observações descritivas e analíticas de alguns elementos constituintes permitiu construir a 
trajetória dos ensinamentos matemáticos e instigar outros pesquisadores nos estudos sobre 
História da Educação Matemática em Sergipe.   
 
Palavras-chave: História das Disciplinas; Reforma Francisco Campos; Matemática; Atheneu 
Sergipense. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the configuration of Mathematics in Atheneu Sergipense, 
according to the proposals set out by the Reformation Francisco Campos, between the years 
1938 and 1943 in order to clarify the implementation process in the training of students and 
teachers' performance that institution. The year 1938 stands out for implementing the Decree. 
7, March 14, 1938, which regulated that institution, according to Reforma and Francisco 
Campos in 1943, marks the beginning of the inclusion of new courses, merger and extinction 
of new chairs. As specific objectives, the survey also aimed to: analyze the local and national 
education legislation in order to understand the process of implementation of reform within 
the Francisco Campos Atheneu Sergipense; present the faculty of the institution, explain the 
selection process for access the chair, the profiles of teachers of mathematics and to 
investigate the process of unifying the branches of mathematics, the presence of Mathematics 
in Elementary and Complementary courses, and discuss the performance of students in that 
discipline. The sources were Laws, Decrees, Regulations Institutional Official Gazette 
Newspapers, Minute Book, Logs, Newsletters, Book of tuition, books and theses Points 
contests. Thus, this dissertation used the category as a main course, through studies Chervel 
(1990). Other concepts have also provided valuable support as school culture, based on 
conceptions of Julia (2001) and Forquin (1993); field, capital (cultural, social and symbolic), 
according to Bourdieu (2008, 2005, 2004 and 1996) and intellectual as Sirinelli (1998). For 
this purpose, divided into three chapters. The first chapter dealt with the secondary school, 
their aims, their characteristics and performance for the second Mathematics Reform 
Francisco Campos, but also its implementation within the Atheneu Sergipense. The second 
chapter presented the faculty of the institution in its various classifications and responsibilities 
through analysis of local legislation in order to confirm the existence and relevance of the 
dictates of the Reformation Francisco Campos. Unfolded the selection process for admission 
to the chair of that institution, by reporting the first contest of the Chair of Mathematics and 
sketched the profile of mathematics teachers, disseminating their training courses provided in 
other positions and occupations. The third chapter delineated the configuration of the 
discipline and explained his presence in elementary and Complementary cycles through the 
courses taught, the textbooks adopted in the Basic Course and the performance of 
mathematics teaching in two courses As a result, conclude that learning mathematics were 
present over the years studied, in their different purposes and taught by a faculty legitimized. 
The programs in mathematics, conceived through the parts documentary, show significant 
changes in their subjects, but similar to the Pedro II College. Also I learned that the ideas 
circulated by Francisco Campos Reform Atheneu Sergipense were inserted in the inclusion of 
complementary courses in 1936, and subsequently regulated under the State Act, 1938. Since 
the mathematical lessons, even if belatedly, they followed the innovations proposed by the 
movement installed, responsible for training and discipline methodisation school 
mathematics. Thus, the work contributes mainly in research on the history of mathematics 
teaching in Atheneu Sergipense, little studied, but observations by some descriptive and 
analytical elements of the course allowed the construction of teaching math and instigate other 
researchers in Studies on History of Mathematics Education in Sergipe. 
 
Keywords: Subjects History; Reform Francisco Campos. Mathematics; Atheneu Sergipense  
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Mais recentemente, tem-se manifestado uma tendência, 
entre os docentes, favor de uma história de sua própria 

disciplina: Dos conteúdos do ensino, tais como são dados 
nos programas, o interesse então evoluiu sensivelmente 
para a visão mais global do problema, associando-se as 
ordens do legislador ou das autoridades ministeriais ou 

hierárquicas à realidade concreta do ensino dos 
estabelecimentos, e, algumas vezes, até mesmo às 

produções escritas dos alunos.  
 

 CHERVEL, 1990. 
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O trecho citado na epígrafe revela, nas suas palavras, o principal motivo pelo estudo 

da disciplina Matemática. Desde os primeiros momentos da graduação, no curso de 

Licenciatura Matemática da Universidade Tiradentes, muitas dificuldades de aprendizagem 

foram enfrentadas. Talvez esses problemas tenham surgido ao longo da vida escolar, pela 

forma descompassada com que me apropriava dos conteúdos matemáticos. 

Na realização desse curso, o interesse pelo objeto foi despertado pelas disciplinas: 

História da Educação, Pesquisa e História da Matemática. Durante a graduação passei a 

ministrar aulas de estágio e ao mesmo tempo ter contato com o universo da pesquisa, como 

bolsista de Iniciação Científica1. Ao preparar as aulas, selecionava os conteúdos a serem 

ensinados, mas sempre questionava-me sobre o surgimento, finalidade e  organização dessa 

disciplina. Incomodava-me pelo descaso dos alunos sobre os conteúdos matemáticos, 

tratando-os como difíceis, intensamente abstratos, com muitos conceitos, inúmeras fórmulas e 

sem nenhuma relação com as situações cotidianas.  

Durante a produção do trabalho de conclusão de curso2, fruto das fontes relacionadas à 

pesquisa de Iniciação Cientifica, alguns questionamentos foram esclarecidos, porém, ainda 

permaneciam em mente outras interrogações. Neste sentido, almejava futuramente investigar, 

em uma das linhas de pesquisas da Educação Matemática, a possibilidade de tornar o ensino 

matemático mais eficaz e proveitoso possível.  

 

Educação Matemática como área de estudos e pesquisas tem se constituído 
por um corpo de atividades essencialmente pluri e interdisciplinares dos 
mais diferentes tipos, cujas finalidades principais são desenvolver, testar e 
divulgar métodos inovadores de ensino; elaborar e implementar mudanças 
curriculares, além de desenvolver e testar materiais de apoio para o ensino da 
matemática (MENDES, 2006, p. 15). 

 

Dentre as linhas de pesquisa escolhi a História da Matemática, pela oportunidade de 

ter concebido alguns conceitos sobre História, relacioná-los com essa área de ensino e 

acreditar que quando se conhece a história de uma disciplina algumas ausências podem ser 

explicadas. 

                                                           
1 Neste projeto financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
intitulado “Práticas de ensinar nas escolas primárias em Sergipe (1870-1889)”, pesquisei os métodos de ensino 
na Província de Sergipe, cujo desenvolvimento trilhou meus primeiros passos e a oportunidade de estudar o 
campo da História da Educação. Para maiores informações, ver Souza e Nascimento (2007).  
 

2 Para mais informações, Souza (2007). 
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Assim, entendo que o conhecimento contempla um “conjunto dinâmico de saberes e 

fazeres acumulado ao longo da história de cada indivíduo e socializado no seu grupo” 

(D’AMBROSIO 1999, p. 105). Neste sentido, a concepção que se tem sobre o conhecimento 

matemático é de um corpo de informações fechado e de verdades inquestionáveis, além de 

provocar dificuldades no seu avanço educacional, já que o seu processo de acúmulo ao longo 

da história é desconhecido. 

Desse modo, concordo com a defesa de Lorenzato (2006), sobre a concepção de 

Matemática, quando diz que: 

 

Para o aluno, mais importante que conhecer essas verdades matemáticas, é 
obter a alegria da descoberta, a percepção da sua competência, a melhoria da 
auto-imagem, a certeza que vale a pena procurar soluções e fazer 
constatações, a satisfação do sucesso, e compreender que a Matemática, 
longe de ser um bicho-papão, é um campo de saber onde ele, o aluno, pode 
navegar (LORENZATO, 2006, p. 25). 

 

Assim, no ano de 2008 tornei-me aluna especial na linha de pesquisa História, 

Sociedade e Pensamento Educacional do Programa de Mestrado em Educação da 

Universidade Federal de Sergipe, na disciplina Tópicos Especiais de Ensino: História das 

Disciplinas Escolares3, com o intuito de aprofundar meus estudos em História da Educação. O 

leque de textos e as discussões realizadas nas aulas ampliaram meus conhecimentos sobre 

essa temática.  

A cada leitura realizada sobre a História do Ensino de Matemática no Brasil fazia 

crescer o meu interesse pela disciplina de formação, ao passo de compreender questões 

relativas aos elementos, fatores e indivíduos envolvidos na seleção e organização dos 

conteúdos que compõem uma disciplina escolar. Naquele momento tinha certeza que 

objetivava pesquisar a história dessa disciplina durante o mestrado. 

No mesmo período, ao elaborar o projeto de seleção de mestrado, realizei leituras de 

trabalhos acadêmicos produzidos com esse enfoque no Núcleo de Pós-Graduação em 

Educação da UFS e em outras universidades. Entre eles, a tese de doutorado de Alves (2005), 

intitulada: O Atheneu Sergipense: uma casa de educação literária segundo os planos de 

                                                           
3 Disciplina cursada por mim no segundo semestre letivo de 2008, ministrada pela Profª. Drª. Eva Maria Siqueira 
Alves e pelo Prof. Dr. Luís Eduardo Meneses de Oliveira. 
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estudos (1870-1908), chamou minha atenção por abordar, em um dos seus capítulos, “O 

ensino das Matemáticas”. Meus caminhos foram trilhados por essa pesquisa, na medida em 

que apontava sugestões e indicações de futuros trabalhos a serem produzidos, dentre elas os 

desdobramentos da Reforma Francisco Campos no interior do Atheneu Sergipense. Assim, o 

objeto de pesquisa estava definido: estudar a história do curso secundário no Atheneu 

Sergipense durante a Reforma Francisco Campos, a partir da análise de uma disciplina 

específica - a Matemática.  

 

 

1. O porquê da disciplina Matemática no Atheneu Sergipense   

 

 

O presente trabalho contempla o estudo do processo histórico de construção de uma 

disciplina escolar, através do campo de pesquisa em História das Disciplinas Escolares (HDE) 

numa instituição específica, a partir das contribuições de Chervel (1990). Para o autor, o 

campo de HDE reflete sobre três questões: qual a gênese das disciplinas escolares? Quais as 

finalidades das disciplinas escolares? Quais são os resultados do ensino da disciplina escolar 

em questão? E, na busca de respostas aos questionamentos elencados, esse campo de pesquisa 

tornou-se importante para a História da Educação, principalmente para a história cultural. 

E, por qual razão estudar uma disciplina escolar numa instituição específica? Segundo 

Bittencourt (2003, p. 26), a escola deve ser entendida “como lugar de produção de 

conhecimento” e a HDE “deve ser analisada como parte integrante da cultura escolar para que 

se possam entender as relações estabelecidas com o exterior, com a cultura geral e a 

sociedade”, além de permitir uma análise mais profunda dos elementos que constroem uma 

disciplina escolar num determinado período. 

A escolha pelo Atheneu Sergipense partiu da sua inquestionável contribuição 

educacional para o Estado, na medida em que forma sujeitos de destaque na sociedade 

sergipana e brasileira. Entre muitos adjetivos elencados, o prestígio e tradicionalismo do 

colégio também se tornaram fatores importantes, pois desde seu funcionamento a instituição 

agrega, de diversos pontos do Estado e da capital, alunos interessados pelos seus 

ensinamentos. Dessa maneira, ao longo de seus 140 anos o colégio continua despertando, 
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cada vez mais, em muitos pesquisadores da História da Educação sergipana, o desejo de 

realizar estudos sobre sua existência.  

A criação do Atheneu Sergipense no cenário sergipano deu-se em 24 de outubro de 

1870. Sua finalidade era ministrar o ensino secundário, de caráter literário e científico, de 

modo a proporcionar à mocidade subsídios para a matrícula nos cursos superiores, como 

também para desempenhar variadas funções na sociedade, através dos cursos de 

Humanidades, realizado em quatro anos, e o Normal em dois anos (ALVES, 2005). 

De acordo com Alves (2005), o Decreto nº. 543, de 9 de outubro de 1906, regeu o 

Atheneu Sergipense pelos mesmos programas adotados no Ginásio Nacional4, embora sua 

efetiva equiparação tenha se concretizado através do  Decreto nº. 556, de 24 de agosto de 

1908, ano em que, também, conferiu-se aos alunos aprovados nos exame de madureza o grau 

de Bacharel em Ciências e Letras. 

Assim, optar pelo Atheneu Sergipense deveu-se à sua importância no cenário 

sergipano e por ser o primeiro estabelecimento de ensino oficial dos estudos secundários do 

Estado de Sergipe equiparado ao Colégio Pedro II5, do Rio de Janeiro, em 1908. O que 

significava, entre outros fatores, seguir os mesmos programas das diversas disciplinas, o 

método de ensino e os livros didáticos. Seu arquivo escolar guarda, até hoje, vestígios destes 

tempos e daqueles referentes a uma história da disciplina Matemática, da reforma educacional 

Francisco Campos.  

E por que uma história e não a História?  De acordo com Prost6 (2008), a crítica e a 

pesquisa de vestígios, e os vários questionamentos atribuídos a uma mesma fonte de 

investigação podem produzir diferentes histórias. No ano de 1996, publicou Douze Leçons sur 

l’Histoire, produto de um curso ministrado por ele na Sorbonne. Segundo o autor, a História 

como metodologia de pesquisa contribui para a escrita da própria História na busca de traços 

do passado, denominados de fatos, logo, a crítica dos mesmos determinam os fatos históricos. 

Neste sentido, enumerei como variáveis desse estudo: a época, seus significados, 

documentos, arquivos, contexto social, cultural e econômico, pessoas envolvidas e suas 
                                                           
4 O Decreto nº. 7.247, de 19 de abril de 1879 equiparou todos os estabelecimentos secundários, mediante 
condições determinadas, as mesmas prerrogativas de que gozava o Colégio Pedro II para que seguissem os 
mesmos programas de estudos (AZEVEDO, 1996, p. 590).  
 

5 Quando equiparada, a instituição secundária possuía entre muitos objetivos, o preparo dos alunos para o 
ingresso nas escolas superiores. A equiparação compreendia “as diferentes estratégias de controle e de 
normalização do ensino secundário (GASPARELLO, 2003, p. 2).   
 

6 Antoine Prost, professor emérito da Universidade de Paris I e historiador da sociedade francesa no século XX, 
nas temáticas sobre grupos sociais, instituições e mentalidades.  



INTRODUÇÃO 

20 

 

relações com a sociedade de um modo em geral. No entanto, para sua efetivação seria 

necessária uma questão histórica, ou seja, uma pergunta estruturada que trouxesse a ideia de 

pesquisa documental, de procedimentos de pesquisa possíveis e que presumissem um 

conhecimento mínimo anterior.  

Nessa linha de pensamento, Prost (2008) ressalta a importância do “papel fundamental 

do questionamento na construção do objeto histórico”, pois permite edificar os traços 

deixados pelo passado durante a pesquisa e análise dos documentos. Entretanto, é a partir do 

mesmo documento que “as declarações de sucessão podem servir de fonte para várias 

histórias” (PROST, 2008, p. 78). 

Essa concepção nos fez compreender que, de forma geral, o estudo do processo de 

organização dos ensinos de uma disciplina permite pensar e refletir nas suas finalidades, 

origens, influências, como e quem as estipulou. Para isso, faz-se necessário descrever 

detalhadamente seu ensino, sua evolução didática, o porquê das mudanças, além de pesquisar 

a coerência interna dos diferentes procedimentos utilizados e estabelecer ligações entre 

ensino, finalidades e critério de escolha dos conteúdos a ensinar, bem como as orientações 

para a realização deste aprendizado. 

Desse modo, as reflexões supracitadas também alicerçaram suas análises sobre a 

inquirição da disciplina Matemática no Atheneu Sergipense por meio da unificação das 

Matemáticas, que “desde os primeiros momentos de tentativa de organização dos secundários 

em Sergipe (1830)”, a sua cadeira se fez presente (ALVES, 2006, p. 83).  

No Atheneu Sergipense, os documentos arquivados apontam as modificações 

ocorridas nas cadeiras das Matemáticas, já que eram representadas por rubricas específicas em 

seus ramos até a sua unificação. Segundo Alves (2005), a fusão das Matemáticas teve seu 

início no ano de 1929, “mas é em 1931 que definitivamente integram-se com uma só 

terminologia: Matemática” (ALVES, 2005, p. 146). 

 

Se não com tal terminologia, ao menos com rubricas especificas de seus 
ramos, como a cadeira de Geometria, ministrada no Liceu de São Cristóvão 
em 1833, a de Aritmética, Geometria e Trigonometria, lida no Liceu de São 
Cristóvão, no período de 1848 a 1855, a de Álgebra, Geometria e 
Trigonometria no Liceu Sergipense em 1862, a de Aritmética, Álgebra e 
Geometria no Atheneu Sergipense em 1870, a de Matemática Elementar 
também no Atheneu Sergipense em 1905, e finalmente a de Matemática no 
Atheneu Pedro II, em 1931 (ALVES, 2005, p. 140). 
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Essas transformações permitiram encaminhar a pesquisa para o estudo da disciplina 

Matemática na segunda metade da década de 30, do século XX, “anos em que se fizeram 

sentir desdobramentos significativos da Reforma Francisco Campos no Atheneu Sergipense, 

período longo de profundas transformações sociais, políticas econômicas e educacionais” 

(ALVES, 2005, p. 9). Mas, qual a importância de estudar uma reforma de ensino em uma 

instituição escolar? 

Entre muitas concepções irei considerar as contribuições de Alvarez (2004), que 

compreendeu o significado de uma reforma educacional por meio das considerações de Prost 

(1996).  Segundo a autora, “estudar as reformas não significa exatamente estudar as mudanças 

realizadas, pois a reforma traz como objetivo uma mudança, mas este não se confunde com a 

mesma, tal como acreditam os políticos que imaginam poder decretar a mudança”. Assim, 

reforma significa “uma ação realizada por um agente individual ou coletivo e esta ação 

produz uma mudança”. Contudo, uma reforma deveria ocorrer mediante “três condições: o 

projeto de reforma, a amplitude do projeto e o debate coletivo em torno do projeto” 

(ALVAREZ, 2004, p. 32-33). 

 

O projeto de reforma deve, sobretudo, mostrar uma vontade explícita em 
provocar uma mudança, argumentada e assumida e deve conter uma certa 
amplitude para sua realização.  O debate coletivo da reforma pressupõe a 
presença dos reformadores e adversários, dos partidários e opositores. Toda 
reforma é assumida por agentes concretos que expõem os objetivos a serem 
perseguidos, mostrando suas justificativas. Para analisar uma reforma, é 
necessário compreender as razões e os objetivos dos projetos defendidos por 
esses agentes e que tais atores principais podem ser de origem científica ou 
política (ALVAREZ, 2004, p. 33).  

 

Por isso, faz-se necessário analisar o processo de uma reforma. Entretanto, “toda 

reforma tem sua própria temporalidade”, já que ao longo tempo a sua verdadeira face é 

mostrada. No entanto, “é preciso diferenciar as latências e as acelerações e, sobretudo, 

distinguir o tempo dos seus diferentes agentes”. Dentre eles, os professores, a opinião pública 

e os alunos constituem os atores “decisivos para o sucesso ou não de uma reforma” 

(ALVAREZ, 2004, p. 34).  

Ciente de que uma reforma de ensino representa um processo social complexo, 

entendo que a mesma põe os múltiplos agentes a serviço dos seus interesses e objetivos 

diversos. Neste sentido, o estudo da implementação da Reforma Francisco Campos no 
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Colégio Pedro II e no Atheneu Sergipense possibilitou-me compreender melhor a 

configuração da disciplina Matemática nos anos de 1930. 

 Sabe-se que a década de 1930 foi marcada por grandes transformações educacionais 

determinadas pelas reformas nacionais. Esse movimento caracterizou-se como Estado Novo, 

visível pelas marcas de autoritarismo e centralismo presentes no Governo de Getulio Vargas. 

Segundo Hilsdorf (2003, p. 99), as linhas ideológicas que determinavam a Educação no 

período estavam orientadas pela “centralização, autoritarismo, nacionalização e 

modernização”. 

No ano de 1931, o Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do 

Brasil, Getúlio Vargas, preocupado com a infra-estrutura administrativa do seu governo criou 

novos Ministérios, entre eles o da Educação e Saúde Pública. A seu cargo nomeou Francisco 

Luís da Silva Campos, que por meio de seis decretos estruturou o ensino secundário, 

comercial e superior, além de apreender o ideário renovador de Euclides Roxo para o ensino 

de Matemática. Sua reforma traçou novas diretrizes quanto à organização do ensino 

secundário, pela ação do Decreto nº. 19.890, de 18 de abril de 1931, responsável pela 

organização do ensino secundário, mas que somente consolidou-se por meio do Decreto nº. 

21.241, de 4 de abril de 1932 e incumbindo ao ensino secundário “a finalidade educativa e a 

preparação dos jovens para a vida” (SOUZA, 2008, p. 148). 

A Reforma de Francisco Campos organizou o ensino secundário em dois ciclos: 

Fundamental, com duração de 5 anos e outro, Complementar, de 2 anos. Seu currículo era 

seriado, com frequência obrigatória, ministrado por professores diplomados e concursados, e 

inspecionado, oficialmente, quando o estabelecimento fosse equiparado ao Colégio Pedro II, 

localizado no estado do Rio de Janeiro. 

Os ensinamentos secundários mediante a Reforma Francisco Campos apresentavam 

em sua proposta a disciplina Matemática, cuja finalidade “deveria visar não só ao 

desenvolvimento do espírito e do raciocínio lógico, mas também ao de outras aptidões ligadas 

às suas aplicações” (ROCHA, 2001, p. 171). 

Cientes dos fatos, o presente trabalho investigou a configuração da disciplina 

Matemática no Atheneu Sergipense durante a ação da Reforma Francisco Campos, além de 

contribuir para os futuros estudos sobre o ensino secundário, História do Atheneu Sergipense, 

História da Educação em Sergipe e para o ensino da Matemática por meio da História das 

Disciplinas Escolares. 
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2. O marco temporal da pesquisa 

 

 

Partindo das reflexões prescritas, iniciei a pesquisa com muito desafio e empenho, mas 

com o passar do tempo, leituras, discussões, orientações e limitações de fontes provocaram 

recortes no objeto, de modo a lapidá-lo; todavia com a intenção de compreender a “História 

do ensino de Matemática no Atheneu Sergipense”. 

Mas, como estudar uma disciplina escolar no Atheneu Sergipense? E, por que a 

Matemática da Reforma Francisco Campos? Certamente pela inovação do ensino da 

Matemática elaborada por Euclides Roxo, principalmente quando a mesma foi introduzida em 

todo território nacional, durante a reforma de 1931. Essa concepção explicava o real motivo 

que trilhou este estudo? As ideias, até então, encontravam-se instáveis. 

A procura incessante por uma questão de pesquisa instigou-me, mais uma vez, o 

pensamento, todavia lembrei-me das “especificidades locais”, embora o Atheneu Sergipense 

seguisse as deliberações provenientes do Colégio Pedro II, pelo menos na lei, desde 1º de 

dezembro de 1908. Mas, essa instituição seguia à risca todas as orientações daquele colégio? 

Daí desabrochou a seguinte pergunta: Os ensinamentos matemáticos presentes no Atheneu 

Sergipense atendiam às exigências impostas pela Reforma Francisco Campos? 

Inserido no campo da História da Educação, este trabalho adotou como matrizes 

historiográficas a História Cultural e a História das Disciplinas. O seu objetivo principal é 

analisar a configuração da disciplina Matemática no Atheneu Sergipense7, segundo as 

propostas estabelecidas pela Reforma Francisco Campos, entre os anos de 1938 e 1943, a fim 

de esclarecer o seu processo de implementação na formação dos discentes e atuação dos 

docentes dessa instituição. 

A data inicial se refere à implementação do Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938, 

que regulou esse estabelecimento de ensino nos termos da lei, segundo a Reforma Francisco 

Campos. Já o ano de 1943 atrela-se à inclusão de novos cursos, incorporação e extinção de 

novas cadeiras. Entretanto, essas datas não são fixas, retrocessos ou avanços devem ocorrer na 

delimitação temporal para melhor compreender os processos envolvidos na construção desta 

pesquisa. 

                                                           
7 Ao longo dessa pesquisa utilizaremos a denominação Atheneu Sergipense para melhor entendimento, evitando, 
assim, equívocos de nomenclatura. 
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Como objetivos específicos, a pesquisa também almejou: analisar a legislação 

educacional nacional e local, a fim de entender o processo de implementação da Reforma 

Francisco Campos no interior do Atheneu Sergipense; apresentar o corpo docente da 

instituição; explicar o processo de seleção para o acesso à cátedra; traçar o perfil dos 

professores de Matemática e investigar o processo de unificação dos ramos das Matemáticas, 

a presença da disciplina Matemática nos Cursos Fundamental e Complementar, além de 

discutir o desempenho dos alunos na referida disciplina 

No entanto, na busca de respostas aos objetivos elencados elaborou-se algumas 

questões: Qual a principal finalidade do ensino de matemática? Como foi implementada a 

Reforma Francisco Campos no Atheneu Sergipense? De que forma os docentes eram 

selecionados? Quem eram os professores de Matemática? Qual a formação desses 

professores? Esses professores exerciam outras funções na sociedade? De que modo ocorreu a 

fusão das Matemáticas no Atheneu Sergipense? Quais os cursos oferecidos por essa 

instituição? Que disciplinas constituíam esses cursos? Quais os livros de Matemática 

utilizados no curso secundário? Como era o desempenho matemático dos alunos nos cursos 

ministrados?  

Dessa forma, esse trabalho pretende contribuir, principalmente, nas pesquisas sobre a 

história do ensino de Matemática no Atheneu Sergipense, ainda pouco estudada, mas que por 

meio de observações descritivas e analíticas de alguns elementos constituintes, tais como: 

gênese, finalidades, cursos e professores, apresentar-se-ão como estruturas importantes na 

constituição dessa disciplina escolar. 

 

 

3. As bases conceituais da pesquisa  

 

 

Pautada no pressuposto teórico da História das Disciplinas Escolares, utilizei nessa 

dissertação a categoria disciplina como principal, por meio dos estudos de Chervel (1990). 

Outros conceitos também serviram de suporte na elaboração desse trabalho como: cultura 

escolar, a partir das concepções de Julia (2001) e Forquin (1993); campo, capital (cultural, 

social e simbólico), segundo Bourdieu (1996; 2004; 2005 e 2008) e  intelectuais, conforme 

Sirinelli (1998). 
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Para Chervel (1990), o campo da História da Educação é redutor, por não 

problematizar a realidade específica de cada disciplina de ensino. Essas problemáticas versam 

sobre sua gênese, função e finalidades originadas no interior das instituições, local que define 

a aprendizagem escolar, visto que as pesquisas em História da Educação se diferenciam pela 

abordagem educacional de forma mais ampla. Partindo dessa concepção, o presente trabalho 

estuda o percurso histórico da disciplina Matemática, no Atheneu Sergipense, por meio de 

alguns elementos estruturantes, entre os anos de 1938 e 1943. 

Afinal, o que é uma disciplina escolar? Diversas são as definições que se tem sobre o 

termo disciplina ao “encobrir o uso banal do termo, o qual não é distinguido de seus 

sinônimos, como matérias ou conteúdos de ensino. A disciplina é aquilo que se ensina e ponto 

final” (CHERVEL, 1990, p. 177). 

De acordo com Chervel (1990), “uma disciplina é igualmente, para nós, em qualquer 

campo que se a encontre, um modo de disciplinar o espírito, quer dizer, de lhe dar os métodos 

e as regras para abordar os diferentes domínios do pensamento, do conhecimento e da arte” 

(CHERVEL, 1990, p. 180). 

O fato é que uma disciplina escolar contempla um contexto social, cultural, político e 

econômico muito amplo, mas possui sua gênese no interior de uma instituição específica. 

Neste sentido, a “história das disciplinas escolares pode desempenhar um papel importante 

não somente na história da educação, mas na história cultural” (CHERVEL, 1990, p. 184). 

Ao discutir o conceito de cultura escolar, ainda considerado recente, cada autor 

apresenta uma concepção diferenciada dessa expressão, mas que não são opostas. Nesta 

dissertação essa categoria pode ser ampliada pela contribuição de Forquin (1993), ao declarar 

que: 

 
[...] entende-se por “cultura escolar”, que se pode definir como o conjunto 
dos conteúdos cognitivos e simbólicos que, selecionados, organizados, 
“normalizados”, “rotinizados”, sob o efeito dos imperativos de didatização, 
constituem habitualmente o objeto de uma transmissão deliberada no 
contexto das escolas (FORQUIN, 1993, p. 167). 

  

Para esse autor, a cultura traz “a compreensão das práticas e das situações escolares”, 

caracteriza-se como “objeto do ensino, seu conteúdo substancial e justificação última”, 

englobando na sua concepção um mundo social com peculiaridades de vida próprias 

(FORQUIN, 1993, p. 167). 
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Embora as contribuições de Forquin (1993) sejam importantes, também destaco nessa 

dissertação as considerações de Julia (2001). Para o autor, essas características de vida 

próprias fazem parte do conjunto da cultura escolar, já que considera a disciplina um produto 

e produtora de cultura escolar. Neste sentido, o mesmo entende a cultura escolar como objeto 

histórico por meio das normas e das finalidades que regem a escola, quando estudadas de 

forma articulada com outras culturas produzidas em diferentes épocas. 

O autor também esclarece que, além da documentação oficial existem outros vestígios 

que podem ser investigados largamente nas sociedades escolarizadas, além dos muros da 

escola, através dos cadernos escolares, livros didáticos, diários pessoais, fotografias, dentre 

outros. Conforme Julia (2001): 

 

Para além dos limites da escola, pode-se buscar identificar, em um sentido 
mais amplo, modos de pensar e de agir largamente difundidos no interior de 
nossas sociedades, modos de que não concebem a aquisição de 
conhecimentos e de habilidades senão por intermédio de processos formais 
de escolarização [...] (JULIA, 2001, p. 11).  

 

Segundo Forquin (1993), cultura constitui um conjunto de disposições e de qualidades 

características do espírito “cultivado”. Nesta direção, a escola desempenha uma função 

educativa importante na história do ensino, através das disciplinas. Para Chervel (1990), o 

sistema escolar não forma somente indivíduos, mas também uma cultura que penetra, molda e 

modifica a cultura de uma sociedade.  

E investigar uma disciplina dentro do ambiente educacional contribui para uma melhor 

compreensão da cultura escolar, que conforme Dominique Julia “desemboca aqui no 

remodelamento dos comportamentos, na profunda formação do caráter e das almas que passa 

por uma disciplina do corpo e por uma direção das consciências” (JULIA, 2001, p. 22). 

A categoria “campo” na visão Pierre Bourdieu (2008), constitui-se por um conjunto de 

campos produzidos no espaço social, local onde são travadas disputas de posições entre os 

agentes, por meio das estratégias de distinção que são desenvolvidas para aumentar sua 

posição, mediante aquisição de determinados capitais (cultural, social e simbólico). Neste 

sentido, o Atheneu Sergipense pode ser considerado um campo intelectual por representar um 

“sistema de relações de concorrência e de conflito entre grupos situados em posições 

diferentes”, embora cada agente possua “uma dada posição no campo do poder” 

(BOURDIEU, 2005, p. 186). 
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 Quanto ao desempenho dos alunos na disciplina Matemática nos cursos Fundamental 

e Complementar do Atheneu Sergipense, compactuo com o pensamento de Bourdieu (1996) 

quando chama de capital simbólico “qualquer tipo de capital (econômico, cultural, escolar ou 

social), percebido de acordo com as categorias de percepção, os princípios de visão e de 

divisão, os sistemas de classificação, os esquemas classificatórios, os esquemas cognitivos 

[...]” (BOURDIEU, 1996, p. 149).  

Nessa concepção, o Atheneu Sergipense representou um disseminador de cultura, mas 

também de capitais (cultural e social) no que se diz respeito à atuação/posição dos seus 

professores e à convivência com os outros docentes. Desse modo, buscou-se a compreensão 

de Bourdieu (2005), que entende por capital cultural um conjunto de táticas, valores e 

disposições requeridos através da família, escola e demais agentes educacionais, a fim de 

preparar indivíduos dóceis e reconhecidos perante as práticas educativas. E, por capital social, 

como o conjunto de relações sociais dispostas a um indivíduo ou grupo, no qual a posse e o 

volume desse capital permitem o estabelecimento e a manutenção das relações sociais. 

Deste modo, concebo como grupo de intelectuais os professores de Matemática do 

Sergipense, englobando a esse conceito a compreensão de Sirinelli (1998), classificando-os 

por estarem reunidos entre os criadores e os mediadores culturais. “À primeira categoria 

pertencem os que participam na criação artística e literária ou no progresso do saber; na 

segunda, juntam-se os que contribuem para difundir e vulgarizar os conhecimentos dessa 

criação e desse saber” (SIRINELLI, 1998, p. 261).  

Esses autores e suas categorias conceituais ajudaram-me compreender os elementos 

que compõem uma disciplina, bem como as leis e decretos, durante a configuração dos 

estudos matemáticos no Atheneu Sergipense. 

 

 

4. Metodologia e fontes 

 

 

Caracterizado como uma pesquisa documental de cunho historiográfico, esse trabalho 

permite ampliar os limites e as possibilidades de orientações metodológicas durante a 

interpretação das fontes, “com tudo o que a engenhosidade do historiador permitir utilizar 

para fabricar o seu mel” (LE GOFF, 2003, p. 107). 
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Para tanto, inicialmente realizou-se uma revisão bibliográfica a fim de apreender 

temas como: Instituições Escolares, História e Ensino de Matemática no Secundário, 

Legislações e Reformas Educacionais, História da Educação e História das Disciplinas 

Escolares. Ciente de que a presente pesquisa se concentra no estudo histórico da disciplina 

Matemática no Atheneu Sergipense, o levantamento do estado da arte me aproximou de 

trabalhos que versavam sobre essas temáticas. 

Parafraseando Le Goff (2003, p. 23), a História é entendida como a “ciência dos 

homens no tempo”, embora as  modificações ocorridas no seu fazer histórico permitam 

reconstruí-la, por meio dos avanços prodigiosos das técnicas, métodos e tratamento com os 

documentos, tornando-a inteligível. 

As temáticas que tratam das instituições escolares, realizadas por historiadores da 

educação, permitem e ampliam oportunidades aos pesquisadores nos estudos de uma 

disciplina escolar, assim como identificam o tempo e o espaço das práticas escolares, de modo 

a compreender sua estrutura e organização.  

 

[...] a história das instituições educacionais almeja dar conta dos vários 
atores envolvidos no processo educativo, investigando aquilo que passa no 
interior das escolas, gerando conhecimento mais aprofundando desses 
espaços sociais destinados aos processos de ensino e aprendizagem, por 
meio da busca da apreensão daqueles elementos que conferem identidade à 
instituição educacional [...] (GATTI JÚNIOR, 2002, p. 20). 

 

O trabalho de Alves (2005), que analisou os Planos de Estudos no Atheneu 

Sergipense, identificou as cadeiras lecionadas, cargas horárias, compêndios adotados e 

professores ministrantes localizados em diferentes peças documentais, inclusive para o ensino 

das Matemáticas no Atheneu Sergipense no período de 1870 a 1908. Adotei como estudo 

outros trabalhos que possuem como referência essa mesma instituição, apesar de apresentar 

um marco temporal anterior ao aqui proposto, mas que contribuíram no entendimento dos 

elementos analisados; assim, temos: Gally (2004), Vidal (2009) e Santos (2010). 

Para fundamentar as análises, pesquisadores que trabalham com a História do Ensino 

de Matemática nos secundários também serviram de auxílio na investigação deste estudo, 

principalmente as produções de autores como Alves (2006), Machado (2002), Miranda 

(2003), Prado (2003), Santos (2003), Tavares (2002) e Valente (2002; 2003; 2004a e 2004b). 

Nos temas sobre a história da disciplina Matemática, mediante legislações e reformas 
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educacionais, foram de grande valia os trabalhos de Andrade (1999), Ribeiro (2006), Rocha 

(2001), Souza (2008) e Werneck (2003). 

Já os autores que tratam da História da Educação e do Ensino Secundário no Brasil e 

em Sergipe, temos: Lopes e Galvão (2001), Haidar (2008), Hilsdorf (2003), Saviani (2004), 

Silva (1969), Dantas (2004) e Nunes (2008 e 1999), dentre outros referenciais que 

fundamentaram e traçaram os rumos deste estudo. 

As pesquisas em História das Disciplinas Escolares, embora recentes, nos últimos anos 

vem crescendo suas investigações sobre esse estudo. A origem desse campo de pesquisa 

surgiu na pauta das discussões sobre a Nova Sociologia da Educação, no final da década de 

1960. Essa corrente tinha por finalidade compreender o modo como os indivíduos eram 

formados e como recebiam, internalizavam e reorganizavam os elementos da cultura 

subjacente aos projetos pedagógicos vigentes (AIRES, 2006). 

Contudo, esse campo de pesquisa é de grande relevância, já que o objeto aqui tratado 

permeia por essa temática. No Brasil, os primeiros trabalhos apontam para o artigo publicado 

por Santos (1990), e a tradução do texto de Chervel (1990). Ultimamente, alguns grupos de 

pesquisa se dedicam a esse tema; dentre eles, o Núcleo de Estudos de Currículo (NEC), 

coordenado pelo professor Antonio Flavio Moreira pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro; o grupo de pesquisa coordenado por Eurize Pessanha, desde 1993, na Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul; desde 2003, na Universidade São Francisco, no Centro de 

Documentação e Apoio à Pesquisa em História da Educação (CDAPH), na cidade de 

Bragança Paulista, publicam-se trabalhos em forma de artigos sobre as HDE, dentre eles a 

produção História das Disciplinas Escolares no Brasil: contribuições para o debate, 

(OLIVEIRA E RANZI, 2003); e, recentemente, o Núcleo de Pós-Graduação em Educação 

(NPGED), da Universidade Federal de Sergipe, publicou na Revista Tempos e Espaços em 

Educação, de jan/jul de 2010, o Dossiê História das Disciplinas, organizado pela 

coordenadora do grupo de pesquisa, Disciplinas Escolares: História, Ensino, Aprendizagem 

(DEHEA). 

As obras de Aires (2006), Freitas (2006), Martins (2006), Oliveira (2003), Oliveira 

(2008), Oliveira (2009) e Razzini (2000) também cooperaram nas discussões sobre a ação das 

disciplinas escolares, embora esses autores tenham investigado matérias específicas. 

Na busca por entender a gênese, as finalidades e os conteúdos de determinadas 

disciplinas escolares, pesquisadores se debruçam sobre elementos que compõem as mesmas, 
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bem como leis ou decretos que as instituíram. Concordo com Ragazzini (2001), quando diz 

que: 

 

As fontes [...] são vestígios, testemunhas que respondem [...] às perguntas 
que lhe são apresentadas. A fonte é uma construção do pesquisador, [...], um 
reconhecimento que se constitui em uma denominação e em uma atribuição 
de sentido; é uma parte da operação historiográfica. [...] As fontes permitem 
encontrar e reconhecer: encontrar materialmente e reconhecer culturalmente 
a intencionalidade inerente ao processo de produção. Para encontrar é 
necessário procurar e estar disponível ao encontro: não basta olhar, é 
necessário ver. Para reconhecer é necessário atribuir significado, isto é, ler e 
indicar os signos e os vestígios como sinais (RAGAZZINI, 2001, p. 14). 

 

Dessa maneira, para a construção da história de uma disciplina escolar deve-se ter 

cuidado com as fontes utilizadas, já que nem sempre o que está registrado é, de fato, o que é 

ensinado. Conforme esclarece Chervel (1990): 

 

Mas as finalidades de ensino não estão todas forçosamente inscritas nos 
textos. Assim, novos ensinos às vezes se introduzem nas classes sem serem 
explicitamente formulados. Além disso, pode-se perguntar se todas as 
finalidades inscritas nos textos são de fato finalidades “reais” (CHERVEL, 
1990, p. 189). 

 

De tal modo, estudos mostram que a escolha dos conteúdos de um currículo escolar 

não está alheia às mudanças ocorridas na sociedade, mesmo quando relacionadas à política, à 

economia ou à cultura. Entretanto, as alterações curriculares, em sua maioria, provém de 

necessidades impostas externamente ao espaço escolar. 

E, para suprir tais necessidades disciplinas são criadas, retiradas dos planos de ensino 

ou sofrem alterações em suas denominações. Neste sentido, a escolha de determinadas 

matérias de ensino não são aleatórias, tampouco seus conteúdos são selecionados de forma 

natural. Portanto, a disciplina escolar está direcionada a um determinado público, possuindo 

uma finalidade e uma função específica, de acordo com os seus “espectadores”. Conforme o 

pensamento de Bittencourt (2003), asseguro que: 

 

A presença de cada uma das disciplinas escolares no currículo, sua 
obrigatoriedade ou sua condição de conteúdo opcional e, ainda, seu 

reconhecimento legitimado por intermédio da escola, não se restringe a 
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problemas epistemológicos ou didáticos, mas articula-se ao papel político 
que cada um desses saberes desempenha ou tende a desempenhar, 
dependendo da conjuntura educacional (BITTENCOURT, 2003, p. 10). 

 

Assim, ciente da necessidade de estudos que auxiliem compreender a opção de 

determinados ensinamentos em detrimento de outros, este trabalho procurou fazer uma 

reconstrução histográfica da disciplina Matemática no Atheneu Sergipense, entre os anos de 

1938 e 1943. Para isso, investiguei uma vasta documentação a fim de identificar a presença 

desta disciplina na formação dos discentes e atuação dos docentes dessa instituição. 

Inicialmente, pretendia-se investigar os conteúdos de ensino do programa da disciplina 

Matemática do Atheneu Sergipense, mas a ausência desses documentos remeteu a pesquisa 

para as análises de outras fontes. Concordo com a argumentação de Ginzburg (1991, p. 152), 

quando diz que um indício, por mínimo que seja, tem “a capacidade de, a partir de dados 

aparentemente negligenciáveis, remontar a uma realidade complexa não experimentável 

diretamente”. De fato, a História se faz a partir de qualquer traço ou vestígio deixado pelas 

sociedades passadas [...] (LOPES E GALVÃO, 2001, p. 81).  

E, partindo dessa compreensão das fontes pesquisadas, selecionou-se para análise 

Leis, Decretos, Regulamentos Institucionais, Diário Oficial, Jornais, Livros de Atas, 

Cadernetas, Boletins, Livro de Matrículas, Livro de Pontos e Teses de Concurso. Essa coleta 

partiu do Acervo Digital Grupo de Estudos e Pesquisa “História, Sociedade e Educação no 

Brasil” (HISTEDBR); da Biblioteca Pública Epiphânio Dórea/SE; do Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe (IGHSE); do Arquivo Público do Estado de Sergipe (APESE); do 

Centro de Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS)8 e do Instituto Tobias Barreto de 

Educação e Cultura/SE. 

No Acervo Digital do Grupo de Estudos e Pesquisa “História, Sociedade e Educação 

no Brasil” (HISTEDBR), detectou-se dois decretos federais: o Decreto nº. 19.890, de 18 de 

abril de 1931, responsável pela organização do ensino secundário e o Decreto nº. 21.241, de 4 

de abril de 1932, que consolidou as disposições sobre a organização do ensino secundário e 

deliberou outras providências. Esses decretos constituíam as determinações da Reforma 

Francisco Campos nos estabelecimentos de ensino secundário. 

                                                           
8 Desde 2005 o arquivo possui financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do 
Estado de Sergipe (FAPITEC/SE), e tem como objetivo a preservação das fontes documentais produzidas pelo 
Atheneu Sergipense no período de 1870 a 1950.  
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Essas fontes iniciais encaminharam-me à Biblioteca Pública Epiphânio Dórea/SE, na 

busca de Leis e Decretos estaduais sobre o ensino secundário. Nesse ambiente localizei 

algumas leis e decretos que configuraram o cenário do Atheneu Sergipense. A Lei nº. 40, de 

18 de novembro de 1936, determinava que o Curso Complementar fosse implementado no 

Atheneu Pedro II9; esse seria o primeiro indício da presença da reforma estudada. Encontrei, 

também, dois regulamentos internos: o Decreto nº. 940, de 02 de julho de 1926 e o Decreto 

nº. 7, de 14 de março de 1938. O primeiro regulava o estabelecimento de ensino de acordo 

com a Reforma Rocha Vaz10, e o segundo conforme a Reforma Francisco Campos. 

Em seguida visitei o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IGHSE) e o Arquivo 

Público do Estado de Sergipe (APESE) em busca de outros vestígios. Nesses arquivos 

levantei informações sobre os exames de admissão, visitas e matrículas no Atheneu 

Sergipense registrados nos Diários Oficiais do Estado de Sergipe e no Jornal Correio de 

Aracaju.  

No Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS), local que 

concentra a maioria das fontes aqui trabalhadas, localizei documentos como: Livro de Visitas; 

Livro de Matrículas; Livro de Atas de Concursos para Professores; Livro de Ata da 

Congregação; Livro de Ata de Incineração de Provas Escritas, Gráficas e Parciais; Livro de 

registro de Mapas; Livro de Ponto dos Professores; Livro de Registros de Títulos; Cadernetas; 

Boletins; Termo de Abertura de Inscrição para Concurso de Professor e a Tese do primeiro 

Concurso de Matemática. Tais elementos possibilitaram compreender a configuração da 

disciplina Matemática nessa instituição. 

E, por fim, o Arquivo do Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura/SE. Pouco 

conhecido pelos acadêmicos, esse local reserva algumas fontes sobre o Atheneu Sergipense 

como: Decretos, Leis, Regulamentos, Trabalhos Acadêmicos, fotografias e uma Tese de 

Ciências Físicas e Naturais do concurso de 1938. 

Esses acervos ajudaram-me na identificação dos elementos que configuraram os 

ensinamentos matemáticos do Atheneu Sergipense. Dentre os acervos garimpados, as fontes 

institucionais disponibilizadas pelo CEMAS possibilitaram um melhor desenvolvimento da 

pesquisa, pois ressalto a necessidade que tive em articular informações da legislação 

educacional com as fornecidas pelo arquivo escolar. 
                                                           
 

9 O Atheneu Sergipense foi homenageado com essa denominação, através do Decreto nº. 911, de 02 de dezembro 
de 1925, data comemorativa do centenário natalício de D. Pedro II. 
 

10 Sobre essa Reforma ver Souza (2008, p. 109-116). 
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 Ao tentar reconstruir o cenário do Atheneu Sergipense, procurei transcrever os 

documentos “fielmente ao original, reproduzindo a grafia, as abreviaturas, enfim, suas 

características de época” (BACELLAR, 2010, p. 59). Neste sentido, também levei em 

consideração a compreensão ampliada da noção de documento como monumento, 

compactuando com Le Goff ao afirmar que “só a análise do documento enquanto monumento 

permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente” (LE GOFF, 

2003, p. 535).  

 

 

5. A estrutura do texto 

 

 

O presente trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro capítulo, intitulado A 

Reforma Francisco Campos e sua atuação no Atheneu Sergipense, aborda o ensino 

secundário, suas finalidades, suas características e seu desempenho frente à disciplina 

Matemática segundo a Reforma Francisco Campos. Trata, também, da implementação da 

Reforma Francisco Campos no interior do Atheneu Sergipense, do ingresso de alunos por 

meio do exame de admissão e matrícula, além de apresentar algumas nuances do cotidiano 

escolar. 

O segundo capítulo, nomeado Os professores de Matemática do Atheneu 

Sergipense, apresenta o corpo docente da instituição nas suas diversas classificações e 

incumbências, por meio da análise da legislação local a fim de confirmar a existência e 

pertinência dos ditames da Reforma Francisco Campos; descortina o processo de seleção para 

o acesso à cátedra dessa instituição, por meio do relato do concurso da primeira cadeira de 

Matemática. Também traça o perfil dos professores de Matemática divulgando sua formação, 

cadeiras ministradas e ocupações em outros cargos.  

O terceiro capítulo, A Disciplina Matemática no Atheneu Sergipense, esclarece o 

processo de fusão da Aritmética, Álgebra e Geometria até a definitiva configuração da 

disciplina Matemática. Disserta também a presença da Matemática nos ciclos Fundamental e 

Complementar por meio das disciplinas ministradas, livros didáticos adotados no Curso 

Fundamental e desempenho matemático dos alunos nos dois cursos. E, por fim, após as 
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discussões inferidas, apresento algumas considerações finais acerca da história do ensino de 

Matemática no Atheneu Sergipense.  

Essa estrutura esclarece os debates que são pertinentes à temática, permitindo, assim, 

configurar a trajetória de uma história dos ensinamentos matemáticos e instigar outros 

pesquisadores nos estudos sobre História da Educação Matemática em Sergipe.   

 

 

. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A REFORMA FRANCISCO CAMPOS E SUA ATUAÇÃO NO ATHENEU  

SERGIPENSE 
 
 
 
 
 

Art. 1º. O Ateneu Sergipense, instituto de ensino 
secundário mantido pelo Estado e equiparado ao Colégio 
Pedro II do Rio de Janeiro, subordinar-se-á à legislação 
federal, mas ficará dependente, na parte econômica, aos 

atos e determinações do governo estadual. 
Parágrafo único.  A legislação federal regulará os cursos 

e seus programas e seriação, a organização do quadro 
dos docentes, as bases do ensino, a inspeção e 

fiscalização dos trabalhos escolares, e providenciará 
sobre as modificações que a prática mostrar 

indispensáveis a eficiência e boa marcha dos serviços, 
por meio de instruções e portarias expedidas pela 

Divisão do Ensino Secundário. 
 

Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938. 



CAPÍTULO I – A Reforma Francisco Campos e sua atuação no Atheneu Sergipense 

36 

 

No Brasil, a História da Educação nos revela que desde o século XIX e começo do 

século XX ocorreram várias tentativas de estruturação do ensino secundário, muitas vezes 

abandonadas ou radicalmente modificadas, mas que se prolongaram até os anos de 1942. 

Entre essas tentativas, pode-se considerar a Reforma Francisco Campos como a pioneira na 

organização desse ensino. 

Implementada por Francisco Luís da Silva Campos (1891-1968)11, em 1931, por meio 

do Decreto nº. 19.890, de 18 de abril e consolidada pelo Decreto nº. 21.241, em 4 de abril de 

1932, a referida reforma permitiu ao governo federal maior controle da organização curricular 

e definiu os programas adotados no ensino secundário. Na concepção de Francisco Campos, 

“o ensino secundário é o de maior importância”, “sua finalidade” seria “muito mais ampla” do 

que o “objetivo estreito de mero preparatório para as faculdades” (ROCHA, 2001, p. 150-

151). 

A Reforma Francisco Campos foi imposta em todas as escolas públicas e privadas do 

Brasil. Seu curso seriado passaria a ser ministrado em 7 anos, sendo os cinco primeiros 

destinados ao Curso Fundamental e os 2 anos para preparação ao ensino superior, também o 

chamado Curso Complementar. 

  

Art. 1º O ensino secundário oficialmente reconhecido, será ministrado no 
Colégio Pedro II e em estabelecimentos sob regime de inspeção oficial. 
Art. 2º O ensino secundário compreenderá dois cursos seriados: fundamental 
e complementar (BRASIL, 1931). 

 

A Congregação do Colégio Pedro II elaborava as propostas de mudanças e as revisões 

periódicas dos programas de ensino: 

 

Art. 10. Os programas do ensino secundário, bem como as instruções sobre 
os métodos de ensino serão expedidos pelo Ministério da Educação e Saúde 
Pública e revistos, de três em três anos, por uma comissão designada pelo 
ministro e à qual serão submetidas às propostas elaboradas pela 
Congregação do Colégio Pedro II (BRASIL, 1931). 

 
                                                           
11 Natural de Dores do Indaiá, Minas Gerais, nasceu no dia 18 de novembro de 1891. Cursou Direito entre os 
anos de 1910 e 1914. No ano de 1918 tornou-se professor substituto na cadeira de Direito Público 
Constitucional. Ingressou na carreira política entre os anos de 1926 a 1947 nos seguintes cargos: Deputado 
Federal por Minas Gerais (1926-1930), Ministro da Educação e Cultura (1930-1932), Consultor Geral da 
República (1933-1937) e, finalmente, Ministro da Justiça (1937-1941). Mais informações ver Moraes (2002, p. 
195-200). 
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O programa de ensino de Matemática ficou a cargo do professor Euclides de Medeiros 

Guimarães Roxo (1890-1950)12, que “aproveitou a oportunidade para implementar em todo 

país as idéias modernizadoras que, desde o início do século, já vinham sendo disseminadas 

nos países ‘civilizados’”(ROCHA, 2001, p. 166). 

Neste sentido, faz-se oportuno, nesse capítulo, relatar a história do ensino de 

Matemática do Colégio Pedro II, já que a instituição se constituía num modelo13 educacional 

para as demais escolas secundárias. Porém, a síntese dessas análises deve ser concebida 

“como parte integrante da história da matemática e da história da sociedade”, cuja articulação 

permite estudar a história de um sistema de ensino e, assim, “contribuir para a educação 

matemática”, além de descrever com mais “precisão o processo de desenvolvimento” dessa 

disciplina (TAVARES, 2002, p. 13). 

Para isso, dividi o capítulo em três partes. Na primeira parte relato sobre o ensino 

secundário, esclarecendo sua finalidade, características e desempenho frente à Reforma 

Francisco Campos. Em seguida, trato da atuação da reforma na disciplina Matemática frente à 

proposta elaborada por Euclides Roxo e inovação dos conteúdos matemáticos em âmbito 

nacional.  

No estudo do desenvolvimento de construção da disciplina Matemática, deve-se levar 

em conta as suas finalidades, além da análise de sua primeira documentação, compreendida 

em: 

 

Uma série de textos oficiais programáticos, discursos ministeriais, leis, 
ordens e decretos, acordos, instruções, circulares, fixando os planos de 
estudos, os programas, os métodos, os exercícios, etc. O estudo das 
finalidades começa evidentemente pela exploração deste corpus 
(CHERVEL, 1990, p. 188-189). 

   

Na terceira parte, descrevo a atuação da Reforma Francisco Campos no interior do 

Atheneu Sergipense à luz do seu Regimento Interno, Ata da Congregação e Relatórios, “não 

                                                           
12 Nasceu na cidade de Aracaju, Sergipe, no dia 10 de dezembro de 1890. Bacharelou-se em 1909, no Internato 
do Colégio Pedro II. Em 1915, iniciou sua carreira docente como professor substituto de Matemática nessa 
instituição. Tornou-se catedrático em 1919 e diretor do Externato do Colégio Pedro II em 1925. Mais 
informações consultar Miranda (2003, p. 67-69).  
 

13 O termo modelo melhor se explica nas palavras de Warde (2000) quando diz que, representam “[...] 
constructos de um imaginário que lhes confere forma e conteúdo com um forte teor racional e um sentido 
prático: trata-se de ferramentas para contendas na arena política; para concorrências pelo controle do mercado; 
para disputas no campo educacional e assim por diante” (WARDE, 2000, p. 4). 
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podemos, pois, nos basear unicamente nos textos oficiais para descobrir as finalidades do 

ensino”. Quando o pesquisador se envolve apenas com a história das políticas educacionais, 

deixa de lado o estudo das disciplinas escolares que nos traz respostas ao seguinte 

questionamento: “por que a escola ensina o que ensina?” (CHERVEL, 1990, p. 190). 

Essas discussões permitem compreender o processo de implementação da Reforma 

Francisco Campos, num período em que as novas finalidades do ensino organizavam sua 

estrutura curricular por meio das teorias renovadoras e pelos traços das ciências pedagógicas 

que se estabeleciam.   

 

 

1.1 O ensino secundário e a Reforma Francisco Campos  

 

 

As transformações provocadas pela Revolução de 1930, intensamente influenciadas 

pelas ideias renovadoras travadas durante os anos 20, denominadas de Escola Nova14, 

permitiram a constituição de um novo cenário educacional brasileiro com base nacional, 

articulado com o sistema central e em prol de uma política nacional de educação. 

Frente ao novo regime, o Governo Provisório instalou novos órgãos administrativos, e, 

entre eles, o Ministério da Educação e Saúde Pública. Criado por meio do Decreto de 14 de 

novembro de 1930, ao novo Ministério estava incumbido o estudo e o encaminhamento de 

todos os assuntos referentes ao ensino, bem como aqueles atrelados à saúde pública e à 

assistência hospitalar. O decreto deliberado também estabelecia que as Instituições, 

Departamentos e Repartições Públicas, ligados, de algum modo, à área educacional, ficariam 

a ele vinculados. Seu comando estava em mãos de Francisco Luís da Silva Campos, possuidor 

de poderes amplos e controladores do setor educacional, que ao assumir o cargo realizou 

como uma de suas primeiras atribuições a Reforma Francisco Campos, modificando 

nacionalmente a educação por “um conjunto de seis decretos” (SAVIANI, 2004, p. 31). 

 

1. Decreto n.º19.850 - de 11 de abril de 1931: 
    Cria o Conselho Nacional de Educação. 
2. Decreto n.º 19.851 - de 11 de abril de 1931: 

                                                           
14  Para maior esclarecimento consultar Veiga (2007, p. 217-225). 
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    Dispõe sobre a organização do ensino superior no Brasil e adota o               
regime universitário. 

3. Decreto n.º19.852 - de 11 de abril de 1931: 
    Dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro. 
4. Decreto n.º 19.890 - de 18 de abril de 1931: 
    Dispõe sobre a organização do ensino secundário. 
5. Decreto n.º 20.158 - de 30 de junho de 1931: 
    Organiza o ensino comercial, regulamenta a profissão de contador e             

dá outras providências. 
6. Decreto n.º 21.241 - de 14 de abril de 1932: 
    Consolida as disposições sobre a organização do Ensino Secundário 

(SAVIANI, 2004, p. 32). 

 

Entre esses decretos irei destacar a ação do Decreto nº. 19.890, de 18 de abril de 1931, 

responsável pela organização do ensino secundário e que somente se consolidou por meio do 

Decreto nº. 21.241, em 4 de abril de 1932. Concordo com Silva (1969), quando diz que: 

 

A reforma de 1931 representou o início de uma nova fase de considerável 
progresso no sentido da constituição de uma estrutura institucional de ensino 
secundário não somente adequada à função de preparação básica ao ensino 
superior, como também orientada para uma finalidade mais compreensiva de 
preparação do adolescente para sua satisfatória integração a uma sociedade 
que ia começar a fazer-se mais complexa e dinâmica (SILVA, 1969, p. 285-
286). 

 

No Brasil, até 1931 o ensino secundário não apresentava uma frequência obrigatória; 

ocorria a “possibilidade de prestar os exames, obter o título de Bacharel e ingressar no ensino 

superior, independente de ter havido a realização de um curso regular”(VEIGA, 2007, p. 249-

250).  Por isso, optei em estudar as mudanças ocorridas no ensino secundário durante a 

Reforma Francisco Campos e sua real finalidade traduzida nas páginas da Exposição de 

Motivos15 que a acompanhou:  

 

A finalidade do ensino secundário é de fato, mais ampla do que a que se 
acostuma atribuir-lhe. Via de regra, o ensino no secundário tem sido 
considerado entre nós como um simples instrumento de preparação dos 
candidatos ao ensino superior, desprezando-se, assim, a sua função 
eminentemente educativa que consiste, precisamente, no desenvolvimento 
das faculdades de apreciação, de juízo, de critério, essenciais a todos os 
ramos da atividade humana, e, particularmente, no treino da inteligência em 

                                                           
15  As Exposições dos Motivos da Reforma Francisco Campos encontram-se no Anexo I. 
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colocar os problemas nos seus termos exatos e procurar as suas soluções 
adequadas (BRASIL, 1931). 

 

Desde o ano de 1925 a duração do curso secundário definia-se em seis anos seriados 

com o objetivo “de oferecer um preparo geral e fundamental para vida”. Neste sentido, o 

aluno que concluísse integralmente seus estudos recebia “o diploma de bacharel em ciências e 

letras”; no entanto, aquele que o findasse pelo período cinco anos “tinha direito a realizar os 

exames vestibulares para qualquer curso superior, suprimidos os exames parcelados de 

preparatórios” (NUNES, 2000, p. 44). 

Sabe-se que até o final dos anos 20 do século XX, no Brasil prevalecia, para o ingresso 

ao ensino superior, o sistema de preparatórios e, quando necessários, os exames parcelados 

que eliminavam a proposta de seriação do curso secundário.  Para tanto, os estudos 

secundários não passavam de um simples curso de passagem aos superiores, destituído de 

características educativas, apresentando-se apenas como uma finalidade utilitária.  

Nesta época, o ensino secundário brasileiro possuía uma função educativa por meio de 

um curso regular. Contudo, a implementação da Reforma Francisco Campos no ano de 1931, 

reafirmou essa particularidade como uma finalidade formativa, conforme sua exposição de 

motivos: 

 

A finalidade exclusiva do ensino secundário não há de ser a matrícula nos 
cursos superiores; o seu fim, pelo contrário, deve ser formação do homem 
para todos os grandes setores da atividade nacional, constituindo no seu 
espírito todo o sistema de hábitos, atitudes e comportamento que o habilitem 
a viver por si mesmo e a tomar, em qualquer situação, as decisões mais 
convenientes e mais seguras (BRASIL, 1931). 

 

A Reforma Francisco Campos organizou o ensino secundário em dois ciclos, a partir 

de um currículo seriado, com frequência obrigatória, ministrado por professores diplomados 

mediante concurso promovido pelo Ministério da Educação e Saúde Pública e inspecionado 

oficialmente quando o estabelecimento fosse equiparado ao Colégio Pedro II. 

Os dois ciclos eram divididos em Fundamental, com duração de 5 anos; e outro 

Complementar, de 2 anos. Para ingresso nos estudos secundários o pretendente deveria fazer 

inscrição mediante requerimento, apresentando no seu ato comprovação de idade de 11 anos, 

filiação, naturalização e residência. Além do atestado de vacinação antivariólica, recibo de 

taxa de pagamento de inscrição para prestar exame de admissão na segunda quinzena de 
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fevereiro em um único estabelecimento. O exame realizar-se-ia por meio de provas escritas e 

orais. As primeiras versariam sobre Português (redação e ditado) e outra de Aritmética 

(Cálculo Elementar). Na aplicação das provas orais ainda se cobrava do aluno o conhecimento 

dessas disciplinas, como também as noções de Geografia, História do Brasil e Ciências 

Naturais. As avaliações seriam reguladas e julgadas através do Departamento Nacional do 

Ensino. 

O Ciclo Fundamental possuía caráter obrigatório, de formação básica, seriado em 

cinco anos para o ingresso nas escolas superiores, e seu currículo apresentava equilíbrio entre 

os estudos literários e científicos constituído pelas disciplinas Português, Francês, Inglês, 

Latim, Alemão, História, Geografia, Matemática, Ciências Físicas e Naturais, Física, 

Química, História Natural, Desenho e Música na modalidade Canto Orfeônico, conforme o 

Art. 3º do Decreto de 1932. 

 

Art. 3º Constituirão o curso Fundamental as matérias abaixo indicadas, 
distribuídas em cinco anos, de acordo com a seguinte seriação: 
1ª série: Português - Francês - História da Civilização - Geografia - 
Matemática - Ciências Físicas e Naturais - Desenho - Música (Canto 
Orfeônico). 
2ª série: Português - Francês - Inglês - História da Civilização - Geografia - 
Matemática - Ciências Físicas e Naturais - Desenho - Música (Canto 
Orfeônico). 
3ª série: Português - Francês - Inglês - História da Civilização - Geografia - 
Matemática - Física - Química - História Natural - Desenho - Música (Canto 
Orfeônico). 
4ª série: Português - Francês - Inglês - Latim - Alemão (facultativo) - 
História da Civilização - Geografia - Matemática - Física - Química - 
História Natural - Desenho. 
5ª série: Português - Latim - Alemão (facultativo) - História da Civilização - 
Geografia - Matemática - Física - Química - História Natural – Desenho 
(BRASIL, 1931). 

 

O Ciclo Complementar, de caráter propedêutico, ou seja, um curso preparatório 

conforme grau de especialização para ingresso nas Faculdades de Direito, Ciências Médicas e 

Engenharia, em dois anos, com um currículo constituído pelas disciplinas: Alemão ou Inglês, 

Latim, Literatura, Geografia, Geofísica ou Cosmografia, História da Civilização, Matemática, 

Física, Química, História Natural, Biologia Geral, Higiene, Psicologia e Lógica, Sociologia, 
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Noções de Economia e Estatística, História da Filosofia e Desenho, de acordo com o Art. 5º 

do Decreto de 1932. 

 

Art. 5º Para os candidatos à matrícula no curso Jurídico são disciplinas 
obrigatórias: 
1ª série: Latim - Literatura - História da Civilização - Noções de Economia e 
Estatística - Biologia Geral - Psicologia e Lógica. 
2ª série Latim - Literatura - Geografia - Higiene - Sociologia - História da 
Filosofia. 
Art. 6º Para os candidatos à matrícula nos cursos de Medicina, Farmácia e 
Odontologia são disciplinas obrigatórias: 
1ª série: Alemão ou Inglês - Matemática - Física - Química - História Natural 
- Psicologia e Lógica. 
2ª série: - Alemão ou Inglês - Física - Química - História Natural - 
Sociologia. 
Art. 7º Para os candidatos à matrícula nos cursos de Engenharia ou de 
Arquitetura são disciplinas obrigatórias: 
1ª série: Matemática - Física - Química - História Natural - Geofísica e 
Cosmografia - Psicologia e Lógica. 
2ª série: Matemática - Física - Química - História Natural-Sociologia- 
Desenho (BRASIL, 1932). 
 

O programa de ensino deveria ser organizado e ministrado de acordo com a duração 

do ano letivo, do método de ensino, expedidos pelo Ministério da Educação e Saúde Pública e 

revistos, de três em três anos, por uma comissão designada pelo ministro. Além das 

disciplinas citadas, esses estabelecimentos de ensino, obrigatoriamente, ofereciam exercícios 

de Educação Física em todas as classes, caso contrário os militares garantiam esses 

ensinamentos. 

 

Os exercícios de educação física deveriam ser realizados diariamente, com 
duração de 30 a 45 minutos, sendo aconselhada na Portaria a adoção das 
‘normas e diretrizes’ do Centro de Educação Física do Exército. Mas, 
enquanto o Ministério da Educação e saúde limita-se a introduzir a 
obrigatoriedade da educação física na legislação educacional, os militares 
procuram estabelecer bases solidas para garantir o seu predomínio nesta área 
(HORTA, 1994, p. 66). 

 

O aluno, quando admitido, não poderia ter sua frequência escolar igual ou superior a 

três quartos do total de aulas de cada série, visto que cada turma não teria menos de 20 ou 

mais de 28 horas de aula por semana, excluindo desse tempo os exercícios físicos e as aulas 



CAPÍTULO I – A Reforma Francisco Campos e sua atuação no Atheneu Sergipense 

43 

 

de Música.  O diretor organizava esse cronograma antes de iniciar os cursos, e determinava 

como duração de cada aula o tempo de 50 minutos, com intervalo entre as aulas: um intervalo 

obrigatório de 10 minutos. 

Como requisito da seleção do corpo docente, os candidatos deveriam possuir formação 

na Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Rio de Janeiro, no entanto o provimento do 

cargo dar-se-ia através de concurso de título e provas. Cabe aqui ressaltar que, a lei de 

reorganização da Universidade do Rio de Janeiro, de 1931, previa a criação de uma Faculdade 

de Educação, Ciências e Letras. No entanto, apenas no ano de 1939 foi possível criar “uma 

unidade universitária correspondente àquela prevista por Francisco Campos, com objetivos de 

desenvolvimento cultural desinteressado, fora dos moldes tradicionais das Faculdades de 

Medicina, Direito e Engenharia”, a fim de “atender as necessidades de preparo dos 

professores para o ensino secundário”: a Faculdade Nacional de Filosofia, vinculada à 

Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro (PRADO, 2003, 102). 

Assim, as outras Faculdades de Filosofia passariam a ministrar seus cursos por meio 

da adoção do currículo e seriação prescritos pela Faculdade Nacional. No caso de Sergipe, a 

instituição16 equiparada teve suas atividades iniciadas no ano de 1951. 

Neste sentido, a nomeação de cada professor seria por 10 anos e com direito à 

recondução, através de novo concurso. Além dos professores catedráticos havia os auxiliares 

de ensino, nomeados pelo diretor da secção de cada disciplina do Colégio Pedro II após 

prestarem concurso, entre outras atribuições, mediante o Art. 19 do Decreto de 1932. 

 

Art. 19. Os auxiliares de ensino serão nomeados pelo diretor da secção do 
Colégio Pedro II, a que pertencerem às disciplinas a cujo ensino devam 
prestar concurso. 
§ 1º As nomeações dos auxiliares de ensino, nos termos deste artigo, serão 
feitas mediante indicação dos professores catedráticos com os quais devam 
cooperar e de cuja confiança dependa a respectiva permanência no cargo. 
§ 2º O número dos auxiliares de ensino variará de acordo com as 
necessidades didáticas das disciplinas, principalmente das que exijam 
trabalhos de gabinete ou de laboratório. 
§ 3º Aos auxiliares de ensino caberão atribuições, prerrogativas e 
vencimentos que serão discriminados no regulamento do Colégio Pedro II 
(BRASIL, 1932). 

 

                                                           
16 Sobre esse assunto ver Oliveira (2011). 
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Ao longo do ano letivo, a avaliação dos alunos se efetivava por meio de arguições, 

trabalhos práticos e provas escritas parciais, para, então, estimar-se notas graduadas de zero a 

dez. A cada mês, a partir de abril, o professor de cada disciplina atribuía ao aluno uma nota 

referente a uma arguição oral ou a trabalhos práticos, de modo a produzir uma média mensal, 

que quando computada à média, mês a mês, constituiria a média anual.   Aplicavam-se 

anualmente quatro provas parciais de cada disciplina em sua respectiva classe, de modo que a 

totalidade das quatro provas escritas constituía a sua nota final; e, quando não comparecidas 

ou assinadas, o aluno teria a nota zero. Avaliavam-se, a cada final de período letivo, os 

trabalhos de laboratório dos alunos, por meio de provas finais, na modalidade oral ou prático-

oral, sobre todo conteúdo da matéria do programa. Considerava-se aprovado o aluno que 

obtivesse a nota final igual ou superior a três, em cada disciplina, ou média equivalente ou 

superior a cinco, no conjunto das disciplinas da série. 

O serviço de inspeção do ensino secundário foi criado pelo Departamento Nacional do 

Ensino, constituído pelos inspetores de estabelecimento, inspetores regionais e quatro 

inspetores assistentes. Nomeados por concursos, seriam escolhidos facultativamente pela 

inspetoria ou pelo estabelecimento de ensino para exercerem suas respectivas funções. Suas 

atribuições tornavam o sistema de inspeção rígido e muitas vezes provocavam nos professores 

e alunos uma determinada pressão psicológica. Assim, incumbia a cada inspetor:   

     

Art. 67. Ao inspetor de estabelecimento de ensino compete: 
 I. Velar pela lei fiel observância dos dispositivos legais que forem aplicáveis 
aos estabelecimentos de ensino sob inspeção, bem como das instruções 
expedidas pelo Ministério da Educação e Saúde Pública ou pelo 
Departamento Nacional do Ensino. 
 II. Concorrer para o aperfeiçoamento do ensino, em particular, das 
disciplinas da respectiva secção didática no estabelecimento para o qual for 
designado. 
III. Rever as provas parciais que lhe forem distribuídas pelo inspetor 
regional. 
IV. Superintender todo o serviço de provas parciais e finais. 
V. Apresentar relatórios mensais e responder aos questionários formulados 
pelo Departamento Nacional do Ensino. 
VI. Cumprir e fazer cumprir as instruções a que se refere o art. 71. 
Art. 68. Ao inspetor-assistente compete: 
I. Promover a adaptação dos programas das disciplinas, de acordo com as 
condições do meio e a capacidade dos alunos. 
 II. Organizar testes para a medida do aproveitamento escolar. 
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III. Orientar os inquéritos procedidos para a revisão dos programas e 
métodos especiais de ensino, de acordo com as normas estabelecidas pelo 
Departamento Nacional do Ensino. 
IV. Rever as provas parciais das disciplinas da respectiva secção didática, 
realizadas nos estabelecimentos da inspetoria, que lhe forem distribuídas 
pelo inspetor regional. 
V. Visitar os estabelecimentos da inspetoria regional, realizando 
conferências sobre assuntos de ensino relativos às disciplinas da respectiva 
secção didática, de acordo com o plano organizado, anualmente, pelo 
Departamento Nacional de Ensino. 
Art. 69. Ao inspetor regional compete: 
I. Fiscalizar e orientar o serviço dos inspetores da respectiva inspetoria 
regional. 
II. Manter em ordem e em dia o serviço dos papéis e os fichários da 
inspetoria. 
III. Solucionar as divergências suscitadas entre os inspetores e os dirigentes 
dos estabelecimentos de ensino. 
IV. Cooperar com os inspetores para o bom andamento dos serviços a seu 
cargo e atender a todas as indicações que lhes forem determinadas pelo 
Departamento Nacional do Ensino. 
V. Julgar as provas parciais das disciplinas da respectiva secção didática, 
realizadas nos estabelecimentos da inspetoria regional, de acordo com as 
instruções expedidas pelo Departamento Nacional do Ensino. 
VI. Visitar os estabelecimentos da inspetoria regional, realizando 
conferências sobre assuntos de ensino relativos às disciplinas da respectiva 
secção didática, de acordo com o plano organizado, anualmente, pelo 
Departamento Nacional do Ensino. 
VII. Remeter mensalmente relatórios sobre os serviços da respectiva 
inspetoria regional, de acordo com as instruções expedidas pelo 
Departamento Nacional do Ensino (BRASIL, 1932, grifos nossos) 

 

Para melhor inspeção, as disciplinas eram divididas em Seções A, B e C, nas quais a 

Seção A era composta pelas seguintes disciplinas (Letras): Línguas (Português, Francês, 

Inglês, Alemão e Latim) e Literatura; a Seção B (Ciências Matemáticas, Físicas e Químicas): 

Matemática, Química, Geografia e Cosmografia e Desenho; e a Seção C (Ciências Biológicas 

e Sociais): Geografia (Política e Econômica), História da Civilização, História Natural, 

Biologia Geral e Higiene, Psicologia e Lógica, Sociologia e Noções de Economia e 

Estatística, além de fiscalizar os exercícios de Educação Física e as aulas de Música. Após a 

inspeção, remetia-se mensalmente ao Departamento Nacional do Ensino um relatório 

minucioso, de caráter confidencial e em duas vias datilografadas, cujo conteúdo versava sobre 
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os trabalhos realizados em cada série, disciplina e secção, desenvolvidos nos estabelecimentos 

de cada distrito. 

Para concorrer ao concurso de inspeção deveria ser brasileiro, nato ou naturalizado, 

maior de 22 anos e menor de 35. Na oportunidade se apresentaria atestado de idoneidade 

moral, sanidade e certificado de aprovação entre todas as disciplinas do curso secundário ou 

certificado especial de estudos na Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Rio de 

Janeiro. 

Assim, a Reforma Francisco Campos permitiu que seu processo de institucionalização 

fosse reafirmado por meio da padronização das escolas secundárias, mediante “manutenção 

do sistema de equiparação e de inspeção federal” (SOUZA, 2008, p. 150). Neste sentido, a 

referida reforma provocou mudanças significativas no contexto social da época, diante da 

nova concepção de escola secundária que se concebia. 

Ao estudar a Reforma Francisco Campos, principalmente os Decretos nº. 19.890 e nº. 

21.241, que traçaram novas diretrizes quanto à organização do ensino secundário e à inovação 

desse sistema escolar, foi possível perceber a instalação de uma nova realidade sócio-política. 

A necessidade de elevar a situação econômica, política e social do país fez com que o 

Governo, pelo menos teoricamente, implantasse algumas soluções para os problemas 

educacionais, atreladas à verdadeira finalidade do ensino. 

  

Antes da Reforma Campos, no Brasil, somente em raros documentos oficiais 
e em poucas peças da literatura pedagógicas expressou-se tão nitidamente a 
necessidade de partir-se do objetivo do ensino secundário para chegar-se a 
determinação do seu currículo e seus métodos (SILVA, 1969, p. 287-288). 

 

Por isso, a Reforma Francisco Campos teve mérito em organizar os estudos 

secundários nos estabelecimentos de ensino apropriados, uma vez que apresentava um 

programa de ensino de caráter obrigatório em todo país, ministrado e equiparado ao Colégio 

Pedro II, no ano de 1931. Portanto, as ideias circulavam dentro do território nacional rumo ao 

progresso, embora a reforma apresentasse algumas deficiências. Nesse ponto, compactuei 

com Rocha (2001, p. 162), quando afirma que entre suas falhas consta o fato “de não ter 

resolvido a questão da demanda pelo ensino secundário na década de 1930, pois manteve o 

seu caráter elitista [...]”, apropriando-se apenas dos ideais liberais escolanovistas. 
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Ainda nas palavras de Rocha (2001), o ensino secundário se dividiu em duas fases: “a 

primeira, com a função de formar o cidadão para viver em um regime democrático e a 

segunda, com o objetivo de preparar os alunos, interessados em continuar os estudos, para o 

ingresso nos cursos superiores existentes”. No entanto, a segunda fase não correspondia à 

finalidade idealizada para os Cursos Complementares, pois “ao invés de o ensino secundário 

ser estendido para sete anos, o que ocorreu, na realidade, foi um acréscimo de dois anos nos 

cursos superiores, ficando o secundário estruturado em apenas cinco” (ROCHA, 2001, p. 156-

157). 

Conforme Otone e Silva (2006, p. 45), “uma vez que a reforma se aplicava, em 1931, 

aos alunos da 1ª série do Ensino Secundário”, os mesmos chegariam “sem repetência à quinta 

série, em 1935; assim, presumi-se que o primeiro ano do curso Complementar só passaria a 

vigorar a partir de 1936”. Logo, o processo de admissão aos cursos superiores “tornou-se 

obrigatório em 1938”, após conclusão das turmas iniciais do Curso Complementar (ROCHA, 

2001, p. 157). Essas colocações fazem sentido quando analisei o desenvolvimento do curso 

secundário durante a Reforma Francisco Campos. 

Mesmo sendo uma grande reforma, problemas como sua alta seletividade, rigoroso 

sistema de avaliação e normas legitimavam a centralidade dos conhecimentos e reafirmavam 

o seu caráter elitista, visto que “a escola secundaria continuava sendo símbolo de distinção 

cultural e o seu papel de integração nacional foi reforçado” por meio dos programas das 

disciplinas, métodos de ensino e, principalmente, pela inspeção escolar (SOUZA, 2008, p. 

164). 

Esses instrumentos controladores podem ser evidenciados nas palavras de Moreira 

(1990), quando diz que: 

 

[...] rigidamente prescritos, particularmente para o ensino secundário. Um 
sistema bastante centralizado foi instalado, com um razoável número de 
instrumentos controladores. Inspetores federais, por exemplo, foram 
encarregados de visitar escolas e inspecionar e controlar diretores, 
professores e alunos (MOREIRA, 1990, p. 97).  

 

Autores como Rocha (2001), Dassie (2001), Souza (2008) e Silva (1969) afirmam que 

a Reforma Francisco Campos adotou um currículo enciclopédico, pelo extenso número de 

conteúdos apresentados nos programas de ensino. Nesta época, a classe mais favorecida 
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constituía a única camada social capaz de absorver toda cultura geral nos cinco anos do ensino 

secundário; fato que pode ser confirmado nas palavras de Nunes (2000), quando diz que: 

 

O seu currículo continuou enciclopédico e, no ciclo fundamental, os estudos 
científicos apresentavam, diferentemente da Reforma Benjamin Constant, na 
qual houve o predomínio das matemáticas, o domínio das ciências físicas e 
naturais. O curso complementar de currículo diferenciado quanto à 
destinação dos alunos também assumia ares de um enciclopedismo 
especializado (NUNES, 2000, p. 44). 

 

Também corroboro com Souza (2008, p. 153), no que diz respeito à deficiência da 

reforma quanto à falta de “articulação entre o secundário e os outros ramos do ensino médio”. 

Esse problema provocou dificuldades no andamento educacional, pois o crescimento 

industrial ocorrido depois dos anos de 1930 aumentou a procura pela escola secundária, que 

apenas possuía flexibilidade com o ensino comercial e não com os cursos profissionalizantes. 

Naquele momento os “cursos profissionais” satisfaziam as necessidades imediatas do país, 

pela inclusão de conhecimentos de aplicações técnicas e não apenas por meio de conteúdos 

modernos. 

Portanto, na busca de soluções para as novas demandas sociais, o ensino secundário 

reformulou-se, mais uma vez, nos anos de 1942, pela então chamada Reforma de Capanema.  

 

 

1.2 Atuação da Reforma Francisco Campos na disciplina Matemática  
 

 

Andar pelos caminhos do historiador das disciplinas escolares não é apenas delinear os 

assuntos a estudar, mas, principalmente, descrever as distintas etapas que uma disciplina e 

seus agentes cursaram. Assim, essa trajetória torna-se relevante “para falar da seleção no 

interior da cultura e da reelaboração dos conteúdos destinados a serem transmitidos às novas 

gerações” (FORQUIN, 1993, p.14).  

Para tanto, deve-se considerar que o estudo das disciplinas escolares não sugere a 

totalidade, mas os ensinos da ‘idade escolar’. No entanto, estudar os ensinos da Matemática, 

em relação com as finalidades às quais são inerentes e com os resultados produzidos, vai 

expor a estrutura interna e a configuração de “cada disciplina, dispondo, sobre esse plano, de 
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uma autonomia completa, mesmo se analogias possam se manifestar de uma para a outra” 

(CHERVEL, 1990, p. 186-187). 

Neste sentido, pretende-se descrever a atuação da Reforma Francisco Campos na 

disciplina Matemática frente à proposta de fusão dos seus ramos, elaborada por Euclides 

Roxo, além de analisar os conteúdos matemáticos ministrados nos estabelecimentos 

secundários equiparados.   

 

 

1.2.1 A unificação das Matemáticas: uma proposta modernizadora na Reforma 
Francisco Campos  
 

 

No Brasil, nos anos de 1925 a 1930, a escola secundaria também se organizava através 

de exames preparatórios, período obrigatório de seriação do ensino para acesso aos cursos 

superiores. Na realização desses exames os conteúdos a serem estudados eram divulgados 

pelo Diário Oficial. Nesses tempos de preparatórios as Matemáticas contemplavam os exames 

de Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria. O aluno aprovado estudaria seus ramos 

nos quatro primeiros anos, do total de seis anos que eram obrigatórios. Sendo assim, “a 

Aritmética era ministrada no primeiro e segundo ano do secundário, a Álgebra era estudada 

no terceiro ano e a Geometria, que incluía a Trigonometria, no quarto ano” (ALVAREZ, p. 5).  

Implementada nos anos de 1925, a Reforma de Rocha Vaz não permitia que os alunos 

estudassem conteúdos matemáticos diferenciados “no mesmo ano, só a Aritmética não sofreu 

alterações, a Álgebra e a Geometria eram estudadas cada uma durante o ano e em anos 

diferentes com os mesmos conteúdos”, reforçando o caráter independente desses ramos 

(MIRANDA, 2003, p. 66-68). 

 

Assim, o ensino seriado nos liceus, nos colégios particulares, reforçava o 
caráter separado dos ramos matemáticos. A seriação era função dos exames 
parcelados e o ensino era ministrado na ordem em que os alunos deveriam 
prestar os exames: aritmética, álgebra, geometria e trigonometria. Os pontos 
de cada disciplina, referência dos exames, organizavam os textos didáticos e 
o ensino da matemática (VALENTE, 2004b, p. 82). 
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No ano de 1927 iniciaram-se discussões acerca da modificação do programa de 

ensino17 do Colégio Pedro II, mas em julho de 1928 a sua “Congregação propôs ao Conselho 

Nacional de Ensino mudanças no ensino de Matemática e na seriação do curso secundário 

para cinco anos, seguido de mais um ano que seria o curso complementar” (ALVAREZ, 2004, 

p. 5-6). 

 Com a chegada do ano de 1929, aumenta-se a procura pela escola secundária, já que 

para o acesso ao ensino superior o aluno, obrigatoriamente, depois do primário, deveria 

ingressar na primeira série do curso secundário.  Nesta época a educação era responsável pela 

aceleração da modernização, modificando toda a organização ‘didático-pedagógica’ “para a 

nova clientela e as novas condições de trabalho escolar”, inclusive para o ensino de 

matemática (VALENTE, 2004b, p. 82). 

Essas modificações contemplam a proposta de unificação da Aritmética, Álgebra e 

Geometria em uma só disciplina, com as contribuições de Euclides de Medeiros Guimarães 

Roxo, no Colégio Pedro II, no ano de 1929. 

 Em 26 de julho de 1928, impulsionado por movimentos internacionais de renovação 

do ensino de Matemática, Euclides Roxo propôs uma modificação curricular e metodológica 

no curso seriado do ensino secundário no Colégio Pedro II, a qual foi regulamentada pelo 

Decreto de 15 de janeiro de 1929. Essas ideias estavam baseadas na reforma alemã de Felix 

Klein, veiculadas, principalmente, pelo Internationale Mathematische 

Unterrrichtskommission (IMUK) e pela Commission Internationale de l’Enseignement 

Mathématique (CIEM), cuja “tarefa atribuída ao comitê era restrita em diversos aspectos [...]. 

O comitê deveria preparar relatórios a respeito do estado da instrução matemática nas escolas 

secundárias dos países mais desenvolvidos” (VALENTE, 2004a, p. 18). 

A proposta apresentada por Euclides Roxo abordava a criação da disciplina 

Matemática, através da fusão das ramificações das Matemáticas em uma só disciplina, de 

acordo com as características defendidas pelo Movimento Internacional para a modernização 

do ensino da Matemática. A nova disciplina ocuparia os quatro primeiros anos do curso 

secundário, e o sexto ano como curso complementar18; seu programa de estudos incluiria, 

desde o primeiro ano, conteúdos correlatos à Geometria, Álgebra e Aritmética.   

                                                           
17 Sobre o assunto ver Tavares (2002, p. 85-130). 
18 O Curso Complementar preparava os alunos para o curso superior, em caráter de especialização. Logo, o 
Curso Complementar de Matemática seria necessário para o ingresso nas Escolas Militares e Politécnicas. 
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Como objetivo, a reestruturação dos ensinamentos matemáticos nos secundários 

pretendia implementar, gradualmente, os programas de Matemática, conforme dissertou 

Rocha (2001) em seu trabalho, quando apresentou o relato redigido por Roxo ao 

Departamento Nacional de Ensino: 

 

Na cadeira de Matemática fez-se completa renovação, de acordo com as 
atuais diretivas pedagógicas dominantes, quanto a essa disciplina, em quase 
todos os países civilizados. Adotados somente para o primeiro ano em 1929, 
será a nova orientação estendida , em 1930 , ao segundo ano, e assim 
sucessivamente, a todos os anos do curso. Em conseqüência dessa reforma, 
deverão os alunos, ao invés de um exame final de Aritmética, outro de 
Álgebra e um terceiro de Geometria, fazer, no quarto ano, um exame final 
único de Matemática, sendo os do 1º, 2º e 3º de simples promoção (ROXO 
apud ROCHA, 2001, p. 33). 

 

Por esse relato, percebeu-se que a reforma homologada pelo Decreto nº. 18.564 

implantava, gradativamente, tais mudanças, ou seja, em 1929 o primeiro ano do curso seria 

alterado, o segundo em 1930 e assim sucessivamente, para que todas as séries dos secundários 

seguissem as novas orientações.  

Contudo, “as grandes modificações do ensino de Matemática não estavam resumidas 

na disposição de seu conteúdo programático” e sim nas “novas orientações pedagógicas 

inscritas em instruções19, as quais objetivavam explicar como os conteúdos deveriam ser 

ensinados”, tanto para o ano de 1929 como para o de 1930 (ALVAREZ, 2004, p. 6-7). 

Neste mesmo período Euclides Roxo escreveu a coleção Curso de Matemática 

Elementar, sendo, o primeiro volume, publicado em 1929, cujas Instruções Pedagógicas 

provinham de “outros países como França, Alemanha, Itália, Suíça, Inglaterra, Estados 

Unidos, Argentina por influência de Félix Klein” (MIRANDA, 2001, p. 73). A coleção 

instituiu uma inovação na literatura didática para o ensino de Matemática no Brasil como a 

primeira tentativa de renovação dos métodos de ensino no curso secundário, conforme o 

movimento de reforma, cujas diretivas estavam de acordo com as três tendências elaboradas 

por Klein. 

 

1- TORNAR ESSENCIALMENTE PREDOMINANTE O PONTO DE 
VISTA PSICOLÓGICO [...] 

                                                           
19 As Instruções Pedagógicas que acompanharam os programas de Matemática dos anos de 1929 e 1930 se 
encontram dispostas no Anexo III. 
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2 - NA ESCOLHA DA MATÉRIA A ENSINAR TER EM VISTA AS 
APLICAÇÕES DA MATEMÁTICA AO CONJUNTO DE OUTRAS 
DISCIPLINAS [...] 
3- SUBORDINAR O ENSINO DA MATEMÁTICA A FINALIDADE DA 
ESCOLA MODERNA [...] (DASSIE, 2001, p. 5). 

 

Essas três tendências permitiram produzir outras peculiaridades que se envolveram e 

se findaram. 

 

1) A fusão da Aritmética, Álgebra e Geometria (incluída a Trigonometria). A 
esse respeito, Klein dizia: “Não quero dizer que essas partes devam ser 
completamente fundidas, mas não devem ser tão separadas como sucede 
hoje nas escolas, contra o que é natural”. 
2) introdução precoce da noção de função, que, para Klein, é o âmago do 
moderno movimento da reforma apresentada sob forma geométrica e 
expressa pelas representações  gráficas, das quais Klein diz: “penetram não 
somente através de grande literatura moderna das ciências exatas, mas, pode-
se dizer, surgem em todas as cogitações da vida atual”. 
3) Abandono, em parte, da rígida didática de Euclides (“die starre 
euklidische Manier”) com a introdução da idéia da mobilidade de cada 
figura, por meio da qual, em cada caso particular, tornar-se compreensível o 
caráter geral da geometria. 
4) Introdução, desde de cedo, de noções de coordenadas e de geometria  
analítica, que “é acessível à compreensão dos meninos desde as primeiras 
séries e, por isso, deveria penetrarem todo o ensino da Matemática” ao invés 
de, como se fazia naquela época,“sobrepor-se como uma nova construção  à 
parte, ao estudo já concluído das Geometria Elementar”.  
5) Introdução de noções de cálculo diferencial e integral, apoiada de modo 
preponderante em métodos geométricos e, portanto, intuitivos. 
6) Maior desenvolvimento do ensino do desenho projetivo e da perspectiva, 
ainda em conexão como estudo da Geometria Elementar.  
7) A introdução de recursos de  laboratórios ( constituindo que os norte-
americanos chamam de “laboraty methods”, como sejam regras graduadas , 
compassos, instrumentos de medir ângulos (prancheta, trânsito, etc), papel 
milimetrado,  esferas negras, balanças, termômetros, alavancas, planímetros, 
polias, aparelhos de demonstração, figuras e sólidos de vidros, de fios de 
seda etc).  
8) Finalmente, um principio quer presidia a todos anteriores, o do  método 
histórico no desenvolvimento da Matemática, principio pedagógico de 
ordem geral, por todos reconhecidos, mas respeitado (MIRANDA, 2003, p. 
75). 
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Francisco Luís da Silva Campos, no ano de 1931, reformulou o ensino secundário, 

comercial e superior, além de acatar as ideias renovadoras de Euclides Roxo para o ensino de 

Matemática. Segundo Souza (2008), o ensino de Matemática possuía uma estrutura curricular 

de acordo com a Reforma Francisco Campos, apresentando em cada série uma ementa de 

conteúdos para cada matéria, instruções e finalidades inerentes às inovações pedagógicas. 

 

O ensino da Matemática fundamentava-se também em princípios 
pedagógicos modernos. Visando ao desenvolvimento de habilidades 
intelectuais como o rigor no raciocínio, a capacidade de resolver e agir, com 
presteza e atenção, a faculdade de compreensão e de análise das relações 
quantitativas e espaciais, o ensino da disciplina deveria acostumar o aluno à 
prática dos cálculos mentais, habituá-lo ao emprego, com segurança, das 
idéias e conceitos que estruturam o pensamento quantitativo. Para atingir tais 
finalidades, deveriam os professores empregar métodos ativos e a resolução 
de problemas, renunciando completamente “à prática de memorização sem 
raciocínio, ao enunciado abusivo de definições e regras e ao estudo 
sistemático das demonstrações já feitas”. A unidade da matéria seria 
garantida pela noção de função desenvolvida nos conteúdos de Aritmética, 
Álgebra e Geometria (SOUZA, 2008, p. 158). 

 

Nas palavras de Rocha (2001), Euclides Roxo se aproveitou dos postos que ocupava 

como Diretor do Colégio Pedro II e membro do Conselho Nacional de Ensino, permitindo, 

naquele momento, livre acesso ao ministro Francisco Campos, bem como para estender a todo 

país novidades implantadas, progressivamente, na escola padrão. 

 

[...] O professor Euclides Roxo tirou proveito da posição que ocupava na 
estrutura educacional do país, a qual lhe proporcionava condições de fazer 
valer suas idéias, e implementou integralmente, pelo menos na lei, ‘de cima 
para baixo’ e sem discussões prévias, todas as inovações defendidas por 
Felix Klein [...] ( ROCHA, 2001, p. 199).  

 

Essas inovações provinham das apropriações de “estudos e resultados de pesquisas 

internacionais” realizados por Roxo, posteriormente compilados e publicados em “vários 

livros didáticos”, destinados a guiar “professores e alunos no ensino aprendizagem da 

Matemática Nova” (TAVARES, 2002, p. 99). 

Neste ponto considero as reflexões apresentadas por Bourdieu (1983), quando discute 

sobre as relações provindas de um determinado capital, o simbólico, que entre outras 

determinações possibilita que o indivíduo articule o seu prestígio e a boa reputação num 
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campo específico ou na sociedade em geral em prol de reconhecimentos. Assim, os agentes se 

submetiam ao poder de dominação ideológica para se legitimarem no espaço social a que 

pertenciam, e a produção desses livros seria um dos caminhos. 

Portanto, a primeira versão da obra Curso de Matemática Elementar comportava “todo 

o programa do Colégio Pedro II de 1929”, além de ser “totalmente diferente das demais obras 

existentes, pela apropriação que o professor brasileiro fez do ideário do movimento 

internacional de reforma do ensino da matemática” (WERNECK, 2003, p. 85-86). 

Sem dúvida, o protagonista do novo programa e instruções matemáticas para a 

Reforma Francisco Campos foi Euclides Roxo.  Seu ideário se estendeu até os anos iniciais da 

década de 1940, quando contribuiu na formulação da Reforma de Capanema, apesar de não 

ser o único partícipe da elaboração desse novo programa. 

 

Em 1942, a elaboração dos programas de todas das disciplinas ficou sob a 
responsabilidade de uma comissão designada pelo ministério da educação. 
Outra observação a ser feita é que a discussão sob tal elaboração envolveu 
pessoas que não faziam parte da citada comissão. Dessa forma, Euclides 
Roxo não foi o único protagonista na história dessa disciplina (DASSIE, 
2001, p. 158-159). 

 

Em suma, a Reforma Francisco Campos impôs em todo território nacional a proposta 

elaborada por Euclides Roxo, principalmente ao interligar numa só disciplina todos os ramos 

das Matemáticas, reestruturar todo currículo através do conceito de função e introduzir noções 

de cálculo diferencial e integral nos estudos secundários.  

 

De todo modo, essa etapa histórica do trajeto da disciplina escolar 
matemática resulta no surgimento das matemáticas unificadas, ao menos 
formalmente, no âmbito do primeiro currículo nacional, sob o titulo de 
Matemática. Não mais existirão, a partir daí, as cátedras separadas de 
Aritmética e Álgebra, Geometria e Trigonometria. A disciplina matemática 
passará por uma certa estabilidade em, seus programas, livros didáticos e 
discussões pedagógicas sobre o seu ensino. Esse panorama mudará com os 
novos tempos tecnológicos que surgirão a partir da segunda metade do 
século XX (VALENTE, 2003, p. 247). 

 

Por fim, essa reforma respondia às finalidades dos ideais escolanovistas. Entretanto, 

mesmo com todas as inovações presentes, continuou formando elites num sistema fechado e 

sem nenhuma articulação entre os ramos do ensino secundário com os cursos 
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profissionalizantes. Quanto ao ensino de Matemática brasileiro, o estudo dos reflexos da 

proposta de Euclides Roxo não pode ser entendido como único “principalmente, pelo fato de, 

11 anos depois” (ROCHA 2001, p. 202), implementar-se outro grande projeto:  a Reforma 

Gustavo Capanema, embora seja outra história.   

 

 

1.2.2 A Matemática do ensino secundário na Reforma Francisco Campos 
 

 

Conforme Chervel (1990, p. 179), disciplina escolar define-se como aquilo que se 

ensina. Assim, os conteúdos matemáticos programados para um nível escolar específico 

apropriam-se do conceito de “disciplina” ou “ginástica intelectual” como “uma matéria de 

ensino suscetível de servir ao exercício intelectual”. Embora o termo surgisse tardiamente no 

ensino secundário, o autor nos revela suas causas: 

 

Uma educação que fosse fundamentalmente matemática ou científica não 
deveria ser, antes do começo do século XX, plenamente reconhecida como 
uma verdadeira formação de espírito. É somente quando a evolução da 
sociedade e dos espíritos permite contrapor a disciplina literária uma 
disciplina científica que se faz sentir a necessidade de um termo genérico 
(CHERVEL, 1990, p. 179-180). 

 

A defesa da disciplina escolar como uma entidade autônoma epistemologicamente, 

leva em consideração as relações intrínsecas de poder da escola.  Para tanto, a escola deve ser 

concebida “como uma instituição que, embora obedeça a uma lógica particular e específica da 

qual participam vários agentes, tanto internos como externos, deve ser considerada como 

lugar de produção de um saber próprio” (BITTENCOURT, 2004, p. 38-39). 

Concordo com a autora, quando afirma que as disciplinas escolares constituem uma 

parte significativa da cultura escolar, possibilitando entender as relações “com a cultura geral 

da sociedade”. Assim, conteúdos e métodos não podem ser considerados meras adaptações 

dos conhecimentos produzidos exteriormente, mesmo quando relacionados com outros 

saberes ou ciências de referência20.  

 

                                                           
20 Termo empregado em lugar de conhecimento científico por Chervel (1990, p.180). 
 



CAPÍTULO I – A Reforma Francisco Campos e sua atuação no Atheneu Sergipense 

56 

 

A seleção dos conteúdos escolares, por conseguinte, depende essencialmente 
de finalidades específicas e assim não decorre apenas dos objetivos das 
ciências de referência, mas de um complexo sistema e valores e de interesses 
próprios da escola e do papel por ela desempenhado na sociedade letrada e 
moderna (BITTENCOURT, 2004, p. 39). 

 

Nessa perspectiva, a pesquisa em questão trata das inovações matemáticas presentes 

na educação secundária. Entretanto, abordou-se aqui o Curso Fundamental por melhor 

caracterizar as nuances desse ensino, deixando para o próximo capítulo as discussões acerca 

dos Cursos Complementares, entendendo-se que os mesmos constituíam a parte inicial dos 

cursos superiores. 

Também não cabe aqui analisar, nem ao menos questionar, a incumbência ou não dos 

tais conteúdos matemáticos do curso secundário, mas apresentar e observar, em linhas gerais, 

o programa de Matemática conforme as Instruções Pedagógicas21 deliberadas pela Portaria 

Ministerial de 30 de junho de 1931. 

Durante a reforma as aulas de Matemática passaram a ser ministradas em todo Ciclo 

Fundamental. Cada série contemplava uma carga de três horas e seus conteúdos se 

destinavam a cada nível escolar. Concordo com Rocha (2001), ao afirmar que os conteúdos 

das 1ª e 2ª séries não apresentaram mudanças expressivas. Segundo o autor, o programa de 

Matemática do Curso Fundamental da Reforma Francisco Campos conservou o ideário 

inovador da proposta de Euclides Roxo implantado no Colégio Pedro II desde o ano de 

193022. 

Esses dados podem ser verificados nos programas de ensino organizados por Vechia e 

Lorenz (1998), para a disciplina Matemática: 

 

PRIMEIRA SÉRIE 
3 horas 
I - Iniciação geométrica 
Principais noções sôbre formas geométricas. 
Área do quadrado, retângulo, paralelogramo, triângulo e trapézio; 
circunferência e área do circulo. 
Volumes do paralelepípedo retângulo, do cubo, do prisma triangular, do 
cilindro e do cone circular (retos). Fórmulas. 
II - Aritmética 

                                                           
21 As Instruções Pedagógicas acompanharam o programa de Matemática do Curso Fundamental se encontram 
dispostas no Anexo II dessa dissertação. 
 

22 Sobre o assunto consultar Rocha (2001, p. 28-46). 
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Prática das operações fundamentais. Cálculo abreviado. Exercício de cálculo 
mental. 
Noção de múltiplo e de divisor. Caracteres de divisibilidade. 
Decomposição em fatores primos; aplicação ao m. d. c. e ao m. m. c. 
Frações ordinárias e decimais. Operações com as frações. Explicação 
objetiva pelo fracionamento de objetos ou de grandezas geométricas. 
Sistema métrico decimal. Prática das medidas de comprimento, superfície, 
volume e peso. 
Sistema inglês de pesos e medidas. 
Quadrado e raiz quadrada de números inteiros e decimais; aproximação no 
cálculo da raiz. 
Traçado de gráficos. 
III - Álgebra 
Símbolos algébricos; fórmulas; noção de expoente. 
Números relativos ou qualificados. Operações. Explicação objetiva das 
regras dos sinais. 
Cálculo do valor numérico de monômios e polinômios. Redução de termos 
semelhantes; adição e subtração. 
Multiplicação de monômios e polinômios, em casos simples. Explicação 
objetiva pela consideração de áreas. 
Potências de monômios. Quadrado de um binômio. 
Primeira noção de equação com uma incógnita; resolução de problemas 
numéricos simples. 
 
SEGUNDA SÉRIE 
3 horas 
I - Iniciação geométrica 
Noção de ângulo e de rotação; ângulos adjacentes, complementares, 
suplementares, opostos pelo vértice. 
Medida dos ângulos. Uso do transferidor. 
Paralelas e perpendiculares; problemas gráficos sobre seu traçado. 
Triângulos: alturas, medianas, e bissetrizes; soma dos ângulos internos e 
externos. 
Estudo sucinto dos quadriláteros. 
Noções sobre figuras semelhantes; escala. 
Medida indireta das distâncias. 
Razões entre lados de um triângulo retângulo. Seno, co-seno e tangente de 
ângulo agudo. Uso de tabelas de senos, co-senos e tangentes naturais. 
II - Aritmética e Álgebra 
Noção de função de uma variável independente. Representação gráfica. 
Estudo das funções y = ax e y = a/x; exemplos. 
Proporções e suas principais propriedades. 
Resolução de problemas sobre grandezas proporcionais. Porcentagens, juros, 
desconto (comercial), divisão proporcional, câmbio. 
Equações do 1º grau com uma incógnita. Problemas. Interpretação das 
soluções negativas. 



CAPÍTULO I – A Reforma Francisco Campos e sua atuação no Atheneu Sergipense 

58 

 

Sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. Problemas. 
Representação gráfica da função linear de uma variável. Resolução gráfica 
de um sistema de duas equações com duas incógnitas. 
Divisão algébrica. Expoente zero. Expoente negativo. 
Decomposição em fatores. 
Frações algébricas. Simplificações (VECHIA E LORENZ, 1998, p. 336). 

 

Ao confrontar os programas de Matemática de 1931 com os de 1930, não percebi 

mudanças significativas nas duas séries, o que me fez, mais uma vez, reafirmar as palavras de 

Rocha (2001) quando diz que a Reforma Francisco Campos “apropriou-se das inovações que 

vinham sendo implementadas de forma paulatina, desde 1929, no Colégio Pedro II” 

(ROCHA, 2001, p. 237).  

Desse modo, os conteúdos estudados na disciplina Matemática para o ano de 1931, 

mantinham algumas semelhanças com os programas dos anos de 1929 e 193023, embora o seu 

currículo conservasse uma densidade no número de assuntos aplicados nas aulas. Logo, a 

quantidade de pontos a serem ensinados durante esses anos totalizavam: 26 na 1ª série de 

1929; 23 na 1ª série e 17 na 2ª série do ano de 1930; e no ano de 1931, 17 e 18 na 1ª e 2ª 

séries, respectivamente.   

Já os conteúdos das 3ª e 4ª séries se dividiam em duas partes: a primeira em Aritmética 

e Álgebra e a segunda em Geometria, integrados e aplicados, paulatinamente, mas, mesmo 

assim, os assuntos aplicados nas aulas ainda permaneciam densos, totalizando, em cada série, 

respectivamente, 18 e 19 pontos a serem ensinados.   

 

TERCEIRA SÉRIE  
3 horas 
I - Aritmética e Álgebra 
Equações e problemas de 1º grau com uma ou mais incógnitas. 
Desigualdade do 1º grau. 
Potências e raízes. 
Estudo das funções y = xm, y = l / xm e y = Vx ; representação gráfica. 
Cálculo dos radicais. Expoentes fracionários. 
Trinômio do 2º grau. 
Equação do 2º grau. Resolução gráfica; resolução analítica. Discussão: 
propriedades das raízes. 
Desigualdades do 2º grau. 
II - Geometria 

                                                           
23  Os programas dos anos de 1929 e 1930 encontram-se explanados no Anexo III.  
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Conjunto de proposições fundamentais que servem de base à Geometria 
dedutiva. Noções sobre deslocamentos elementares no plano; translação e 
rotação de figuras. Simetria. 
Estudo de triângulos. 
Estudo dos polígonos; soma dos ângulos internos e externos. 
Noção e exemplares de lugar geométrico. 
Círculo; propriedades dos arcos e cordas. Tangente e normal. 
Medidas dos ângulos. 
Linhas proporcionais; linhas proporcionais no triângulo. 
Semelhança; homotetia.  
Relações métricas no triangulo. 
Relações métricas no círculo. Média proporcional. 
 
QUARTA SÉRIE 
3 horas 
I - Aritmética e Álgebra 
Equações biquadradas e equações irracionais. 
Problemas do 2º grau; discussão. 
Progressão aritmética. Propriedades. Interpolação. 
Progressão geométrica. Propriedades. Interpolação. 
Estudo da função exponencial. 
Logaritmos; propriedades. Uso das tábuas. 
Régua logarítmica. 
Juros compostos; unidades. 
II - Geometria 
Polígonos regulares; relação métrica nos polígonos regulares. 
Medida da circunferência; cálculo de pi (método dos perímetros). 
Áreas equivalentes; relação entre áreas de figuras semelhantes. 
Retas e planos no espaço. 
Ângulos poliedros. Triedros suplementares. 
Os de Prisma e pirâmides. 
Cilindro e cone. 
Esfera. Seções planas. Pólos; plano tangente; cone e cilindro circunscritos. 
Noção sobre geração e classificação das superfícies; superfícies regradas, de 
revolução, desenvolvíveis. 
As funções circulares; relações entre essas funções. Gráficos. 
Expressões da tangente, cotangente, secante e co-secante em função do seno 
e co-seno e tangente da soma de dois ângulos, do dobro de um ângulo, da 
metade de um ângulo (VECHIA E LORENZ, 1998, p. 337). 

 

Os conteúdos da 5ª série se apresentavam em conjunto, numa total integração. 

Contudo, os assuntos a serem ensinados reafirmavam o caráter enciclopédico do novo 

programa de Matemática, demonstrando, assim, sua densidade por meio de um total 12 pontos 

que deveriam ser aplicados.  
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QUINTA SÉRIE 
3 horas 
Aritmética, Álgebra e Geometria 
Resolução de triângulos retângulos, prática das tábuas de logaritmos. 
Casos simples de resolução de triângulos obliquângulos. 
Noções de análise combinatória. 
Binômio de Newton (caso de expoente inteiro e positivo). 
Derivada de um polinômio inteiro em x. 
Noção de limite. Derivada de x. Derivada de seno de x, co-seno de x, 
tangente de x e cotangente de x. 
Interpretação geométrica da noção de derivada. Aplicação da noção de 
derivada ao estudo da variação de algumas funções simples. 
Processos elementares de desenvolvimento em série; convergência de uma 
série. 
Desenvolvimento em série do seno, co-seno e tangente. 
Problema inverso da derivação. Primitivas imediatas. Aplicação ao cálculo 
de certas áreas. 
Volumes do prisma e do cilindro; da pirâmide, do cone e dos respectivos 
troncos. Volume da esfera e suas partes. 
Estudo sucinto das seções cônicas (VECHIA E LORENZ, 1998, p. 337-
338). 

 

Quando observei, em linhas gerais, o programa de Matemática de 1931, percebi que o 

mesmo atendia às instruções metodológicas do Curso Fundamental para o ensino de 

Geometria, Aritmética e Álgebra. 

No estudo da Geometria o aluno partiria de um curso propedêutico de Geometria 

intuitiva e experimental, procurando se familiarizar “com as idéias fundamentais relativas às 

figuras geométricas, no plano e no espaço, sob o ponto de vista da forma, da extensão e da 

posição”.  Dessa maneira, objetiva-se “exercitar a percepção e a imaginação espaciais; 

desenvolver a faculdade de abstração; despertar o interesse pela estimativa e a medição, bem 

como pelo uso da régua, do compasso, dos esquadros, do transferidor, e pela construção de 

modelos”. Assim, esse plano de ensino permitiria que a mocidade da época, antes do término 

da parte propedêutica aplicasse as deduções exatas das relações descobertas, para, 

posteriormente, estabelecer embasamento lógico dedutivo instigado pela necessidade de uma 

demonstração rigorosa. Neste sentido, dever-se-ia estar atento ao enunciado das proposições 

para melhor demonstrar e aplicar o que se pede; compreender e apreciar o raciocínio dedutivo, 

além de valorizar a exposição clara e sucinta “do encadeamento lógico das idéias e da 

memória matemática”. Na segunda série começariam as primeiras noções sobre 
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Trigonometria, mediante aplicação das propriedades elementares das funções trigonométricas, 

importantes nas resoluções de problemas sobre triângulos, retângulos, no “emprego de tabelas 

que forneçam diretamente, com três ou quatro decimais, os valores de tais funções para 

ângulos que variam de grau em grau” (BRASIL, 2005a). 

Na parte de Aritmética desenvolvia-se o discernimento perceptivo dos valores 

numéricos, além da habilidade dos cálculos. Na aplicação dos exercícios utilizava-se 

constantemente o Cálculo, oral ou escrito, mas o aprendizado do cálculo mental sobressaía-se 

aos demais. A princípio as operações sobre frações seriam explicadas intuitivamente, através 

do fracionamento de objetos ou de grandezas geométricas. Desde o início se aprendia a 

representação geométrica das séries numéricas, tornando fácil o aprendizado da representação 

gráfica das funções empíricas e alcançar, posteriormente, o estudo gráfico das funções 

analíticas. Na primeira série eram explicadas as noções de divisibilidade, número primo, 

decomposição em fatores, a formação de mínimo múltiplo comum e do máximo divisor 

comum, a fim de despertar no aluno a aplicação de métodos ágeis capazes de operar, quanto 

possível, mentalmente despreocupados com o formalismo ou rigor dedutivo, evitando, assim, 

a mecanização dos processos. 

No ensino da Álgebra os conceitos e processos matemáticos seriam apresentados 

paulatinamente, dos mais fáceis aos mais complexos, por sucessivos graus e correlacionados 

com a Geometria intuitiva. Desse modo, os números literais e os polinômios de primeiro grau 

seriam introduzidos atrelados “com as noções de distância, de perímetro, de ângulo, e de 

medida da circunferência, ao passo que as avaliações de superfície fornecerão sentido real às 

expressões quadráticas e o cálculo dos volumes ao das cúbicas”. A noção de número 

qualificado se apoiava no conhecimento dos segmentos dirigidos e outras grandezas 

mensuráveis. O entendimento sob equação surgiria naturalmente, durante a “resolução de 

problemas simples de aritmética, com uma só incógnita e do 1º grau” (BRASIL, 2005a). A 

inclusão do método infinitesimal permitia ao aluno o conhecimento do mais importante 

recurso matemático durante o estudo do cálculo das derivadas, levando em consideração as 

razoáveis exigências do rigor matemático e as necessidades práticas por meio do auxílio das 

explicações geométricas e intuitivas. 

Deste modo, a intenção do programa de Matemática durante a Reforma Francisco 

Campos era correlacionar todos os seus ramos. Cada matéria seria abordada a partir de uma 

introdução intuitiva até alcançar o raciocínio abstrato. Como já foi dito, os conteúdos de 
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ensino vinham acompanhados de Instruções Pedagógicas, cuja aplicação constituía uma 

novidade à época, por demonstrar a forma de ensinar Matemática segundo sua finalidade e 

outras competências. 

 

O ensino da Matemática tem por fim desenvolver a cultura espiritual do 
aluno pelo conhecimento dos processos matemáticos, habilitando-o, ao 
mesmo tempo, à concisão a ao rigor do raciocínio pela exposição clara do 
pensamento em linguagem precisa.  
Além disso, para atender ao interesse imediato de sua utilidade ao valor 
educativo dos seus métodos, procurará, não só despertar no aluno a 
capacidade de resolver e agir, com presteza e atenção, como ainda favorecer-
lhe o desenvolvimento da faculdade de compreensão e de análise das 
relações quantitativas e especiais, necessárias às aplicações nos diversos 
domínios da vida prática e à interpretação exata e profunda do mundo 
objetivo (BRASIL, 2005a). 

 

Essas instruções traziam consigo as inovações defendidas por Euclides Roxo em prol 

do movimento renovador dos estudos matemáticos, apoiados na “predominância essencial do 

ponto de vista psicológico”, “dependência da escolha da matéria a ensinar em relação ao 

conjunto das demais disciplinas” e “subordinação da finalidade do ensino às diretrizes 

culturais da época” (ROCHA, 2001, p. 171-172). 

Para tanto, a Matemática compreendia “um conjunto harmônico cujas partes estão em 

viva e íntima correlação”, e a unificação dos seus ramos não deveriam “estabelecer barreiras 

intransponíveis, que impeçam o estudante de perceber as conexões entre aquelas disciplinas”. 

Sua integração partiu do conceito de função “apresentada, a princípio, intuitivamente e 

desenvolvida, nas séries sucessivas do curso, de modo gradativo, tanto sob a forma 

geométrica como sob a analítica” (BRASIL, 2005a). 

Entre outros objetivos, o ensino da função preparava o aluno para incluir “na 5ª série o 

ensino de noções fundamentais e iniciais do cálculo das derivadas, tendo-se não só em vista a 

sua aplicação a certas questões, geralmente tratadas em matemática elementar por processos 

artificiais”, mas também nos problemas de Mecânica e Física (BRASIL, 2005a). 

Outro ponto importante das instruções refere-se ao emprego da História da 

Matemática para “aumentar o interesse do aluno”, por meio “de ligeiras alusões a problemas 

clássicos e curiosos aos fatos capitais da história da Matemática, bem como à biografia dos 

grandes vultos desta ciência” (BRASIL, 2005a). 
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Além de expor os objetivos e ideias concernentes à Matemática do Curso 

Fundamental, as instruções metodológicas também forneciam orientações individuais aos 

ramos dessa disciplina24. 

Na análise de Rocha (2001), o autor ressaltou a importância do ensino da Geometria 

“precedido de um curso propedêutico de iniciação geométrica”. Nas suas palavras, a 

Geometria Dedutiva não foi abandonada, mas cercada de certos cuidados, principalmente por 

enfatizar o caráter dedutivo da Geometria Plana. Informou também que segundo as instruções 

a Trigonometria passaria a fazer parte “da geometria e não como ramo isolado da 

matemática” (ROCHA, 2001, p. 173). 

Como resultado das análises, verificou-se que o programa de Matemática 

implementado pela Reforma Francisco Campos, na aplicação dos seus conteúdos interagia 

entre seus ramos, de forma paulatina até a 5ª série, atingindo um conjunto. Descritas de forma 

geral e sem exemplos práticos sobre a fusão das Matemáticas, as instruções metodológicas se 

apresentava diferentes daquelas que foram inseridas nos programas do Colégio Pedro II, nos 

anos de 1929 e 1930. 

No final das instruções, apontou-se uma contradição sobre a enumeração da matéria de 

cada ramo. Segundo elas, “a ordem em que é enumerada a matéria de cada série não é 

obrigatória; serve apenas para mostrar como se podem subordinar os programas dos cursos às 

diretrizes metodológicas aqui estabelecidas” (BRASIL, 2005a). 

Dessa maneira, também considero as afirmações de Rocha (2001), quando diz que: 

 

Até mesmo visualmente, essa maneira de apresentação dos programas ia de 
encontro às inovações que vinham sendo implementadas desde 1929 no 
Colégio Pedro II, em que se pretendia muito mais uma reforma dos métodos 
de ensino do que propriamente uma mudança dos programas. Assim, essa 
decisão de Euclides Roxo pode ter dificultado a compreensão, por parte de 
muitos professores, do efetivo intuito da reforma (ROCHA, 2001, p. 175). 

 

Em suma, pela Reforma Francisco Campos ministrava-se em todas as séries a 

disciplina Matemática. Seus conteúdos estabeleciam uma correlação com Aritmética, Álgebra 

e Geometria fazendo com que o ensino adquirisse uma noção de função, já que os 

ensinamentos matemáticos se apresentavam inicialmente de forma intuitiva e em seguida 

desenvolvidos gradualmente, de maneira geométrica e analítica. 

                                                           
24 Para maiores detalhes ver Instruções Pedagógicas no Anexo II. 
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Portanto, a presença marcante da disciplina Matemática no currículo secundário do 

Colégio Pedro II durante o ano de 1931, contrariava o projeto de unificação dos ramos das 

Matemáticas elaborado por Euclides Roxo, embora as mudanças gradativas tenham sido 

propostas a partir de 1929.  

 

 

1.3 O Atheneu Sergipense: na ótica da Reforma Francisco Campos 
 

 

As décadas de 1930 e 1940 ficaram bem conhecidas no cenário brasileiro pela 

implantação de duas Reformas educacionais que possibilitaram novos rumos à educação: a 

Reforma de Francisco Campos, no ano de 1931, e a de Gustavo Capanema em 1942. 

Tais reformas respondiam às exigências político-ideológicas do momento, em meio à 

efervescência de diferentes ideais e concepções educacionais que se redefiniam no cenário 

brasileiro. Para tanto, naquela ocasião uma restauração no sistema educacional legitimaria e 

controlaria as intenções inovadoras do novo governo, além de representar um passo decisivo 

nas criações infraestruturais administrativas, necessárias à política centralizadora e 

intervencionista de Vargas. 

Assim, o sistema de Interventorias controlava o poder central na política local. Para 

seu funcionamento os Executivos Estaduais passariam a ser chefiados por interventores 

diretamente subordinados a Vargas. As Assembléias Legislativas foram substituídas pelos 

departamentos administrativos, cujos membros também eram nomeados pelo Presidente da 

República e, em alguma medida, exerciam um domínio sobre os atos dos interventores. A 

esses departamentos cabiam a aprovação dos decretos-leis dos interventores, a aprovação e a 

fiscalização dos orçamentos estaduais, a avaliação do desempenho e da eficácia dos órgãos 

estaduais, e a apresentação de sugestões de mudança, entre outras tarefas (DANTAS, 1983). 

Nessa perspectiva, a sociedade exigia da escola uma nova postura compatível com os 

emergentes princípios renovadores. Ao ensino secundário caberia a tarefa de preparar o 

adolescente para integrá-lo na sociedade, de acordo com as exigências do desenvolvimento 

industrial. 
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Frente às mudanças seria imprescindível desvincular o estudo da História de Sergipe 

do seu contexto nacional, principalmente no campo da Educação; é algo meramente difícil, 

haja vista a estreita correlação entre o que ocorria no Brasil e no território sergipano. 

 Até mesmo quando aborda-se uma reforma de ensino no espaço escolar, sem dúvida, 

é mister ter acesso à história do referido colégio, apontar algumas peculiaridades e desvendar 

sua atuação na educação. Desse modo trato, nessa parte do trabalho, das determinações 

prescritas pelo Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938, que regulava o Atheneu Sergipense 

segundo a Reforma Francisco Campos. Para tanto, também se tornaram fundamentais os 

estudos de Alves (2005) e Dantas (2004) que, entre outros aspectos, permitem apreender 

como se desenvolvia o ensino e a sociedade sergipana durante a década de 1930 e início dos 

anos 40. 

Tal como aconteceu no Brasil, em Sergipe o projeto intervencionista se fez presente. 

Nomeado em 1930, o Tenente Augusto Maynard25 acompanhava o Presidente Vargas nas suas 

variadas transformações, mantendo-se solidário às suas orientações políticas. Possuidor de 

“amplo prestígio no meio urbano, especialmente junto aos setores populares da capital, 

empenhou-se em não perder contato com essa massa, que o cultuava como ídolo político e 

revolucionário” (ALMEIDA, 2009, p. 28). 

Na área educacional Sergipe também seguiu as orientações nacionais, passando por 

transformações significativas, emergidas pelo ideário da Escola Nova. Conforme Dantas 

(2004, p. 117), o período varguista tinha como principal característica “a grande interferência 

do Estado, assumindo responsabilidades mais decisivas no setor educacional, revelando 

preocupações sociais [...]”. 

No discurso proferido pelo professor Rinaldo Oliveira, no ato da inauguração do 

retrato do Presidente Vargas, no Atheneu Sergipense, percebe-se a presença do ideário 

nacionalista na sociedade sergipana: 

 

 O entusiasmo é todo da Pátria neste momento, porque mais uma vez sua 
integridade política foi defendida e a nacionalidade triunfou levando ao 
desespero aqueles que tentaram outra vez perturbar a paz da família 
brasileira e inibir destruindo, matando, o reerguimento do Estado Novo [...] 
É necessária a repercussão forte desta manifestação cívica, para que se saiba 

                                                           
25 O Tenente Augusto Maynard Gomes mantivera-se no poder de 1930 a 1935, quando fora substituído por 
Eronides Ferreira de Carvalho, que permaneceu à frente da interventoria até 1941. Afastado do cargo foi, então, 
indicado, o capitão Milton Azevedo, de permanência muito efêmera, até 1942, quando retornou ao poder 
Maynard Gomes, agora com a patente de Coronel (DANTAS, 2004, p. 89). 
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que Sergipe, mantendo as tradições de bravura e heroísmo dos nordestinos, 
compartilha e levanta alto seu grito, irmanando-se aos de protesto que se 
fazem ouvir dos confins da nação, numa afirmação corajosa de solidariedade 
ao Presidente da República (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 
SERGIPE, 24 de maio de 1938). 

 

Incontestavelmente, a criação Atheneu Sergipense pela Diretoria Geral da Instrução 

Pública representou, nos anos de 1870, o evento cultural mais importante de Sergipe. O 

referido colégio tinha por fim proporcionar à juventude sergipana o ensino secundário, além 

de ser pré-requisito de acesso aos cursos superiores por meio da admissão de determinado 

aluno nos Exames Preparatórios. 

 

Tinha, pois, o Atheneu Sergipense, como finalidade do curso de 
Humanidades: proporcionar a instrução necessária para o acesso aos cursos 
superiores ministrando as cadeiras exigidas nos Exames Preparatórios, bem 
como formar indivíduos que pudessem desempenhar funções variadas na 
sociedade. Assumia, desse modo, não só o caráter propedêutico, mesmo 
porque havia ainda, na mesma casa o curso Normal, destinado à formação do 
quadro do magistério primário, iniciando a perspectiva de formação 
profissional do magistério sergipano (ALVES, 2005, p. 68). 

 

A simultaneidade desses dois cursos constituía uma singularidade do Atheneu 

Sergipense, já que centralizar as aulas de Humanidades e as do curso Normal em um só lugar, 

“com professores lecionando ao mesmo tempo nos dois cursos, em horários estabelecidos 

para funcionarem as cadeiras em dias alternados”, representava um avanço para a época 

(ALVES, 2005, p. 5). 

Desde que fora instalado efetivamente, no dia 03 de fevereiro de 1871, o referido 

colégio também repercutiu na vida social aracajuana à medida que formava jovens, que, anos 

depois, assumiam funções e cargos de visibilidade local e nacional. 

 

E que não diríamos nós porventura, se tivéssemos de recordar por miúdo os 
alunos desta casa, que em Sergipe ou fora dele derramaram a flux as 
cintilações de seu espírito [...] se falássemos de João Ribeiro, de Maximinio 
Maciel, de José Rodrigues da Costa Dória, de Gilberto Amado, de Manuel 
Bomfim, de Jackson de Figueiredo, de Graco Cardoso, de Aníbal Freire, de 
Dias Barros, de Clodomir de Souza e Silva, de Esperidião Monteiro, de 
Felisbelo Freire, de Manuel dos Passos, de Carvalho Lima Junior, de 
Gamaliel Mendonça, de Gentil Tavares Mota, de Hunald Cardoso, de 
Barreto Filho, ou de José Calasans [...] (LIMA, 1945-1948, p. 28). 
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Quem por Sergipe passava não poderia deixar de visitar as instalações do Atheneu 

Sergipense. Era inevitável, na ocasião, não apresentar considerações do que se visualizava, até 

mesmo tecer comentários sobre os importantes destaques que foram revelados mediante sua 

cultura escolar. 

 

Tivemos mesmo a sensação grata de que ingressamos em um templo de luz 
onde se culta, com religiosidade, o saber, pela ordem, silencio e alto 
coeficiente de educação demonstrado pelos discentes do Atheneu Pedro II 
(Jornal Correio de Aracaju, 19 de setembro de 1927, sem identificação de 
autoria). 
 

Possuía uma doutra congregação, o Atheneu Pedro II vae dia a dia 
esclarecendo, instruindo, enfim alphabetizando a mocidade sadia e brilhante 
de Sergipe, Sergipe de Tobias Barreto, Sergipe de Fausto Cardoso, Sergipe 
de Hermes Fontes (Pereira Reis Junior, Livro de Visitas, 1931). 
 

No período de 1871 a 1950, o Atheneu Sergipense sofreu mudanças em suas 

instalações. A instituição iniciou os trabalhos numa “casa oferecida pela Câmara Municipal, 

um local inadequado para as aulas”. No dia 3 de dezembro de 1872, inaugurou-se um novo 

prédio na Praça da Conceição, hoje denominada de Praça Olimpio Campos.  Indícios 

comprovam sua instalação na Rua de Boquim, por volta de 1899. “Em 13 de agosto de 1926 o 

Atheneu mudou-se para a Avenida Ivo do Prado”.  No ano de 1950, o colégio instalou-se na 

Praça Graccho Cardoso, permanecendo até os dias atuais. Em qualquer lugar sua localização 

sempre permaneceu na região central de Aracaju, “a vista da sociedade e próximo aos demais 

edifícios de destaques” (ALVES, 2005, p. 48-49). 

Ainda, nas palavras de Alves (2005), esse estabelecimento de ensino modificou sua 

nomenclatura ao longo dos anos: 

 

Atheneu Sergipense (1870), Lyceu Secundário de Sergipe (1881), Escola 
Normal de Dois Graus (1882), Atheneu Sergipense (1890), Atheneu Pedro II 
(1925), Ateneu Sergipense (1938), Colégio de Sergipe (1942), Colégio 
Estadual de Sergipe (1943), Colégio Estadual Atheneu Sergipense (1970), e 
atualmente Centro de Excelência Colégio Atheneu Sergipense (desde 2003) 
(ALVES, 2005, p. 6).    

 

Contudo, nesta dissertação o estudo do Atheneu Sergipense limitou-se entre 1938 e 

1943, anos em que, respectivamente, ocorreram, em Sergipe, a definitiva implementação da 
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Reforma Francisco Campos e o início da Reforma de Capanema, segundo equiparação 

deliberada pelo Governo Federal. Para tanto, investigou-se alguns pontos do documento que 

regulava a referida instituição, como: organização, admissão, matrícula e regime escolar, 

todos articulados com as fontes institucionais. 

Assim, dividi essa parte da pesquisa em três tópicos. O primeiro tópico trata do 

percurso histórico da Reforma Francisco Campos no Atheneu Sergipense, desde seus 

primeiros indícios até sua implementação, mediante Regulamento Interno. Ainda aqui, 

motivada pela curiosidade de distinguir a ação de cada agente administrativo, busquei 

entender suas distintas funções quando, muitas vezes, durante a investigação dos documentos 

escolares faziam-se presentes. 

O segundo tópico descreve o ingresso dos alunos nesse estabelecimento de ensino 

trilhando seus caminhos desde o processo de admissão até a matrícula, detalhando as 

determinações exigidas.  

E, por fim, o terceiro tópico narra os instrumentos que regularam aquela instituição, 

conforme os preceitos da ordem durante o cotidiano escolar. 

 

 

1.3.1 O percurso histórico da Reforma Francisco Campos no Atheneu Sergipense 
  

 

O Atheneu Sergipense não ficou à margem das questões políticas presentes no país. As 

transformações ocorridas no Brasil e em Sergipe, embora nem sempre paralelas, atingiram 

este estabelecimento de ensino. Logo, as reformas empreendidas no governo Vargas também 

foram sentidas. Isso pode ser verificado nos registros do próprio colégio, uma vez que é 

notável a mobilização e preocupação em adequá-lo às novas normas de ensino; verificado por 

meio da proposta aludida pelo professor Gentil Tavares, quando sugere que seja reformado o 

Regulamento Interno vigente na instituição por estar em desacordo com a atual legislação 

educacional de ensino secundário, cuja redação se encontra escrita no Livro de Ata da 

Congregação. Durante uma reunião:  

 

[...] O professor Gentil Tavares propõe, depois de fazer varias ponderações, 
que seja reformado o actual regulamento do Atheneu em vista ter sido feito 
na vigência da Lei federal n. 16.782-A, de 1926 e de achar-se em diversos 
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pontos em desacordo com o que preceitua a actual reforma do ensino 
secundário. O sr. Presidente e demais professores presentes, ficou de accordo 
com a referida proposta ficando resolvido que em outra reunião se trataria 
mais circunstanciadamente do assumpto (Ata da Congregação de 05 de abril 
de 1937). 

 

As informações contidas no trecho anterior nos remeteram ao seguinte 

questionamento: Como teria, efetivamente, sido instalada a Reforma Francisco Campos no 

Atheneu Sergipense? 

Desde os anos de 1926, o ensino do Atheneu Sergipense se regulamentava por meio 

do Decreto nº. 940, de 2 de julho de 1926 e atendia as determinações do Art.4º, letra d, da Lei 

Federal nº. 938, de 21 de novembro de 1925, que tinha por fim moldar o ensino ministrado no 

Atheneu Pedro II, de acordo com o Colégio Pedro II. 

Nesse período o Atheneu Sergipense denominava-se Atheneu Pedro II, conforme o 

Decreto nº. 911, de 2 de dezembro de 1925, em homenagem ao centenário natalício de D. 

Pedro II. Segundo Alves (2005), desde 1899 essa instituição funcionava “na Rua de Boquim, 

no trecho da Atual Praça Camerino” (ALVES, 2005, p. 49). 

Nos documentos investigados, os primeiros vestígios da Reforma Francisco Campos 

em Sergipe se reportam à Lei nº. 40, de 18 de novembro de 1936, que “institui o Curso 

Complementar no Atheneu Pedro II, a gratificação por hora suplementar no Curso 

fundamental, cria o cargo de chefe de disciplina e dá outras providencias” (Lei nº. 40, 18 de 

novembro de 1936). 

Sancionada pelo Governador Eronides Ferreira de Carvalho e decretada pela 

Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, a referida lei determinava a implementação no 

Atheneu Pedro II, do Curso Complementar pelo período de dois anos, de acordo com o 

Decreto Federal nº. 21.241, de 4 de abril de 1932. Assim, o estabelecimento de ensino 

obedeceria, para sua organização, às instruções expedidas pelo Ministério da Educação e 

Saúde Pública como: regime escolar, processo didático, distribuição, seriação, número de 

disciplinas e fiscalização. 

Como se vê, a Reforma Francisco Campos se fez presente no ensino secundário do 

Atheneu Sergipense desde 1936, pelo menos na Lei Estadual, visto que na prática isso só 

aconteceu no dia 14 de Março de 1938, através do Decreto nº. 7, conforme decretado pelo 

Interventor Federal no Estado de Sergipe e de acordo com o Regulamento Interno da 

instituição estudada. 
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Nesta época, o colégio localizava-se na Avenida Ivo do Prado e denominava-se 

Ateneu Sergipense, conforme o Decreto nº. 5, de 16 de fevereiro de 1938, tornando sem efeito 

o Decreto nº. 911, de 2 de dezembro de 1925. A referida designação atendia ao ofício 

expedido por Euclides Roxo, ordenando ao diretor do Atheneu Sergipense a mudança de 

nomenclatura, cuja determinação foi aceita de imediato, segundo correspondência enviada ao 

inspetor federal. 

 

Do sr. diretor do Atheneu Pedro II, data de hoje. - Por intermédio do V. 
excia. Faço chegar ao conhecimento do sr. dr. Inspetor Federal, o teor do 
seguinte telegrama recebido ontem da Divisão do Ensino Secundário do Rio: 
- Diretor do Atheneu Pedro II - Aracaju - Sergipe - Comunico-vos de ordem 
do senhor Ministro nome Pedro II é uso exclusivo colégio padrão Capital da 
Republica, não podendo ser usado nenhum estabelecimento de ensino. 
Deveis, pois, providenciar urgente de nome desse estabelecimento. - 
Euclides Roxo, diretor da Divisão de Ensino Secundário. 
- Diante do exposto neste despacho, lembro que o nome Pedro II fosse 
substituído pelo de Sergipense primitivo nome desta Casa de Ensino desde a 
sua fundação (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, Ofícios 
recebidos, 16 de fevereiro de 1938).  

 

Na sua organização o ensino secundário deveria ser mantido pelo Estado, equiparado 

ao Colégio Pedro II, e subordinado à legislação federal, mas dependente economicamente dos 

atos e determinações provindas do governo estadual. 

 

A legislação federal regulará os cursos e seus programas e seriação, a 
organização do quadro dos docentes, as bases do ensino, a inspeção e 
fiscalização dos trabalhos escolares, e providenciará sobre as modificações 
que á prática mostrar indispensáveis a eficiência e bôa marcha dos serviços, 
por meio de instruções e portarias expedidas pela Divisão do Ensino 
Secundário (DECRETO nº. 7, de 14 de março de 1938).  

 

Anualmente o Governo do Estado fixava o número de alunos, após ouvir a diretoria do 

colégio a fim de orientá-lo, bem como evitar o surgimento de mudanças pedagógicas e na 

higiene escolar. Esse quantitativo não poderia exceder a quarenta alunos, caso contrário 

seriam organizadas novas turmas de cada disciplina. 

 

§1º. Quando o excedente não der múltiplo exato de quarenta, os alunos serão 
distribuídos em numero equivalente por todas as turmas. 
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§2º. O dispositivo do paragrafo anterior se estende ás turmas de línguas 
vivas, cada uma das quais terá vinte alunos. 
§3º. Para a composição da primeira turma, serão tomados, de preferencia, os 
alunos que melhores notas houverem alcançado na série anterior, ou nos 
exames de admissão, seguindo a ordem decrescente das notas obtidas a 
organização de outras turmas (Art. 3º, Decreto nº. 7, de 14 de março de 
1938). 

 

Facultado a estudantes de ambos os sexos, o ensino secundário do Atheneu Sergipense 

ofereceu à população dois cursos seriados: Fundamental e Complementar. Esses cursos, 

segundo o presente regulamento, deveriam seguir à risca os programas estabelecidos no 

Colégio Pedro II. Também ministrar-se-ia, na forma da lei, a instrução militar. 

Ao longo do ano letivo ministravam-se exercícios físicos e aulas de Música; os dois 

seriam obrigatórios aos alunos das três séries do Curso fundamental. As aulas de Música 

tinham por objetivo compor os elementos constituintes do Canto Orfeônico. Os exercícios de 

Educação Física para as alunas seriam realizados em turmas e horários diferentes dos alunos.  

A cada período de um ano o diretor do Atheneu Sergipense tinha por obrigação 

descrever todos os fatos importantes sucedidos no colégio. Durante a leitura desses registros 

muitas vezes perguntava-me sobre a importância e função de cada agente da administração, já 

que os mesmos sempre se faziam presentes a cada relatório enviado ao Secretário Geral do 

Estado. 

 

Mais uma vez cabe-me a tarefa de relatar a V. Ex o que de mais importante 
ocorreu no ultimo período decorrido, no estabelecimento que se acha sob 
minha direcção, mercê da distincção e da confiança do Exm. Sr. Presidente 
do Estado. [...] Pessoal administrativo – É o do annexo nº 16 o pessoal da 
administração deste estabelecimento [...] (Correspondência expedida, 
Relatório, 10 de julho de 1930). 

 

Afinal, quem fazia parte do corpo administrativo do Atheneu Sergipense no momento 

da Reforma Francisco Campos? Desde 1926 o corpo administrativo da instituição compunha-

se de um diretor, um vice-diretor, um secretário, um escriturário-arquivista, um escriturário-

bibliotecário, um porteiro contínuo, um bedel, quatro inspetores de alunos, uma inspetora de 

alunas e dois serventes, conforme os termos do Art. 225 do Regulamento Interno de 1926. 

A partir do ano de 1936, com a criação do Curso Complementar ocorreu, no Atheneu 

Sergipense, um acúmulo de serviços fazendo com que houvesse a necessidade de alteração no 



CAPÍTULO I – A Reforma Francisco Campos e sua atuação no Atheneu Sergipense 

72 

 

quadro do pessoal, conforme o Decreto nº. 58, de 8 de março de 1938. Contudo, com o novo 

regulamento de 1938, a administração do colégio passou a ser constituída por: um diretor, um 

vice-diretor, um secretário, um escriturário-arquivista, um escriturário-tesoureiro, um 

escriturário-bibliotecário, um chefe de disciplina, seis inspetores de alunos, duas inspetoras de 

alunas, conservador dos gabinetes, datilógrafo, porteiro, dois serventes e dois encarregados, 

sendo um deles para o asseio e da cantina e outro para a vigilância do estádio. 

O diretor e seu vice eram escolhidos e nomeados dentre os professores efetivos ou em 

disponibilidade pelo Governo do Estado. A direção do colégio estava sob coordenação do 

professor Joaquim Vieira Sobral, conforme Decreto de 31 de março de 1937, cuja notificação 

se encontra nas páginas do Diário Oficial do Estado de Sergipe de 1º de abril do mesmo ano. 

Nomeado pelo Governo do Estado para o cargo de diretor do Atheneu Sergipense 

desde 1935, Joaquim Vieira Sobral exerceu suas funções a partir do Decreto de 31 de agosto, 

conforme publicação registrada no Diário Oficial do Estado de Sergipe em 1º de setembro do 

mesmo ano. Entre as atribuições, também competia ao diretor: 

 

a) organizar o orçamento anual de acôrdo com os dispositivos 
regulamentares e as necessidades do serviço; 
b) cumprir e fazer cumprir o Regulamento, o orçamento aprovado pelo 
Governo e as leis ordinarias que interessem ao estabelecimento e fazer 
designações em materia de serviço; 
c) ser o intermediario entre a Congregação e o Governo, em assuntos 
referentes ao ensino; 
d) comunicar ao Governo a nomeação e demissão dos auxiliares do ensino; 
e) propôr ao Governo a nomeação e a demissão dos professores interinos e 
designar substitutos; 
f) nomear e demitir os empregados subalternos tais como serventes, 
encarregados do asseio e da cantina e da vigilância do Estádio; 
g) velar pelo fiel cumprimento dos deveres dos funcionarios administrativos 
e empregados subalternos e aplicar-lhes, salvo ao vice-diretor, as penas 
regulamentares; 
h) verificar a assiduidade dos membros do corpo docente e a execução dos 
programas, aplicando as penas regulamentares, ou propondo ao Governo, 
segundo o caso, a aplicação dessas penas; 
i) convocar as sessões da Congregação, presidi-las e suspende-las quando 
necessário; 
j) manter no estabelecimento rigorosa disciplina, aplicando as penas 
regulamentares; 
k) organizar o horario das aulas, consoante o interesse do ensino; 
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l) tomar conhecimento dos recursos dos estudantes contra atos dos 
professores, ou funcionarios administrativos; 
m) representar o Ateneu perante as autoridades constituídas ou designar 
representante em todo áto que justifique representação; 
n) rubricar os livros da escrituração do ateneu ou dar autorização ao 
secretario para fazê-lo; 
o) exercer a inspeção imediata do ensino e dos exames; 
p) dar instrução, nos casos omissos, para os serviços do Ateneu de acordo 
com a legislação federal sobre o ensino secundário; 
q) tomar, nos casos graves e urgentes, as medidas que forem indicadas pelas 
circunstancias, embora não previstas neste Regulamento, dando imediata 
conta ao governo do Estado; 
r) declarar justificadas as faltas de comparecimento dos professores e 
funcionarios, que não exerceram de oito em cada mês, e a qualquer deles 
abonar, a seu juízo, até três faltas mensais; 
s) assinar as folhas de pagamento e remetê-las ao Governo; 
t) prorrogar as horas do expediente, para os funcionarios administrativos e 
empregados subalternos, pelo tempo que for necessário ao serviço; 
u) apresentar ao Governo, anualmente, relatório de quanto ocorreu, no 
estabelecimento, a respeito do ensino, da disciplina, da ordem, da 
observância das leis e do orçamento [...] (Art. 160, Decreto nº. 7, de 14 de 
março de 1938). 

 

Já o vice-diretor substituía o diretor nas suas faltas e impedimentos, auxiliava-o nos 

serviços do Atheneu, além de exercer as demais funções inerentes ao cargo. Também 

deliberava provisoriamente sobre quaisquer questões urgentes atribuídas ao diretor, porém 

seria preciso notificá-lo de todos os atos excetuados para uma resolução definitiva. Na falta do 

vice-diretor, o professor catedrático mais antigo o substituiria. 

Nomeado pelo Governo, o cargo de secretário se destinava ao cidadão de reconhecida 

competência. Todos os seus atos estavam submetidos à fiscalização do diretor, mas sob suas 

ordens ficariam os escriturários, datilógrafo, os serventes e demais empregados subalternos. 

Segundo o Regimento, entre outras seriam suas atribuições: 

 

a) organizar a escrituração do estabelecimento; 
b) redigir e fazer expedir a correspondencia, inclusive os convites para 
sessões da Congregação; 
c) superintender o serviço da secretaria, de que é chefe natural, fazendo a 
distribuição do serviço pelos auxiliares; 
d) comparecer ás sessões da Congregação, das quais lavrará as atas; 
e) lavrar os termos de penas do pessoal do instituto; [...] (Art. 164, Decreto 
nº. 7, de 14 de março de 1938). 
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Como foi dito, incumbia-se ao escriturário-arquivista e escriturário-tesoureiro os 

serviços atribuídos pelo secretário. Embora, também competisse ao primeiro funcionário a 

guarda de documentos enviados pela secretaria ao arquivo e extrair certidões de registros a ele 

confiados. O segundo tinha a responsabilidade de guardar as taxas dos exames e receber do 

Tesouro do Estado às importâncias das contas do expediente, assim como as gratificações de 

aulas suplementares. 

O mesmo acontecia com o escriturário-bibliotecário, ainda que, o competisse: 

 

a) conservar-se na biblioteca, enquanto estiver aberta; 
b) cuidar da conservação das obras; 
c) organizar os catalogos de três em três anos, segundo os processos mais 
aperfeiçoados, ouvindo o diretor; [...] 
h) apresentar anualmente ao diretor um quadro estatistico dos leitores das 
obras consultadas e das que deixarem de ser fornecidas por não existirem; 
outrosim, uma relação das obras que trimestralmente entrarem na biblioteca; 
i) manter a ordem e disciplina na biblioteca; 
j) fazer carimbar os livros da biblioteca (Art. 170, Decreto nº. 7, de 14 de 
março de 1938). 

 

E o que competia ao chefe de disciplina? Além dos deveres gerais, prezava pela ordem 

geral dos alunos dentro ou nas imediações do estabelecimento, encaminhando ao diretor todos 

os fatos irregulares notificados, conforme o Art. 173 do Regimento Interno. Tinham como 

subordinados os inspetores de alunos. 

As atribuições dos inspetores de alunos estavam de acordo com Art. 178 do mesmo 

Regimento, tendo em vista que, sua vigilância e firmeza assim como sua ponderação e 

cordialidade, dependia essencialmente da disciplina dos alunos. Para esse cargo, o candidato a 

vaga realizaria uma prova de competência constituída de um ditado de 15 a 20 linhas, da 

leitura de um trecho qualquer manuscrito e de exercícios de cálculo prático, com os números 

inteiros, frações ordinárias e decimais. 

O porteiro, além do que lhe competia, recebia do escriturário-tesoureiro as quantias 

necessárias para as despesas de pronto pagamento, das quais prestava contas. 

 

a) velar pela bôa ordem e disciplina da portaria; 
b) ter sob sua guarda as chaves do edifício e de todos os compartimentos 
dêste; 
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c) cuidar do asseio interno fiscalizado os serventes e encarregados desse 
serviço; [...] (Art. 180, Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938). 

 

O servente, sob pena de demissão, não poderia possuir nenhuma familiaridade com os 

alunos nem recebia ordens de qualquer funcionário, tampouco aceitava retribuição ou 

presentes. Percorria frequentemente saguões, escadas e salas a fim de manter a limpeza, bem 

como o serviço das instalações sanitárias. 

Ao encarregado do asseio e da cantina cumpria a higiene da escada e a limpeza dos 

aparelhos sanitários e mictórios, com o auxílio do servente. Abria a cantina durante o 

expediente, mantendo-a em ordem sob um rigoroso cuidado com os utensílios. Por fim, ao 

encarregado do Estádio competia vigiar o campo e os aparelhos utilizados pelos alunos do 

Atheneu Sergipense durante as aulas de exercícios físicos. 

No início da década de 40 do século XX, sob comissão, nomearam-se ao cargo de 

diretor do Atheneu Sergipense dois professores: Felte Bezerra e José Augusto da Rocha Lima. 

O primeiro assumiu a direção em 1941 por meio do Decreto de 14 de julho, mas no ano de 

1942 solicitou exoneração à Interventoria Fiscal, que assim o fez por meio do Decreto de 25 

de julho. Esse mesmo decreto empossou José Augusto da Rocha Lima à função. 

Pelo Decreto nº. 32, de 6 de maio de 1942, o Atheneu Sergipense passou a ser 

denominado de Colégio de Sergipe26, “atendendo ao que estabelece a Lei Orgânica do Ensino 

Secundário” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, expediente da Interventoria, 7 

de maio de 1942). Tal fato pode ser verificado na escrita do telegrama expedido pela direção 

da Divisão de Ensino Secundário ao Inspetor Federal junto a esse estabelecimento.  

 

Comunico-vos novo regime curso secundário deve ser imediatamente 
adotado quatro primeiras séries acôrdo Decreto-Lei 4.245 e portaria 
Ministerial 97. Novas instruções seguirão breve. Sds. Lucia Magalhães, 
Diretora Divisão Ensino Secundário. 
 

Em cumprimento ao art.5, § 2º e ao art. 6º, do Decreto-Lei n. 4.244, de 9 de 
Abril de 1942, em combinação com o art. 1º, do Decreto-Lei 4.245, da 
mesma data, a diretoria do Ateneu Sergipense avisa que, para todos os 
efeitos, este Estabelecimento passará a denominar-se, de agora em diante, 

                                                           
26 Em 1942 a mudança de nomenclatura apontou os primeiros indícios da Reforma Capanema, pois sua definitiva 
instalação no Atheneu Sergipense ocorreu a partir de 1943.  Entretanto, a pesquisa não localizou nenhuma 
legislação educacional sergipana que comprovasse a implantação da Reforma de Capanema no interior dessa 
instituição, apenas encontraram-se algumas publicações sobre o assunto nas páginas do Diário Oficial do Estado 
de Sergipe. 
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Colégio de Sergipe (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 7 de 
maio de 1942).   

 

Apesar da mudança de nome apontar os primeiros indícios da nova Lei que se 

instalava na instituição, sua total implementação foi constatada nas páginas do telegrama 

enviando pelo Ministro da Educação Gustavo Capanema, ao diretor do Colégio de Sergipe. 

 
Comunico-vos que o estabelecimento de Ensino Secundário sob vossa 
direção está autorizado a funcionar, no ano de 1943, como Colégio. As 
matrículas na primeira e segunda série do Curso Clássico ou do Científico 
deverão realizar-se até o dia 14 deste mês (Gustavo Capanema, DIÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 13 de março de 1943).    

 

Em suma, a instalação da Reforma Francisco Campos em Sergipe aconteceu devido à 

substituição do Curso Complementar aos antigos Preparatórios, de acordo com a Portaria 

Ministerial de 17 de março de 193627. Desse modo, a realização dos exames de admissão da 

1ª série do Curso Complementar ocorreu no ano de 1937, fato que será explicado no próximo 

tópico e que também corrobora com as análises já comentadas em Rocha (2001) e Otone e 

Silva (2006) sobre as discussões da definitiva instalação dessa segunda etapa dos secundários 

em âmbito nacional.  

Quanto aos agentes administrativos, sua movimentação se fez presente dentro e fora 

do Atheneu Sergipense à medida que eram nomeados, substituídos e exonerados, algumas 

vezes por distinção intelectual, a serviço, motivos de doença ou até mesmo particulares. 

 

Despacho ao oficio n. 58 do Ateneu Sergipense, de 16 do corrente- 
comunicando que, nessa data, professor Florentino Menezes, na qualidade de 
substituto legal do diretor daquele estabelecimento, assumiu o exercício 
desse cargo, em vista de ter o serventuario efetivo viajado até a cidade do 
Salvador, em comissão do Governo do Estado [...] (OFICIAL DO ESTADO 
DE SERGIPE, ofícios despachados, 19 de abril de 1938). 

 

Como se vê, todos os agentes administrativos do Atheneu Sergipense possuíam sua 

importância e atribuições, fato que ao longo do estudo ficou evidenciado, principalmente 

quando articulei essas informações com os dados contidos nas páginas dos documentos 

                                                           
27 Para maiores informações ver Bicudo (1942, p. 225-293). 
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institucionais; sem dúvida, foi possível perceber a presença desses agentes escolares durante a 

pesquisa. 

 

 

1.3.2 O ingresso no Atheneu Sergipense: admissão e matrícula  
 

 

E a amavel presença do meu antigo professor de Francês, dr. Leandro Diniz 
de Faro Dantas, que me acompanha os passos nesta commovida visita da 
minha saudade, - concorre para completar esta generosa allusão: - o 
“Atheneu Pedro II” é o mesmo “Atheneu Sergipense”, onde entrei há 
precisamente dezeseis annos para iniciar a incessante tarefa que ainda não 
findou nem  é dado saber quando terminará [...] (João Passos Cabral, Livro 
de Visitas, 10 de maio de 1928)28. 

 

No trecho anterior é notório o motivo de orgulho e saudade do ex-aluno João Passos 

Cabral29, durante sua visita ao Atheneu Sergipense. Desde aquela época, ingressar nesse 

estabelecimento de ensino seria trilhar os caminhos na busca de uma extraordinária formação 

intelectual e moral apreendidas nas matérias estudadas, nos compêndios lidos e no convívio 

com a administração, professores e alunos da instituição. 

Como se fazia para ser um aluno do Atheneu Sergipense? Existia algum procedimento 

específico para entrar nessa escola? Afinal, o que realmente se fazia necessário para estudar 

no tão almejado colégio? Procurando respostas a essas e outras questões, o presente tópico 

procura esclarecê-las. 

Como já foi dito, desde os anos de 1926 o ensino do Atheneu Sergipense se 

regulamentava por meio do Decreto nº. 940, de 2 de julho de 1926 e conforme essa lei “os 

pais, tutores ou encarregados dos matriculados deverão apresentar ao diretor do Atheneu 

Pedro II, de 7 a 15 março de cada ano, os requerimentos solicitando inscrição para o exame de 

admissão” (Art. 4º, Decreto nº. 940, de 2 de julho de 1926). 

                                                           
28 Apesar da transcrição acima pertencer a um período anterior ao estudado na pesquisa é significante, pois, as 
impressões dos visitantes esclarecem o processo de formação da mocidade sergipana.  
 

29 Nascido em 7 de agosto de 1887, na cidade de Aracaju, João Passos Cabral foi estudante do Atheneu 
Sergipense desde o ano 1912. Em 1916 prestou exames finais nas matérias do curso de Humanidades. Atuou 
profissionalmente na imprensa aracajuana e nos Correios do Estado, além de produzir artigos, poesias, romances 
e críticas para diversos jornais. Foi professor de Literatura da escola Normal Rui Barbosa. Faleceu no Rio de 
Janeiro, em 1950 (GUARANÁ, 1925).   



CAPÍTULO I – A Reforma Francisco Campos e sua atuação no Atheneu Sergipense 

78 

 

As inscrições para os exames de admissão seriam anunciadas no jornal oficial do 

estado, no período de 16 a 25 de fevereiro, mediante registro efetuado na secretaria do 

Atheneu Sergipense. Para isso, seria necessário entregar a seguinte documentação: identidade 

de pessoa, comprovada com carteira de identidade; prova de bom comportamento, passada 

pelos diretores ou professores da escola que o candidato houver frequentado ou de autoridade 

policial; atestado de não sofrer de moléstia contagiosa ou infectocontagiosa e de imunização 

contra a varíola; prova de pagamento da taxa respectiva, conforme os Arts. 5º e 6º do referido 

decreto. 

Os exames de admissão seriam realizados em duas épocas, sendo os da primeira 

efetuados em dezembro, e os da 2ª época na segunda quinzena de março, cuja finalidade era 

verificar se o candidato estava “habilitado a empreender com vantagem o estudo das matérias 

do curso secundário”. Suas provas constariam de noções concretas acentuadamente objetivas, 

de Instrução Moral e Cívica, de Português, de Cálculo Aritmético, de Morfologia Geométrica, 

de Geografia e História Pátrias, de Ciências Físicas e Naturais e de Desenho, conforme 

programa do Departamento Nacional de Ensino (Art. 50, Decreto nº. 940, de 2 de julho de 

1926). 

Após a realização das provas, iniciava-se o período de matrícula entre os dias 16 e 31 

de março. Para tanto, os candidatos aprovados no 1º ano deveriam comprovar idade mínima 

de 10 anos; apresentar certificado de aprovação no exame de admissão e pagamento de taxa 

de matrícula. Os pretendentes dos outros anos do curso juntariam ao seu requerimento a 

certidão de aprovação da série anterior e o recibo de pagamento da taxa respectiva. 

Esse rito permaneceu no Atheneu Sergipense até a implementação do novo 

Regulamento Interno de 1938, que entre outras determinações modificou alguns pontos do 

processo de admissão e matrícula desse estabelecimento.  

Ao ingressar no Atheneu Sergipense no ano de 1938, o candidato prestaria exame de 

admissão na 1ª série do Curso Fundamental na segunda semana de fevereiro, mediante 

inscrição realizada na primeira quinzena do mesmo mês, de acordo com requerimento firmado 

pelo pretendente ou representante legal.  

 

§ 1º. Contará do requerimento a idade, a filiação, a naturalidade e a 
residencia do candidato  
§ 2º. O requerimento virá acompanhado de atestado de vacinação anti-
variolica recente, de três anos no maximo, do recibo de pagamento da taxa 
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de inscrição e de uma fotografia do candidato, de 3x4 (Art. 11, Decreto nº. 7, 
de 14 de março de 1938). 

 

Até o dia 30 de junho do ano pleiteado seria comprovada, mediante registro civil, a 

idade de 11 anos ao candidato que estivesse inscrito a fazer o exame de admissão em 

determinadas disciplinas no Atheneu Sergipense. Segundo o regimento interno, as matérias de 

Português, Matemática, Geografia, História Pátria e Ciências Físicas e Naturais versariam 

sobre: 

 

a) prova escrita de português e caligrafia, constando de ditado de 15 a 20 
linhas do texto e da redação e descrição de uma das gravuras do “Quadro de 
Linguagem”, ou outra qualquer de facil interpretação; 
b) prova escrita de matematica, por meio de três questões sobre cálculo 
aritmetico elementar, relativo aos numeros inteiros, frações ordinarias e 
decimais;  
c) prova oral de português, com leitura expressiva e análise léxica elementar 
de trêcho facil de escritor nacional contemporaneo; 
d) prova oral de matemática, com emprego do cálculo prático, extensivo ao 
sistema metrico decimal; 
e) prova oral de geografia, sobre nomenclatura e generalidades; 
f) prova oral de historia patria, com argüição sobre os fátos gerais da história 
nacional, dispensas as minucias; 
g) prova oral de ciencias físicas e naturais, sob o aspecto simplista das 
“lições de coisas” (Art. 15, Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938).  

 

Na aplicação dos exames fazia-se presente uma comissão de três professores 

catedráticos, designados pelo diretor do Atheneu Sergipense e sujeitos a substituição em caso 

de não comparecimento. O examinador atribuía uma nota na matéria que avaliava, e, 

consequentemente, os candidatos que obtivessem pontuação inferior a 50 na prova escrita de 

Português ou de Matemática seriam eliminados. As notas dessas disciplinas contemplavam as 

médias das notas da prova escrita e da oral. Sendo assim, para aprovação no exame de 

admissão se fazia necessário alcançar, ao menos, o quociente de 50. 

No Atheneu Sergipense a procura pelos exames de admissão cresceu durante os cinco 

primeiros anos investigados, embora não fosse possível identificar, no ano de 1943, o número 

exato de alunos aprovados e reprovados. No entanto, nas fontes investigadas encontrei apenas 

dados referentes à seleção da segunda época desse concurso, notificados no Diário Oficial do 

Estado de Sergipe do dia 3 de março de 1943, conforme as informações do Quadro I. 



CAPÍTULO I – A Reforma Francisco Campos e sua atuação no Atheneu Sergipense 

80 

 

Anos 1938 1939 1940 1941 1942 1943 

Alunos aprovados 16 49 78 87 202 62 

Alunos reprovados 17 - 15 38 88 68 

Total de inscritos 33 49 93 125 294 130 

Quadro 01: Números de alunos inscritos nos exames de admissão do Atheneu Sergipense (1938-1943). 
Fonte: Quadro elaborado a partir de Diários Oficiais do Estado de Sergipe localizados no Centro de Educação e 
Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS). 

 

De acordo com os dados, em relação ao ano de 1942, teria, o curso secundário do 

Atheneu Sergipense, diminuído o número de candidatos inscritos nos exames de admissão a 

partir do ano de 1943?  

Durante a análise do Livro de matrículas da 1ª série do Curso Fundamental do ano de 

1943, contabilizei um total de 209 alunos matriculados no Atheneu Sergipense, sendo que 53 

deles eram repetentes. Os respectivos dados estavam distribuídos nas secções masculinas e 

femininas, apresentando 112 e 97 inscritos e um valor de 40 e 13 estudantes repetentes, 

respectivamente. Os referidos dados demonstraram que neste período ocorreu um crescimento 

significativo de jovens interessados pelos ensinamentos ministrados no curso secundário 

dessa instituição.  

Por meio desses dados foi possível confirmar a presença dos ditames da Lei Orgânica 

do Ensino Secundário no Atheneu Sergipense, ao defender a não inclusão da co-educação em 

seu estabelecimento. Essa reforma determinava que nas escolas frequentadas por ambos os 

sexos, o ensino ocorreria em salas separadas para homens e mulheres, fato que pode ser 

comprovado nos registros das cadernetas do Atheneu Sergipense. Também, chegou-se à 

conclusão que houve um aumento gradativo no número de mulheres interessadas pelos 

estudos secundários da referida instituição.  

 Nessa época o curso estava dividido em dois ciclos: Ginasial e Colegial. O primeiro 

ciclo correspondia a um curso de formação geral, com duração de 4 anos. O segundo 

correspondia a dois cursos paralelos, denominados de Clássico e Científico, cujo objetivo era 

consolidar, desenvolver e aprofundar os ensinamentos do Curso Ginasial por um período de 3 

anos. A educação feminina foi uma das preocupações dessa nova lei, pois normatizava o 

papel da mulher como esposa e mãe, através do rol das disciplinas a serem ministradas, 

principalmente com a inclusão da Economia Domestica nas 3ª e 4ª séries do Curso Ginasial 

(SOUZA, 2008). 
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Outro fato interessante localizado nas páginas dos Diários Oficiais do Estado de 

Sergipe discorreu sobre as mudanças ocorridas no programa dos exames de admissão do 

Atheneu Sergipense de uma época para outra. Ao analisar o pleito da primeira fase percebi 

que o mesmo não sofreu nenhuma modificação, contudo na segunda etapa do concurso houve 

alterações significativas. 

A primeira época dos exames de admissão ocorreu mediante publicação do Edital nº.4, 

de 11 de novembro de 1942, cuja redação informava que de 20 a 30 do mesmo mês e ano 

ocorreriam inscrições para o ingresso na 1ª série do “curso ginasial, de acordo com o artigo 

34, § 1º do Decreto-Lei Federal nº. 4.244, de 9 de abril de 1942, combinado com o artigo 13 

do regimento vigente desse colégio”. As provas foram realizadas em 11 de dezembro de 1942, 

nas matérias de Português, Matemática, Geografia, História do Brasil e Ciências Físicas e 

Naturais (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 11 de novembro e 10 de dezembro 

de 1942).  

Na segunda época dos exames de admissão, as inscrições ocorreram entre os dias 1º a 

10 de fevereiro de 1943, cujas provas seriam realizadas na segunda quinzena do mesmo mês. 

As normas que regulamentavam o processo de ingresso ao Atheneu Sergipense permaneciam 

as mesmas, exceto quanto aos programas das matérias a serem cobradas, que sofreram 

algumas modificações. Essas alterações versavam sobre a supressão da disciplina Ciências 

Naturais, a retirada do sistema monetário brasileiro da prova de Matemática e a eliminação do 

assunto sobre os principais acidentes de Geografia Física dos continentes na Geografia, 

conforme Diário Oficial de Estado de Sergipe, em 6 de janeiro de 1943. Provavelmente, a 

diminuição de alguns conteúdos também tenha influenciado para o aumento do número de 

alunos admitidos no Atheneu Sergipense, durante as mudanças surgidas a partir do ano de 

1943. 

As matrículas dos Cursos Fundamental e Complementar se realizavam no período de 

1º a 14 de março de cada ano. Para tanto, a secretaria do Atheneu Sergipense publicava no 

Diário Oficial do Estado e nos jornais, por ordem do diretor, editais que informavam à 

sociedade sergipana. 

No Diário Oficial do Estado, de fevereiro de 1937, numa publicação sobre matrícula 

no Atheneu Sergipense, verifiquei que até esse ano o colégio seguia as deliberações da Lei nº. 

40, de 18 de novembro de 1936. Segundo essa circular, os dias para matrícula naquela 

instituição se dividiam da seguinte maneira:  
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Edital N. 6 
Matricula do curso fundamental  

 

De ordem do sr. director scientifico aos interessados que de 1º a 15 de março 
acham-se abertas nesta secretaria as matriculas para o curso fundamental [...] 

 

Edital N. 7 
Matricula do curso complementar 

 

De ordem do sr. director scientifico aos interessados que de 8º a 15 de março 
acham-se abertas nesta secretaria as matriculas para as três secções do curso 
complementar (ENGENHARIA, MEDICINA E DIREITO) [...] 
[...], tudo de acordo com a Lei Estadual numero 40, de 18 de novembro de 
1936 (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, Secretaria do Atheneu, 27 de 
fevereiro de 1937).  

  

Assim, o período de matrícula do Atheneu Sergipense atendia as determinações da lei 

federal que organizava a Reforma Francisco Campos, por meio do Art. 26, que afirmava: “a 

matrícula no curso secundário será processada de 1º a 14 de março” (BRASIL, 1932). 

Para efetivação da matrícula os alunos apresentariam alguns documentos. No Curso 

Fundamental precisariam do certificado de habilitação no exame de admissão para primeira 

série e, nas demais séries, certificado de habilitação na série anterior, atestado de saúde e 

recibo do pagamento da taxa de matrícula. 

Além do requerimento, para se matricular no Curso Complementar o aluno admitido 

na primeira série necessitaria do certificado dos exames da 5ª série e recibo de pagamento da 

primeira prestação da taxa de matrícula. Se na conclusão do Curso Fundamental o 

estabelecimento de ensino fosse equiparado ou submetido à inspeção preliminar ou 

permanente, adicionar-se-ia aos documentos: atestado de saúde, certidão de idade, atestado de 

vacina, carteira de identidade e guia de transferência. Assim, os alunos concludentes do ano 

de 1935, constituíram a primeira turma de alunos sujeita ao Curso Complementar do Atheneu 

Sergipense para o ano de 1936.  

Contudo, na 2ª série do Curso Complementar o aluno juntaria para matrícula, em seu 

requerimento: certificados dos exames da 1ª série deste curso e recibo de pagamento da 1ª 

prestação da taxa de matrícula acompanhado de declaração escrita, pelos pais ou responsável, 

em papel selado e firma reconhecida, responsabilizando-se diretamente por qualquer dano ou 

prejuízo causado ao edifício, mobiliário e material dos gabinetes de Geografia, Comosgrafia, 

Física, Química, História Natural e da Biblioteca do estabelecimento. 
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Anualmente o aluno pagaria duas taxas: a de matrícula e a de frequência. Os filhos dos 

funcionários públicos ficavam isentos da taxa de matrícula. No Curso Fundamental as taxas 

eram cobradas em duas prestações e no Complementar em três. De acordo com o 

regulamento, a primeira parcela seria cobrada no ato da matrícula, ficando, as outras, 

agendadas. Mais uma vez, encontrei nos Diários Oficiais anúncios que comprovam essa 

passagem: 

 

Edital N. 7 
De ordem do sr. professor  diretor deste estabelecimento cientifica-se aos 
interessados que, de 16 a 30 do corrente , a Secretaria fornece GUIAS para 
pagamento da 2ª prestação de matricula para o CURSO 
COMPLEMENTAR, de acordo com o estatuído no § 2º do artigo 24, do 
regulamento baixado com o decreto n.7, de 14 de março deste ano[...] 

Edital N.11 
De ordem do sr. Diretor e de acôrdo com o [...] regulamento vigente, 
cientifico aos alunos do Curso Complementar que o pagamento da 3ª 
prestação da taxa de matricula (100$00) será feito de 16 a 31 de Outubro  
corrente (DIÁRIO OFICIAL, Secretaria do Ateneu Sergipense, 14 de junho 
e 5 de outubro de 1938, grifos nossos). 

 

Só se permitia transferência de alunos para outros institutos de ensino secundário nos 

períodos de férias, “mediante guia expedida pelo estabelecimento de ensino em que esteja 

matriculado o aluno, e da qual constará minuciosa informação sobre a sua vida escolar” (Art. 

32, Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938). E, para os institutos congêneres, admitia-se, a 

qualquer época e em qualquer das séries do curso, estudantes filhos de militares ou 

funcionários públicos que por ordem de superiores estivessem condicionados a mudarem suas 

residências para outro estado do Brasil. 

 Desde que comprovada a validade dos certificados dos alunos estranhos30 ao 

estabelecimento, os mesmos efetuariam suas matrículas após autenticação expedida por 

cônsul brasileiro ou pelo representante diplomático do país. 

Quando verificado o número de vagas abertas na 1ª série do Curso Fundamental, 

divulgava-se em edital uma lista de candidatos a serem matriculados no prazo de 20 a 25 de 

                                                           
30 Denominação aplicada aos alunos que não eram matriculados no Atheneu Sergipense, mas que tinham 
interesse pelo estudo dessa instituição. Para seu ingresso, inscrever-se-iam nas vagas disponíveis nas diversas 
séries do Curso Fundamental e Complementar durante o período de matrícula. 
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março do corrente ano, mediante ordem crescente da nota de aprovação do exame de 

admissão. E, na sua inexistência, também se publicava aviso, conforme trecho transcrito: 

 

AVISO 
 

De ordem do sr. diretor, previno a quem interessar possa, que estão 
encerradas definitivamente as matriculas para os Cursos Fundamental e 
Complementar, NÃO EXISTINDO MAIS VAGAS (DIÁRIO OFICIAL, 
Secretaria do Atheneu Sergipense, 11 de março de 1941).  

 

Nos anos de 1943, com a implementação da Lei Orgânica, também era visível a 

preocupação dos dirigentes pela educação sergipana. Na correspondência expedida pelo 

Ministro Gustavo Capanema à diretoria do Atheneu Sergipense, percebeu-se sua ansiedade 

com o início das aulas daquele estabelecimento. O mesmo telegrama advertia que a 

administração do colégio deveria esclarecer a população quanto à escolha do curso, 

explicando à mesma que tanto o Curso Clássico como o Cientifico possuíam direitos iguais 

para o acesso ao ensino superior. 

 

As aulas terão início no dia 15. Deveis esclarecer aos candidatos ou aos seus 
pais antes de fazerem a opção de que trata o artigo 35 da Lei Orgânica do 
Ensino Secundário, que o Curso Clássico e o Curso Científico conferem 
direitos iguais com relação ao ingresso no Ensino Superior e a preparação 
literária e científica tanto num como no outro é suficiente e adequada aos 
estudos universitários de qualquer modalidade. Estou certo que envidareis os 
maiores esforços para que a educação secundária no nosso País seja cada vez 
mais sólida e aprimorada (Gustavo Capanema, DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO DE SERGIPE, 13 de março de 1943).    

 

Bem diferente dos cursos ministrados na Reforma Francisco Campos, os Cursos 

Clássico e Científico “não seriam considerados dois rumos diferentes da vida escolar”, como 

aconteceu como os Cursos Complementares (RIBEIRO, 2006, p. 38). Segundo as Exposições 

de Motivos, os dois cursos da Reforma de Capanema não seriam especializados com 

finalidades específicas para um determinado setor do ensino superior, os alunos continuariam 

seus estudos de forma aprofundada, mediante ensinamentos apreendidos no Curso Ginasial 

durante três anos (BRASIL, 2005b). 

As inscrições dos exames de admissão aconteceram entre os dias 23 e 30 de novembro 

de 1942. Conforme dados publicados no Diário Oficial, esse fato marcaria o início da 
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“primeira série do curso Ginasial; de acôrdo com os artigos 34 e seu § primeiro do Decreto- 

Lei Federal nº. 4.244, de 9 de abril de 1942 [...] (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 

SERGIPE, Secretaria do Colégio de Sergipe, 12 de novembro de 1943). 

No período de 1º a 14 de março de 1943 foram abertas, no Colégio de Sergipe, as 

matrículas dos cursos Ginasial e Colegial, sendo que os primeiros dez dias se destinavam aos 

alunos aprovados nos exames de admissão, para renovação e aos ingressantes do Curso do 

Colégio. Os demais dias “a Diretoria reservou para os interessados de outros Ginásios, que 

desejem transferências, no caso de haver ‘VAGAS’” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 

SERGIPE, Secretaria do Colégio de Sergipe, 27 de fevereiro de 1943). 

No ano de 1944, para conclusão do ensino secundário, os pais e os alunos estariam 

cientes que prestariam “exame oficial do conjunto das disciplinas do Curso Clássico ou do 

Curso Cientifico”, de acordo com a Lei Orgânica de 1942 (Gustavo Capanema, DIÁRIO 

OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 13 de março de 1943). A partir daí nasce um novo 

momento na educação sergipana que, na oportunidade, não nos compete investigar.    

 

 

1.3.3 Pela manutenção da ordem: o cotidiano escolar do Atheneu Sergipense   
 

 

Desde sua fundação a instrução secundária do Atheneu Sergipense era uma 

preocupação constante dos governantes. Muitos deles estudaram nessa instituição, cursaram o 

superior em outros estados e por lá se estabeleceram. Mas, mesmo morando longe, quando 

retornavam a Sergipe traziam na sua bagagem lembranças dos antigos métodos educacionais 

aplicados na sua formação, fato que pode ser verificado no relato do Ministro do Supremo 

Tribunal, Heitor de Souza, registrado nas páginas de um jornal local durante sua passagem 

pelas dependências do colégio. 

 

Na salutar orientação da minha estremecida terra, na efficiente direcção 
deste instituto e na sua profícua fiscalização eu vejo, com legítima ufania, a 
continuidade moral dos antigos processos de educação e de ensino a que 
devo os primórdios da minha formação intelectual e moral (Heitor de Souza, 
Jornal Correio de Aracaju, 1º de março de 1928). 
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Para manter a ordem no Atheneu Sergipense, durante a Reforma Francisco Campos, 

seus dirigentes seguiam as orientações do Regimento Interno conforme as exigências da 

Divisão do Ensino Secundário. Suas atribuições norteavam o regime escolar dos dois cursos, 

cuja verificação ficou comprovada ao confrontar a Lei Estadual com as fontes institucionais. 

O período letivo datava entre 15 de março e 30 de novembro. Cada aula continha uma 

duração de 50 minutos, intervalos de 10 minutos e vinte e oito horas de trabalho semanal. A 

frequência seria obrigatória, até mesmo nas horas reservadas para os exercícios de educação 

física, música e instrução militar. Os Cursos Fundamental e Complementar funcionavam em 

turnos distintos, sendo vedada a entrada de alunos de um dos cursos quando o outro estivesse 

funcionando. 

Como avaliação os alunos efetuariam arguições e trabalhos práticos, além de provas 

escritas parciais com notas graduadas de cinco em cinco pontos, de zero a cem. O professor 

de cada disciplina atribuía aos alunos uma nota pelo menos, na arguição ou trabalhos práticos, 

a partir do mês de abril. Em todos os meses esses trabalhos seriam realizados até o quinto dia 

do mês seguinte. 

Na segunda quinzena de maio, julho, setembro e novembro cada classe realizaria 

quatro provas escritas parciais. O aluno que não comparecesse a qualquer uma delas só a faria 

por meio de requerimento acompanhado de atestado médico, entregue no prazo de oito dias a 

partir da data do afastamento; aquele aluno que não justificasse a ausência receberia nota zero. 

 

Concluída a apuração da média e verificado que freqüentou a três quartos, no 
mínimo, das aulas e exercícios obrigatórios da série, será promovido a série 
seguinte, ou aprovado na última série, o aluno que obtiver, 
concomitantemente, nota igual ou superior a 30 em cada disciplina e média 
aritmética igual ou superior a quarenta no conjunto das disciplinas da série 
(Art. 53, Decreto N. 7, de 14 de março de 1938). 

 

Os exames eram processados em duas épocas: a primeira em dezembro e a segunda 

em março, segundo as leis federais e circulares deliberadas pela Divisão do Ensino 

Secundário. 

Conforme edital exposto no Diário Oficial, os alunos que estivessem em atraso de 

pagamento ou de quaisquer taxas com o Atheneu Sergipense, não poderiam prestar exames 

nem tampouco se matricular no estabelecimento. 
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[...] aviso aos alunos matriculados nas três secções do Curso Complementar, 
que não satisfazerem a 2ª prestação de matrícula, agora, não poderão prestar 
a segunda prova parcial, a realizar-se na 2ª quinzena do mês corrente 
(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, Secretaria do Atheneu 
Sergipense, 2 de julho de 1938).  

 

A diretoria do Atheneu Sergipense expedia os certificados de promoção e de 

conclusão do Curso Fundamental e Complementar. Estes certificados e os de exames de 

admissão estavam sujeitos a pagamento de taxas. Também observei que, em alguns casos os 

exames realizar-se-iam gratuitamente, conforme dados contidos num telegrama enviado pelo 

diretor da Divisão de Ensino Secundário, Euclides Roxo, ao Inspetor Federal do Atheneu 

Sergipense, Otaviano Vieira de Melo, deliberando impedimento na “cobrança da taxa de 

promoção ou inscrição de exames dos alunos do curso ginasial inspecionado” (Euclides Roxo, 

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 20 de novembro de 1938). 

As férias dar-se-iam em dois períodos: o primeiro, de 1º de janeiro a 15 de março; e o 

segundo, de 16 a 30 do mês de junho. Os encerramentos das aulas não determinariam o início 

das férias, pois os docentes seriam obrigados a comparecerem até quando durassem os 

exames no Atheneu Sergipense, durante todo mês de dezembro ou por convite do diretor em 

cumprimento a atos relativos a exames, reuniões extraordinárias da Congregação, concursos e 

outras solenidades. 

Durante as aulas e solenidades todos os alunos eram obrigados a usar uniformes 

segundo os modelos adotados pela diretoria, principalmente nas comemorações de conclusão 

de curso nas quais os alunos deveriam estar bem uniformizados para registrarem em foto esse 

momento. 

Essa determinação se estendia aos lugares públicos e em reuniões, desde que não 

proporcionassem desrespeito ao Atheneu Sergipense. Contudo, o descaso pela uniformização, 

principalmente pelo descuido e desalinho, também impedia sua entrada ao colégio. Naquela 

época, estar bem uniformizado seria muito mais do que vestir o fardamento escolar imposto 

pela instituição, compreendia em:    

 

a) trazer a cabeça coberta com o casquete, sempre que estiver em formatura 
e logares públicos; 
 b) conservar a blusa completamente abotoada; 
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c) usar o calçado limpo, nunca esquecendo o verdadeiro emprego dos 
colchetes, cadarços, atacadores, etc (Art. 71, Decreto nº. 7, de 14 de março 
de 1938). 

 

Os programas das disciplinas dos dois cursos obedeceriam às determinações do plano 

adotado pelo Colégio Pedro II. Facultava-se ao professor o direito de modificar o programa de 

sua disciplina, “dando aos pontos que o compõem a extensão que julgar conveniente, e alterar 

a ordem dele, respeitadas as linhas gerais, que os caracterizam, quanto aos assuntos e a sua 

limitação” (Art. 71, Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938). 

 

Principalmente nas primeiras séries de cada disciplina, o ensino pratico e 
objetivo será o motivo das preocupações didáticas do professor, deixando 
para as séries finais os temas de mais complexa e dificil compreensão, as 
generalizações indispensaveis e os desenvolvimentos teoricos a que a 
disciplina comportar (Art. 76, Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938).  

 

Assim, o ensino no Atheneu Sergipense estava em conformidade com a Reforma 

Francisco Campos, pois segundo o regulamento: 

 

O ensino deverá ser feito sob aspecto de sua utilização imediata nas 
multiplas atividades da vida presente, de modo que o aluno adquira os 
elementos culturais que lhe aumentem as probabilidades de êxito e permita-
lhe mover-se com vantagem nos quadros das concorrencias sociais e 
economicas (Art. 77, Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938). 

 

Esse ensino seria ministrado por meio de quadros, livros, entre outros objetos. O 

diálogo também consistia numa ferramenta importante, desde que inspecionado pelo 

professor; o mesmo ocorreria: entre o professor e os alunos e entre os próprios alunos. 

Com efeito, os estudos secundários sergipanos se apropriaram do ideário da Reforma 

Francisco Campos implementado no Colégio Pedro II. Ainda que tardiamente seguiu seus 

desígnios, tornando legítimo o pensamento de Bourdieu (2005), ao afirmar que quando 

“moldados segundo o mesmo modelo, os espíritos assim modelados encontram-se 

predispostos a manter com os pares uma relação de comunicação imediata” (BOURDIEU, 

2005, p. 206). Dessa maneira, percebeu-se, ao longo da pesquisa, que o Atheneu Sergipense 

respeitava as determinações advindas da Divisão do Ensino Secundário, além de manter uma 

comunicação ativa com esse Departamento, através de correspondências. 
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CAPÍTULO II 
 

 

 

 

 

 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO ATHENEU SERGIPENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto a dizerem que os professores do meu Estado não 
têm competência para leccionar o curso complementar, é 
uma grande injustiça feita aos seus professores, pois que, 

em Estado nenhum, se encontram professores para os 
cursos fundamental e complementar mais competentes de 
que os de Sergipe, como por exemplo, o professor Abdias 

Bezerra, d’entre muitos outros. 
 

Gentil Tavares, 18 de março de 1937. 
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Na concepção de Chervel (1990), ensinar é “fazer conhecer pelos sinais. É fazer com 

que a disciplina se transforme, ao ato pedagógico” (CHERVEL, 1990, p. 192). Assim, com a 

transformação da disciplina em ato pedagógico, surge o professor como um dos personagens 

dessa história. 

Para Viñao (2008), os campos da História das disciplinas escolares e do processo de 

profissionalização não podem ser estudados separadamente, já que a disciplina constitui um 

elemento chave do ofício do docente. Entretanto, torna-se importante analisar a história desses 

agentes, saber de que forma se deu sua formação, titulação, seleção, matérias ensinadas, temas 

trabalhados e como futuros professores do seu campo ou de outros são escolhidos. 

Partindo desse ideário, me questionei: Quem ensinava Matemática no Atheneu 

Sergipense durante a Reforma Francisco Campos?  

Desde o período da Proclamação da República até o final dos anos 1920, o acesso à 

cátedra era reforçado pelo ideário das reformas, através “das exigências de concurso de títulos 

e provas, bem como da vitaliciedade” (PRADO, 2003, p. 69).  

Nos anos de 1930, com a Reforma Francisco Campos, ainda se exigia que o professor 

catedrático realizasse concurso público de títulos e provas para o preenchimento de uma 

cátedra do ensino superior e do secundário, através do Decreto nº. 19.851, de 11 de abril de 

1931, nos termos do Art. 54. Quando nomeado, o catedrático manter-se-ia em seu cargo por 

10 anos e, com o fim deste prazo poderia se candidatar novamente ao cargo, concorrendo 

apenas ao concurso de títulos. “Ao reassumir o cargo, o professor catedrático adquiria 

garantia de vitaliciedade e inamovibilidade, perdendo-os somente com o abandono do cargo 

ou sentença judiciária”. Passados 30 anos de magistério ou quando atingisse a idade de 65 

anos, o mesmo tinha por direito a se aposentar, “havendo possibilidade de prorrogar por mais 

5 anos as suas funções no magistério” (PRADO, 2003, p. 69). 

O Art.15, do Decreto nº. 21.241, de 4 de abril de 1932, que consolidou a reforma do 

ensino secundário, apresentou em sua resolução algumas considerações sobre os professores 

do Colégio Pedro II.  

 

Art. 15. Enquanto não houver diplomados pela Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras, o cargo de professor no Colégio Pedro II será provido por 
concurso, nas condições estabelecidas para a escolha dos catedráticos dos 
institutos de ensino superior, devendo ser indicados pelo Conselho Nacional 
de Educação os três membros da comissão examinadora estranhos à 
Congregação (BRASIL, 1932). 
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Essa legislação estabelecia que os professores catedráticos, ao assumirem uma cátedra 

do Colégio Pedro II, enquanto não fossem diplomados pelas Faculdades de Educação 

prestariam concursos nos mesmos padrões dos cursos superiores existentes. Caso não 

houvesse tais estabelecimentos de ensino, realizar-se-iam provas cujos conteúdos e objetivos 

seriam idênticos àqueles aplicados aos professores candidatos ao ensino superior brasileiro.  

Conforme as colocações de Prado (2003), a importância dos concursos se concentrou 

no mais alto patamar das exigências atribuídas a um professor do ensino secundário: ser 

professor catedrático, além de se tornar uma “referência a uma instituição que é modelo e que 

a própria legislação assim o determina” (PRADO, 2003, p. 51). 

Diante dessas palavras não nos compete pensar que o saber exigido do professor de 

Matemática do Colégio Pedro II seja o mesmo do Atheneu Sergipense, tão pouco a realização 

do concurso à cátedra de Matemática. Contudo, é importante ressaltar que as leis não se 

implementam numa mesma época,  porém deve-se adotar como referência a instituição padrão 

para o ensino secundário brasileiro.  

Logo, os programas dos concursos para professores do Colégio Pedro II também 

serviram de referência, já que o mesmo se constituiu um padrão do ensino secundário.  Desse 

modo, a pesquisa pretende também esclarecer, por meio dos concursos, o saber exigido ao 

catedrático, em particular, o do professor de Matemática. 

Assim, a investigação no arquivo do Atheneu Sergipense também nos permitiu 

analisar a cátedra da disciplina Matemática e seus regentes, de acordo com o marco temporal 

delimitado nessa pesquisa. 

 

 
NOME 

 
FORMAÇÃO 

 
CADEIRAS 

 
PERÍODO 

 
OUTROS CARGOS 

 
 
 

Abdias 
Bezerra 

 
 
 

Militar 
(interrompida) 

Francês 
Aritmética e 

Álgebra 
Português  

Geometria e 
Trigonometria 
Matemática e 

Desenho 

1909 
1911, 1916 

 
1912 
1915 

 
1933 

- Diretor do Atheneu Sergipense 
(03/11/1922); 
- Diretor do Curso Comercial 
“Conselheiro Orlando” 
(10/04/1923); 
- Diretor da Instrução Pública do 
Estado de Sergipe (25/03/1923). 

Alfredo 
Guimarães 

Aranha 

 
Engenheiro 

Civil 

 
Matemática 

 
1930 

  
Não identificado 
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Gentil 
Tavares 
Mota 

 
 
 
 
 
 

Engenheiro 
Civil  

 
 
 
 
 

Geometria 
Descritiva 

 
Matemática 

 
 
 

 
 

1916 
 
 

1930 

- Ajudante-secretário da 
Diretoria de Obras Públicas 
(24/11/1914); 
- Diretor da Imprensa Oficial do 
Estado (20/03/1918);  
- Suplente do Conselho Superior 
do Ensino (17/12/1918); 
- Deputado Federal (22/09/1922 
a 1926); 
- Deputado Estadual 
(23/06/1918 a 1922); 
- Diretor e redator do “Diário 
Oficial” e do “Correio de 
Aracaju” (1918 e 1922). 

João Alfredo 
Montes 

Cirurgião 
Dentista 

Matemática 
Física 

1930 
1933 

 
Não identificado 

José Fontes 
Cardoso 

Não 
identificado 

 
Matemática 

 
1940 

 
Não identificado 

José 
Rollemberg 

Leite 

 
Engenheiro de 
Minas e Civil 

Química  
e 

 Matemática 

 
1940 

- Diretor Geral do Departamento 
de Educação (11/07/1941). 

 
 
 
 
 

Manoel 
Franco Freire 

 
 
 
 
 

Sem formação 
acadêmica  

 
 
 
 

Geometria e 
Trigonometria 

 
Matemática 

 
 
 
 

1916 
 
 

1930 

- Diretor da Instrução Pública 
(19/07/1927); 
- Diretor da Escola Normal Rui 
Barbosa (1927); 
- Inspetor de Estabelecimentos 
Secundários (10/1931 a 1933); 
- Presidente da Associação 
Sergipana de Educação (1935 a 
11/1936); 
- Presidente e Diretor do 
Conselho Estadual de Educação 
(1935 a 1937); Diretor Geral do 
Departamento de Educação 
(1935 a 1937). 

 
 
 
 
 
 
 

Manoel 
Xavier de 
Oliveira 

 
 
 
 
 
 
 

Engenheiro 
Agrimensor 

 
 
 
 
 
 

Aritmética e 
Álgebra 

 
Aritmética 

 
 
 
 
 
 

1924 
 
 

1929 

- 2º Secretário da “Sociedade 
Literária e Científica” do 
Colégio Militar do Rio de 
Janeiro (1917); 
- 1º Secretário da “Sociedade 
Literária” do Colégio Militar de 
Barbacena (1918); 
- Colaborador da Revista “A 
Alvorada” do Colégio Militar de 
Barbacena (1917 a 1918); 
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- Fundador, Diretor e 
Colaborador da “Revista da 
Escola Militar” (1921 a 1922); 
- Redator, Secretário e Diretor 
da “Revista da Escola Militar” 
do Realengo (05/1921 a 
07/1922);  
- Orador da “Sociedade 
Acadêmica Militar” (1921-
1922); 
- Redator do “Correio de 
Aracaju” (11/1923 a 08/1924); 
- Diretor do Colégio Tobias 
Barreto (1924). 

 
Misael Viana 

 
Dentista 

 
Aritmética 

 
1929 

 
Não identificado 

 
Odilon de 
Oliveira 
Cardoso 

 
Farmacêutico 

 
Aritmética e 

Álgebra   

 
1929 

- Diretor da Escola Normal (10/9 
a 07/12/1909); 
- Intendente Municipal de São 
Cristóvão (31/12/1925) 

Quadro 02: Professores de Matemática do Atheneu Sergipense entre os anos de 1929 e 1940.  
 Fonte: Quadro elaborado a partir dos documentos do Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense 
(CEMAS). 

 

Dos dados pesquisados, notei que no Atheneu Sergipense o corpo de professores era 

composto, predominantemente, por Engenheiros ou áreas afins, com exceção do catedrático 

Odilon de Oliveira Cardoso (farmacêutico); João Alfredo Montes e Misael Viana (Dentistas) 

e Abdias Bezerra e João Alfredo Montes (Militares).  Cabe aqui destacar que esses títulos 

também faziam parte das profissões imperiais que, na concepção de Coelho (1999) “não 

foram profissões exercidas pelo Imperador, mas aquelas que se constituíram durante o 

Império”. Contudo, com o passar dos séculos essas carreiras cresceram significativamente e o 

mercado “não tinha como absorver os sucessivos contingentes de diplomados, muitos dos 

quais haveriam de se acomodar em postos de trabalho fora” das suas funções (COELHO, 

1999, p. 11-269). 

Não tenho intenção em partir de generalizações, mas o fato da maioria dos professores 

de Matemática do Atheneu Sergipense possuírem formação em Engenharia nos levou a 

considerar a posição de Dias (2002, p. 36), ao dizer que naquela época quem gostava de 
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Matemática geralmente era engenheiro. “O engenheiro se identificava com o matemático” e 

os conteúdos matemáticos faziam parte dessa profissão.  

À medida que analisava os diversos documentos do Atheneu Sergipense encontrava 

vestígios sobre o professorado da época, já que durante a Reforma Francisco Campos “a 

regulamentação do trabalho docente foi instituída pelo Registro de professores junto ao 

Departamento Nacional de Ensino e destinava-se à inscrição dos candidatos ao exercício do 

magistério em estabelecimentos de ensino secundário” (SOUZA, 2008, p. 150).  

Entre os professores de Matemática Abdias Bezerra era o mais antigo. Manoel Franco 

Freire regeu a 1ª cadeira de Matemática, sendo Alfredo Guimarães Aranha e João Alfredo 

Montes docentes livres da mesma. Odilon de Oliveira Cardoso, Misael Viana e Manoel 

Xavier de Oliveira, apesar de ministrarem as Matemáticas, contribuíram no processo de 

implantação dessa cátedra. Com a implementação da Reforma Francisco Campos no Atheneu 

Sergipense atuaram no corpo docente Gentil Tavares Mota, José Rollemberg Leite e José 

Fontes Cardoso. 

Dessa maneira, a Reforma Francisco Campos “conferiu uma identidade” e 

impulsionou sua “metodização”, introduzindo, de certo modo, as bases preliminares e oficiais 

de “uma pedagogia” na educação secundária. Assim, as mudanças internas ocorridas nas 

disciplinas permitem mostrar a incorporação de modelos pedagógicos em circulação nas 

diferentes áreas do ensino (FREITAS, 2008, p. 150). Com esse pensamento investiguei o 

concurso da disciplina Matemática do Atheneu Sergipense, entendendo que o mesmo atendia 

às inovações matemáticas propostas pelas transformações de seus programas.   

Assim, o presente capítulo desdobrar-se-á em três partes. A primeira parte disserta 

sobre as diversas classificações dos docentes do Atheneu Sergipense e suas incumbências, por 

meio da análise da legislação local a fim de confirmar a existência e pertinência dos ditames 

da Reforma Francisco Campos. A segunda parte descreve o processo seletivo do concurso da 

1ª cadeira de Matemática do Atheneu Sergipense, desde a inscrição dos candidatos até a 

convocação do regente dessa cátedra. E, a última parte, relata o perfil dos professores de 

Matemática do Atheneu Sergipense durante a Reforma Francisco Campos, apresentando sua 

formação, cadeiras ministradas e ocupações em outros cargos. 
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2.1 O corpo docente do Atheneu Sergipense na Reforma Francisco Campos  
 

 

Sendo os professores um dos responsáveis pela transmissão dos ideários da sociedade 

em que se vive, faz-se necessário destacar sua presença marcante no interior do Atheneu 

Sergipense, já que “no coração do processo que transforma as finalidades em ensino, há a 

pessoa do docente” (CHERVEL, 1990, p. 191). Principalmente quando se destaca o seu papel 

na composição das disciplinas escolares.  

Segundo Chervel (1990), muitos estudos nessa perspectiva têm sido investigados, 

especialmente quando o professor se torna o ator principal das análises do que realmente 

acontece nas instituições de ensino, assim como sua prática em sala de aula. Dessa forma, o 

docente “transforma o saber a ser ensinado em saber apreendido, ação fundamental do 

processo de produção de conhecimento” (BITTENCOURT, 2004, p. 50).  

Nessa concepção, compreendi a importância das investigações sobre o corpo docente 

do Atheneu Sergipense, pautando o presente estudo no ideário defendido por Chervel (1990), 

no que diz respeito à história das disciplinas escolares. 

 

[...] expõe à plena luz a liberdade de manobra que tem a escola na escolha de 
sua pedagogia. Ela depõe contra a longa tradição que, não querendo vê nas 
disciplinas ensinadas senão as finalidades que são efetivamente a regra 
imposta, faz da escola o santuário não somente da rotina mas da sujeição, e 
do mestre, o agente imponente de uma didática que é imposta pelo exterior 
(CHERVEL, 1990, p. 193). 

 

Desde o Decreto nº. 940, de 2 de julho de 1926, o pessoal docente do Atheneu 

sergipense compunha-se de professores catedráticos, docentes livres e professores honorários, 

além de professores de Desenho. Na ocorrência de substituição de qualquer um deles, 

promover-se-ia uma pessoa idônea para a cadeira que lhe competisse. 

Para ser professor catedrático do Atheneu Sergipense dever-se-ia prestar concurso, ser 

nomeado por decreto e vitalício desde a data da posse. Os docentes livres também eram 

escolhidos por concurso, empossados por portaria do diretor da instituição pelo prazo de dez 

anos, para mais de uma cadeira. Esse prazo poderia ser renovado, se a congregação o 

entendesse, pela importância dos cursos professados, dedicação ao ensino e publicação de 

trabalhos de real valor.  
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No entanto, possuir título de professor honorário no Atheneu Sergipense incumbia ser 

um profissional de notável e excepcional competência, brasileiro ou estrangeiro que fosse 

eleito por voto espontâneo de dois terços da Congregação, devendo a votação ser feita na 

sessão seguinte àquela em que fora apresentada a proposta.  

Os professores de Desenho também prestariam concurso, visto que tanto o docente 

livre como o professor de Desenho obedeceriam ao mesmo julgamento aplicado nas 

disposições relativas para professor catedrático. Só poderiam ser nomeados assistentes os 

cidadãos diplomados, e quando não fossem docentes livres teriam por obrigação se habilitar à 

livre docência dentro do prazo de dois anos. 

Esses professores estavam sujeitos às penalidades de advertência, repreensão verbal ou 

escrita, suspensão e demissão ou perda do cargo, aplicadas pelo Presidente do Estado, sendo 

que ao Secretario Geral e ao diretor do Atheneu cabia impor as três primeiras. A pena de 

demissão somente poderia ser imposta aos professores vitalícios, depois de irrecorrivelmente 

sentenciados em processo regular. 

Com a implementação do Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938, o corpo docente do 

Atheneu Sergipense se classificava em professores catedráticos (efetivos e interinos), 

professores contratados e auxiliares de ensino. 

Para ser professor catedrático efetivo, o mesmo deveria ser provido mediante concurso 

procedido na conformidade das instruções expedidas pela Divisão do Ensino Secundário. Já 

ao cargo de interino, também denominado de substituto, a nomeação dar-se-ia em caráter 

provisório até que, legalmente, pudesse ser provida sua função. A esses docentes competiam: 

 

a) apresentar á Congregação o programa de sua disciplina; 
b) lecionar todos os pontos do programa da classe que rege; 
c) providenciar, por todos os meios ao seu alcance, para que o ensino sob sua 
responsabilidade seja o mais eficiente possivel; 
d) submeter durante o ano letivo os alunos ás arguições e trabalhos práticos; 
e) tomar parte nas sessões da Congregação; 
f) comunicar ao diretor as dificuldades que encontrar na execução dos 
trabalhos do seu curso, indicando as causas e os meios de removê-las; 
g) tomar parte nas comissões de exames; 
h) fazer saber ao preparador (assistente) quais as praticas que pretende 
realizar; 
i) fiscalizar a frequencia dos alunos de sua classe; 
j) tomar parte nos concursos para preenchimento dos logares dos docentes; 
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k) orientar os auxiliares do ensino no exercicio de aulas suplementares de 
linguas vivas ou de outras quaisquer disciplinas para que seja mantida a 
uniformidade do curso, exigindo deles a execução dos programas, e 
comunicando ao diretor as irregularidades e lacunas que verificar existirem 
(Art. 111, Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938).  

 

Os professores contratados seriam aqueles que serviram durante um determinado 

número de anos, conforme acordo efetuado com o diretor do Atheneu Sergipense, sendo os 

contratos lavrados na Secretaria do mesmo estabelecimento. 

Os professores que regiam turmas de alunos excedentes das classes ministradas pelos 

catedráticos e professores contratados, eram denominados de auxiliares do ensino. Durante 

essa regência, os mesmos perceberiam igualmente a gratificação por aula, sem as obrigações 

inerentes aos professores catedráticos e contratados em lecionarem até sete horas/aulas por 

semana, sem outras vantagens além das que lhes confere o cargo. No entanto, para cada 

disciplina que extrapolasse o horário estimado, o docente receberia por excedente uma 

gratificação arbitrada para o Curso Fundamental e Complementar. 

Quando uma disciplina era ministrada por dois professores, cada um teria, a seu cargo, 

uma parte da disciplina diferente da que estivesse a cargo do outro. Para tanto, os professores 

permutariam entre si, anualmente, os conteúdos que deveriam lecionar em forma de rodízio. 

No caso de vagar uma das cadeiras, o docente que estivesse em exercício poderia 

preferentemente tomar a regência da outra parte, como substituto.  

Ao professor de Desenho incumbia o ensino desta disciplina, orientado segundo os 

preceitos da moderna pedagogia, além de possuir os mesmos deveres que os catedráticos, 

exceto as limitações expressas no regulamento atual. 

Os professores de Música e de Educação Física seriam contratados anualmente, 

contudo os mesmos não teriam assunto na Congregação, embora o professor de Música 

tomasse parte na sessão, cujo assunto versasse sobre o seu programa de ensino. O professor de 

exercícios físicos apresentava o seu programa ao diretor do Atheneu Sergipense, na pretensão 

de que o mesmo fosse aprovado em sua totalidade ou mediante modificação acordada entre 

ambas as partes, mas nos moldes das instruções do Colégio Pedro II.  

Todos os professores do Atheneu Sergipense tinham por obrigação, conforme o Art. 

87, Decreto nº. 21.241, de 4 de abril de 1932,  manter junto ao “ Departamento Nacional do 

Ensino, o Registro de Professores, destinado à inscrição dos candidatos ao exercício do 
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magistério em estabelecimentos de ensino secundário federais, equiparados, livres ou sob 

inspeção preliminar” (BRASIL, 1932).  

Esse fato pode ser verificado por meio dos registros da Ata da Congregação do 

Atheneu Sergipense de 18 de março de 1937, quando o presidente alertou aos professores 

sobre a necessidade de se fazer registrar aos “que ainda não fizeram, na Directoria Nacional 

de Educação, como professores das disciplinas que leccionam ou desejam leccionar tanto para 

o curso fundamental como para o complementar”. Na mesma pauta o “professor Alberto 

Bragança de Azevedo não comprehender como se exige que professores cathedraticos, muitos 

dos quaes homenageados por concurso, só tenham direito a reger as duas cadeiras se forem 

registrados” na Diretoria Nacional de Educação (Ata da Congregação do Atheneu Sergipense, 

18 de março de 1937). As palavras supracitadas reafirmam a importância e a existência das 

atribuições inerentes da Reforma Francisco Campos. 

Entre outras atribuições detectei, nos artigos do regulamento do Atheneu Sergipense, 

penalidades de simples advertência, suspensão e perda do cargo, todas aplicadas aos 

professores e auxiliares de ensino. As referidas punições incorreriam aos membros do corpo 

docente: 

 

1. que não apresentarem os seus programas em tempo oportuno; 
2. que faltarem aos exames ou ás sessões da Congregação; 
3. que deixarem de comparecer para desempenho de seus deveres por mais 
de 8 dias, sem causa participada e justificada; 
4. que faltarem com o respeito devido ao diretor, aos seus colegas, a 
quaisquer autoridades do ensino e a própria dignidade do magistério; 
5. que abandonarem as suas funções por mais de seis meses, sem licença ou 
delas se afastarem por três anos consecutivos, para exercerem funções 
estranhas ao magistério; 
6. que se servirem da cadeira para pregar doutrinas subversivas da ordem 
legal do País (Art. 116, Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938). 

 

Os docentes que cometessem infrações definidas pelos números 1, 2 e 3 ficariam 

sujeitos à advertência feita pelo diretor e ao desconto em folha de pagamento. Aos que 

incorressem nas do número 4 sofreriam pena de suspensão, imposta pelo diretor, até 30 dias. 

E aos que incidissem nas dos números 5 e 6 ficariam sujeitos às sanções indicadas nos 

Estatutos dos Funcionários Públicos. Além dessas penas perderia um terço dos vencimentos, 

durante os meses de férias, de janeiro e fevereiro, o professor que, no exercício do cargo não 
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tivesse lecionado pelo menos três quartos do programa da classe regida. Na ocorrência de não 

ministrar todo o programa, os mesmos seriam obrigados, na série seguinte, completar o 

programa do curso feito na série anterior. 

Dentre os docentes apenas os professores catedráticos efetivos, os interinos e os que 

em caráter provisório ocupassem o lugar dos catedráticos (professores substitutos) do Atheneu 

Sergipense se reuniam em Congregação, cuja competência incumbia:  

 

a) estudar e propôr aos poderes competentes medidas tendentes aos 
melhoramentos do ensino; 
b) organizar e modificar o regimento interino, dentro dos preceitos da lei 
geral submetendo-o á aprovação do Governo, para que possa ter execução; 
c) eleger por maioria de votos os membros das comissões examinadoras nos 
concursos; 
d) assistir ás provas orais e ás defesas de têse nos concursos e votar na 
classificação dos candidatos; 
e) realizar sessões solenes para recepção de professores eminentes e 
celebridades literarias e cientificas; 
f) exercer as atribuições constantes deste Regulamento (Art. 124, Decreto nº. 
7, de 14 de março de 1938). 

 

A Congregação seria convocada e presidida pelo diretor ou por seu substituto legal, 

através da aprovação requerida por um terço do total dos respectivos componentes. Para 

melhor andamento dos trabalhos, a Congregação contaria com a presença da metade e mais 

um de seus membros em exercício, salvo nos casos em que fossem exigidos dois terços dos 

votos deles, e os de sessões solenes, ou outros previstos no regulamento vigente. 

As reuniões ordinárias aconteceriam nos meses de março, junho e dezembro. Na 

primeira sessão anual a Congregação do Atheneu Sergipense elegeria três comissões 

denominadas de ensino, de docência e de redação de publicações, compostas de três membros 

cada uma, presididas pelo professor mais antigo que delas fizesse parte, com a finalidade de 

auxiliar o diretor, conforme as seguintes atribuições: 

 

a) á de ensino, dar parecer sobre questões dependentes do voto da 
Congregação, relativas ao plano de ensino, processos pedagogicos, mêsas 
examinadoras, e tudo o que se refira ao ensino dos alunos e sua disciplina; 
b) á de docência, cabe estudar as questões em que sejam partes os 
professores, bem como os assuntos que sejam relativos aos concursos para 
professores; 
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c) á de redução e de publicação, cabe dirigir os projetos de reforma do 
Regulamento e dirigir a publicação do Anuario do Ateneu (Art. 144, Decreto 
nº. 7, de 14 de março de 1938). 

 

Ao secretário da Congregação do Atheneu Sergipense competia expedir aos 

professores, com 24 horas de antecedência, os avisos dos assuntos a tratar em cada sessão. Em 

caso de urgência, a convocação seria feita por telegrama ou aparelho telefônico. Entretanto, se 

decorridos trinta minutos do horário estabelecido a maioria dos membros não estivesse 

presente, o presidente mandaria lavrar uma ata do ocorrido, dissolvendo-se a reunião. 

No entanto, havendo número legal de membros da Congregação do Atheneu 

Sergipense, dar-se-ia início aos trabalhos das sessões com a leitura da ata da reunião 

antecedente, sendo posta em discussão, ficando aprovada e assinada por todos os presentes, 

caso não fossem suscitadas reclamações contra a sua fidelidade. 

Em seguida, o presidente realizaria a leitura do expediente expondo, com clareza e 

precisão e na ordem de importância, os assuntos a serem resolvidos na sessão, concedendo a 

palavra, sucessivamente, a cada professor que a pedisse. Permitia-se a cada membro da 

Congregação do Atheneu Sergipense o uso da palavra até duas vezes, durante dez minutos no 

máximo, exceto para os proponentes de qualquer projeto e relatores das comissões, que 

poderiam proferir três vezes nos seguintes casos:  

 

a) sobre o objeto em discussão; 
b) para fazer requerimentos, apresentar projetos, indicações; 
c) “pela ordem”, exclusivamente para lembrar o modo de dirigir e 
regularizar a votação ou pedir a observancia do dispositivo legal ou 
regulamentar; 
d) para pedir regencia; 
e) para explicações pessoais; 
f) para justificar o voto (Art. 140, Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938). 

 

Os pronunciamentos dos membros sofreriam negações pelo presidente que poderia 

negar a palavra ao membro da Congregação quando falasse fora dos casos permitidos, além 

de serem cassados aqueles que fizessem uso inconveniente do pronunciamento. 

As sessões durariam duas horas, reservando-se a última meia hora, pelo menos, para 

apresentação e discussão, em caso de urgência, de qualquer proposta ou indicação. No final 

dos debates do dia, cada membro presente votaria nos assuntos apontados por maioria dos 



CAPÍTULO II – Professores de Matemática do Atheneu Sergipense 

101 

 

membros presentes, salvo se apresentasse e justificasse os motivos de sua abstenção, cuja 

aceitação caberia à Congregação decidir. 

O presidente da Congregação divulgava o resultado do sufrágio e o secretário lançaria 

um resumo na ata de cada sessão, as indicações propostas e o resultado das votações, e, por 

extrato, os requerimentos das partes e mais papéis submetidos à Congregação, assim como as 

deliberações por ela tomadas. Na ocorrência de sigilo de alguma decisão, lavar-se-ia em ata 

especial, depois de aprovada, assinada e fechada com selo do estabelecimento. 

Em cada assembléia se discutiam múltiplos assuntos, dentre eles relatarei o registro de 

uma das atas da Congregação do Atheneu Sergipense, a fim de demonstrar os acontecimentos 

sucedidos durante as reuniões. Trata-se da sessão ordinária de 1º de julho de 1937; presentes, 

o diretor Joaquim Vieira Sobral, o vice diretor Florentino Telles de Menezes, os professores: 

Manoel Franco Freire, Joaquim Fraga Liras, Jucundino de Souza Andrade, Maria Ritta Soares 

de Andrade, Mario de Miranda Villas-Boas, João Alfredo Montes, José Andrade Carvalho, 

Oscar Nascimento, Leandro Diniz de Faro Dantas, João Antonio de Aquino, Abdias Bezerra, 

Manoel José dos Santos Mello, Gentil Tavares da Mota e o inspetor federal Octaviano Vieira 

de Mello, cuja pauta discorria das colocações do professor Manoel José dos Santos Mello 

sobre a necessidade da fundação do Centro Sergipano de Professores, sugerindo a 

implementação de um projeto de regulamentação que, na oportunidade, foi aprovado por 

unanimidade. 

Nas palavras do professor Manoel José dos Santos Mello, desde setembro de 1931 

tinha-se a ideia da fundação do Centro Sergipanos de Professores. No entanto, o mesmo 

compartilhou o fato com um colega que o apoiou entusiasmado. Mas, por motivos superiores, 

o projeto silenciou evitando, assim, sua submissão à Congregação. “Dormiu, não morreu. 

Acorda agora e eis-me a apresentá-la” (Ata da Congregação do Atheneu Sergipense, de 1º de 

julho de 1937). 

Na dissertação dos fatos explicou a importância sobre a mais conhecida “tendência dos 

indivíduos para as associações”, ou seja, “reunião de indivíduos, formando sociedade em 

classes e a coordenação de classes se opera em benefício dos associados”. Assim, a fundação 

do Centro Sergipano de Professores tinha por finalidade assegurar “á classe a liberdade moral 

e intelectual que lhe convém”, como também garantir “entre vantagens outras advenientes, a 

respeito aos direitos que a Lei confere á associação em geral, e em particular a cada um dos 
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seus componentes, quando por ventura ameaçados esses direitos” (Ata da Congregação do 

Atheneu Sergipense, de 1º de julho de 1937). 

O professor Manoel José dos Santos Mello, afirmou que a  fundação do Centro 

Sergipano de Professores (C.S.P.) “é de necessidade imprescindível, assim penso, pois a Lei 

não nos permite sindicato”. Naquela época o ensino público sergipano se dividia em quatro 

graus: secundário, normal, profissional e primário. Logo, para atender a necessidade de 

coesão da classe dos professores, propunha-se a fundação da referida associação nos moldes 

seguintes: 

  

a) O C.S.P., tendo sede e foro nesta capital, reger-se-á nos referidos quatros 
graus de ensino com igualdade de representação, ou sejam 3 para cada. 
b) Aclamar-se-ao ou se elegerão dentre eles, conforme a Congregação do 
ensino secundário deliberar um presidente, um vice-presidente, um 
secretario e um thesoureiro-bibliotecario, por  2 anos, permanecendo o 
thesoureiro-bibliotecario, enquanto bem servir, podendo os demais ser 
reeleitos; 
c) Farão parte do C.S.P. todos os professores do ensino secundário, normal, 
profissional e primário do Estado, indistintamente; 
d) Todos os professores que assinarem as presentes bases a serem publicadas 
pela imprensa serão consideradas sócios fundadores assegurando-se-lhes, em 
Estatuto, direitos especiaes; 
e) A função do C.S.P., as atribuições do Diretório, em geral, bem como as de 
cada membro do Diretório, em particular e mais os direitos especiaes dos 
sócios fundadores serão regulados oportunamente;  
f) Será criada a “Caixa” do C.S.P., para a qual contribuirão mensamente 
todos os associados; 
g) O emprego das importâncias arrecadadas pelo C.S.P. será também 
determinado nos Estatutos; 
h) Os Estatutos consignarão tudo quanto for necessário a conservação e a 
eficiência da C.S.P. (Ata da Congregação do Atheneu Sergipense, de 1º de 
julho de 1937).  

 

Depois de apresentados os interesses do Centro Sergipano de Professores à 

Congregação do Atheneu Sergipense, finalizou-se a leitura da ata com os aplausos do 

professor Manoel Franco Freire, cujo ato demonstrava sua aprovação ao ideário do projeto 

exposto. 

Ao longo da investigação não encontrei dados que comprovassem o efetivo 

provimento da Associação, o que me fez refletir sobre alguns questionamentos, e quem sabe, 

provocar nos pesquisadores futuras pesquisas sobre essa temática. Então, fica aí o desafio: 
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Teria o Centro Sergipano de Professores continuado suas atividades? Por quanto tempo? Que 

tipo de contribuições proporcionou a sociedade sergipana? Esse movimento pode ser 

considerado o marco inicial dos sindicatos de professores sergipanos? 

Prosseguindo com as análises notou-se que, nas sessões da Congregação do Atheneu 

Sergipense também se comunicavam sobre as licenças, faltas de frequência, substituições, 

disponibilidade e das aposentadorias dos docentes. As licenças aos professores eram 

concedidas, pelo Presidente do Estado, nos termos da lei vigente, por moléstia do mesmo ou 

de pessoas de sua família que conviviam em sua residência, a juízo do Governo ou em caso de 

interesse particular, mediante requerimento competentemente informado e encaminhado pelo 

diretor. 

Como falta de frequência dos professores, a ausência do registro da assinatura no livro 

de ponto, o atraso superior a dez minutos ao entrar em sala de aula, a antecedência de saída 

antes do sinal convencionado para o fim da mesma, as vacâncias nas sessões da congregação 

e quaisquer atos procedidos pelos docentes representariam tal ocorrência. 

Na pauta da sessão extraordinária da Congregação do Atheneu Sergipense do dia 18 

de março de 1937, o professor Gentil Tavares apresentava suas dúvidas sobre a 

obrigatoriedade do registro de assinaturas nos livros de ponto, ou se era bastante assinalar 

apenas nas cadernetas das aulas. Perguntou também se era lícito ao regulamento vigente 

marcar falta para os docentes que não assinavam o ponto devido à ausência de alunos ao 

ministrarem suas aulas. 

O presidente Joaquim Vieira Sobral respondeu que o regulamento do Atheneu 

Sergipense exigia que o professor assinasse “no livro de ponto e nas cadernetas, nos dias e 

horas em que leccionarem”, da mesma forma que no Colégio Pedro II. Ainda alertou aos 

presentes que “desde o dia 15 de novembro até o início das aulas do anno seguinte”, não se 

marcaria as faltas dos docentes (Ata da Congregação do Atheneu Sergipense, 18 de março de 

1937). 

A substituição do professor catedrático dar-se-ia pelo docente livre da cadeira ou 

assistente e, na falta destes, por pessoa idônea, de preferência bacharel diplomado através 

Colégio Pedro II, ou por estabelecimento equiparado. 

No Atheneu Sergipense o professor para ser posto em disponibilidade, com todas as 

vantagens pecuniárias de direito, na conformidade das leis em vigor, na data desse fato teriam 

que atingir a idade de 65 anos.  Quando os docentes possuíssem mais de 25 anos de serviço no 
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seu cargo, também poderia solicitar disponibilidade. O mesmo aconteceria aos educadores 

com mais de 30 anos de função compulsória. 

A disponibilidade dos professores do Atheneu Sergipense principiaria com a 

requisição solicitada ao diretor da instituição. Em seguida, caso o Presidente do Estado 

aprovasse o despacho, tal processo teria seu início após 90 dias, sendo-lhes facultado, de 

acordo com as disposições do regulamento vigente, continuar a fazer parte da Congregação, 

das mesas julgadoras de exames e das comissões examinadoras de concursos, asseguradas as 

vantagens a que tivessem direito.  

O tempo de serviço dos professores também proporcionava sua disponibilidade. Para 

obtenção desse direito os docentes computariam: 

 

a) todos os anos letivos, com as interrupções legais; 
b) o tempo de licença e as faltas justificadas, que, somadas, não excederem a 
noventa dias em um ano; 
c) as interrupções por força de obrigações legais ou perturbações públicas; 
d) o serviço de auxiliar do ensino; 
e) o tempo de suspensão judicial, quando forem julgados inocentes (Art. 
248, Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938). 

 

 A aposentadoria dos professores do Atheneu Sergipense teria vigor, depois deste 

haver completado trinta anos de magistério ou quando alcançasse a idade de 65 anos, 

podendo, ainda, alongar-se nas suas funções por mais 5 anos, conforme a legislação em vigor. 

Com efeito, o corpo docente da instituição estudada, na sua composição e 

determinações, atendia às exigências da Reforma Francisco Campos em todos os pontos, de 

acordo com Decreto nº. 21.241, de 4 de abril de 1932 . Logo, a presença das classificações 

dos docentes, o registro dos professores junto ao Departamento Nacional de Educação e a 

participação dos mesmos nas reuniões da Congregação do Atheneu Sergipense apresentados 

no regulamento de 14 de março de 1938, faziam parte das incumbências da legislação 

nacional. 
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2.2 Ser professor do Atheneu Sergipense: o concurso da 1ª cadeira de Matemática  

 

 

Com a criação do Atheneu Sergipense, em 24 de outubro de 1870, cabia ao Governo 

do Estado prover as cadeiras da instituição, nomeando as pessoas mais aptas que existissem 

para tal fim. Naquela época não havia concursos e o primeiro quadro de docentes deu-se por 

indicação. Desse modo, apenas selecionava-se para o ofício do magistério professores 

experientes e reconhecidos pela sociedade. 

Para Alves (2005), os concursos começaram a ser exigidos como um mecanismo de 

ingresso no magistério do Atheneu Sergipense. O primeiro deles contemplava as cadeiras de 

Geometria e História Universal, realizado no dia 27 de agosto de 1875.  Assim, “as demais 

cadeiras e vagas que surgissem depois só poderiam ser preenchidas por concurso público”, 

conforme as legislações que regulamentavam “as provas de defesa de tese de livre escolha ou 

sobre assunto sorteado, as provas práticas, quando a natureza da cadeira exigia, as provas 

escritas, orais e as argüições” (ALVES, 2010, p. 123). 

Encontrando-se vaga uma das cadeiras do Atheneu Sergipense, por motivos diversos, 

sua vacância também surgia pela importância da evolução dos conteúdos de ensino, em 

resposta aos objetivos impostos pela sociedade, determinados como “aqueles necessários aos 

Exames de Preparatórios do século XIX e depois aqueles previstos no vestibular do século 

XX, estando nesse meio as Matemáticas” (ALVES, 2010, p. 123). Assim, “os conteúdos de 

ensino são impostos como tais à escola pela sociedade que a rodeia e pela cultura na qual ela 

se banha” (CHERVEL, 1990, p. 180). Essas modificações envolvem a sociedade escolar e 

incentivam a integração das disciplinas. 

Entre essas adaptações se encontram os conteúdos matemáticos, um dos requisitos 

importantes para a educação processada no interior do Atheneu Sergipense, cujos 

conhecimentos necessários também ampliaram a formação intelectual e cultural dos seus 

discentes. E, sendo os professores um dos agentes responsáveis por esse processo de 

ampliação, ao longo da pesquisa notei que os mesmos estavam preocupados em “desenvolver 

os estudos de forma prática, concreta, mas também de forma científica, além de 

demonstrarem ações para organizar a disciplina” (ALVES, 2010, p. 125). 

Dessa forma, os dados investigados revelaram a presença do concurso da 1ª cadeira de 

Matemática. Cabe ressaltar que, mesmo prestando concorrência a uma cadeira específica, era 
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lícito aos professores do Atheneu Sergipense migrarem para outras disciplinas por diferentes 

motivos. 

Os professores substituíam seus colegas e migravam para as cadeiras vagas amparados 

pelo regulamento vigente, mediante requisição ao Governo e parecer da Diretoria. Contudo, 

admitia-se que os mesmos permutassem entre si as respectivas cadeiras, ou se transferissem 

para as cadeiras em disponibilidade, muitas vezes por motivo de licença ou pela necessidade 

de assumirem outras funções fora do Atheneu Sergipense. De fato, “a taxa de renovação do 

corpo docente é então um fator determinante na evolução da disciplina” (CHERVEL, 1990, p. 

197). 

Nesse sentido, faz-se necessário examinar o processo de renovação de uma disciplina 

através dos concursos. Assim, os documentos produzidos na instituição, tais como: Atas, 

Correspondências, Regulamentos, Relatórios e Teses apresentadas serviram de auxílio na 

produção textual da seleção dos professores das referidas cadeiras dessa instituição. 

Para prover as cadeiras do Atheneu Sergipense, até o fim do regulamento de 2 de julho 

de 1926, os professores deveriam prestar concurso para  catedrático e docente livre. Os 

primeiros seriam nomeados por decreto e vitalícios desde a data da posse; os segundos, por 

portaria do diretor, pelo prazo de dez anos, e sujeitos à renovação pela importância dos cursos 

professados, dedicação ao ensino e publicação de trabalhos de real valor.  

Os concorrentes à vaga de professor catedrático seriam os docentes livres da cadeira 

vacante, os professores catedráticos do Atheneu Sergipense e de outros estabelecimentos 

oficiais ou equiparados e o profissional diplomado que comprovasse idade inferior a 40 anos e 

justificasse, com títulos ou trabalhos de valor, a sua inscrição no concurso, a juízo da 

Congregação, sendo indispensável aos dois candidatos o curso completo de Humanidades ou 

diploma de escola superior. 

A Congregação do Atheneu Sergipense, após de três dias do término do prazo de 

inscrição, reunia-se para examinar os documentos apresentados, aprovar e encerrar os 

cadastros, nomear as comissões de arguição de teses e exame das provas práticas, e marcar o 

dia do início do concurso. 

As provas do concurso para professor catedrático compreenderiam três fases. A 

primeira corresponderia à apresentação de duas teses a respeito da matéria de que constasse o 

concurso e sua defesa perante a Congregação. A segunda, uma prova prática, quando a 

natureza da matéria a comportar, sobre assunto sorteado na ocasião. E na terceira, prova oral 
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de caráter didático, durante 50 minutos, com ponto sorteado com 24 horas de antecedência, 

dentre os de uma lista aprovada pela Congregação.  

Para tanto, o processo de seleção obedeceria à seguinte ordem: defesa da tese de livre 

escolha; defesa da tese sobre assunto sorteado; prova prática, quando a natureza da disciplina 

a exigir e a prova oral. 

Como dito, uma contemplava o assunto escolhido pelo candidato, finalizando com a 

exposição do resumo das publicações por ele julgadas de valor. A outra seria a respeito de 

assunto sorteado entre os dez pontos escolhidos pela Congregação, comum a todos os 

concorrentes e anunciado ao tempo em que fosse aberta a inscrição para o concurso.  Os 

candidatos entregariam os exemplares das teses mediante recibo, ao secretário do Atheneu 

Sergipense e a todos os membros da Congregação, devendo, além disso, apresentar cinco 

exemplares, no mínimo, das obras publicadas. Os avaliados defenderiam separadamente, por 

15 minutos, perante congregação, sob a presidência do diretor e uma comissão composta, 

obrigatoriamente, de quatro examinadores da matéria em pleito, salvo por impedimento legal, 

que os arguiam por 30 minutos. Ao final da sessão cada membro atribuía uma nota ao 

concorrente, justificando-a, se quisesse, e, em seguida, entregaria ao presidente uma cédula 

assinada e datada, indicando o nome e a nota da prova. 

As provas práticas proceder-se-iam sobre questões sorteadas de momento, entre certo 

número de pontos previamente escolhidos pela Congregação, sendo facilitada aos candidatos 

a consulta de livros ou documentos a juízo dos quatro examinadores encarregados de dirigir e 

acompanhar as referidas provas. Finda essa fase, a comissão apresentaria minucioso relatório 

sobre cada uma delas, juntamente com a indicação das notas.  

Antes das provas orais haveria uma sessão especial da Congregação, na qual se 

procederia à leitura do relatório das provas práticas, o resultado do seu julgamento, bem como 

o da defesa da tese. As notas das avaliações seriam graduadas de 0 a 10. 

A prova oral tinha por fim demonstrar a cultura intelectual, o conhecimento da matéria 

sorteada e as boas qualidades de exposição do candidato. Realizada no mesmo dia, após essa 

fase se procedia ao respectivo julgamento como na defesa de tese, sendo considerado 

inabilitado o candidato que não preenchesse o tempo regulamentar de 50 minutos. 

Ao fim de cada sessão de julgamento o diretor do Atheneu Sergipense, auxiliado por 

um professor, faria a verificação do número de cédulas recebidas e as recolheria em invólucro 
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fechado, registrava-se a ata em livro especial, assinada pelo mesmo e por três professores e, 

por fim, guardava-se tudo em lugar apropriado.  

Com o término da última prova oral, a Congregação do Atheneu Sergipense se reuniria 

em sessão pública, no mesmo dia, e procederia a apuração final, sendo considerados 

habilitados para o provimento dos cargos de professores catedráticos os candidatos que 

alcançassem média final superior a 7. Caso nenhum candidato obtivesse essa média, o diretor 

comunicaria o fato ao Presidente do Estado que providenciaria o contrato de um profissional 

de reconhecida competência, exceto aos docentes livres da cadeira vaga, ara reger a cadeira 

pelo prazo de dois anos, para, então, abrir novo concurso. Aqueles que não fossem auxiliares 

do ensino e alcançassem média superior a 5 seriam  nomeados docentes livres. 

Concluído todo o processo do concurso, o diretor do Atheneu Sergipense remeteria ao 

Presidente do Estado cópia das atas com indicação do nome do candidato que obtivesse a 

média mais alta, a fim de ser, o mesmo, nomeado nas condições previstas no regulamento 

vigente. Se dois ou mais concorrentes alcançassem a média, seriam indicados os seus nomes 

para que fosse escolhido o professor catedrático, cabendo a preferência ao bacharel diplomado 

pelo Colégio Pedro II, ou por qualquer estabelecimento equiparado. 

Em referência ao concurso a docência livre, o pleito ocorreria em uma única época do 

ano, na segunda quinzena de outubro, sendo, as inscrições, encerradas na segunda quinzena de 

setembro. Os candidatos deveriam possuir curso de Humanidades completo ou diploma de 

curso superior, para então prestar, perante a Congregação, as seguintes provas: defesa de uma 

tese de livre escolha; prova didática, quando a natureza da disciplina o exigir; dissertação, 

durante 50 minutos, sobre ponto tirado à sorte, com antecedência de 24 horas, entre os de uma 

lista aprovada pela Congregação do Atheneu Sergipense. 

Aos candidatos à docência livre que tivessem obtido média final inferior a 7, não se 

conferia o respectivo título e, só passados dois anos, poderiam ser admitidos a novo concurso, 

não podendo, nesse período, concorrerem à vaga de professor catedrático. Os professores de 

Desenho também seriam nomeados por concurso, por meio de prova didática e oral. A seleção 

dessas duas categorias obedeceria ao julgamento aplicável às disposições relativas a professor 

catedrático. 

Em vistas novas atribuições pertinentes ao Decreto nº. 21.241, de 4 de abril de 1932, 

houve a necessidade de reformular determinados  pontos do último regulamento, na parte dos 
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concursos. Assim, a seleção de professores catedráticos da 1ª cadeira de Matemática ocorreu 

com algumas modificações. 

Para inscrição nos concursos os candidatos apresentariam registros que comprovassem 

ser brasileiro nato ou naturalizado; sanidade e idoneidade moral; haver completado o curso 

secundário ou diploma de instituto idôneo, onde se ministre o ensino da disciplina em 

concurso e documentos, títulos ou diplomas comprobatórios do mérito pessoal, quanto à 

atividade profissional ou científica, ao menos relacionada com a disciplina em concurso. 

Depois de apresentados tais documentos o concurso abarcaria, sucessivamente, as 

provas de duas defesas de tese, escrita, prática e didática. A tese constaria de uma dissertação 

sobre assuntos da cadeira e de livre escolha do candidato. Este deveria apresentar, no ato de 

inscrição, 100 exemplares da tese, sendo, 50 exemplares de cada tema, facultado entregá-las 

na versão impressa, mimeografada ou datilografada. 

A prova escrita versaria sobre questões ou temas relativos ao ponto sorteado, de uma 

lista de 20 pontos constantes do programa oficial do ensino, selecionada pela comissão 

organizadora e aprovada pela Congregação do Atheneu Sergipense; a lista que seria publicada 

30 dias antes do concurso no Diário Oficial do Estado. Essa fase duraria por um prazo 

máximo de seis horas. 

A prova prática não excederia ao período de 4 a 6 horas, realizada a juízo da comissão 

examinadora, sobre o ponto sorteado dentre os 20 da lista organizada pela comissão julgadora 

do concurso e tirados do programa da cadeira. 

A prova didática duraria 50 minutos; nela o candidato dissertaria oralmente sobre o 

ponto sorteado com 24 horas de antecedência, de uma lista de 30 pontos organizada no dia do 

sorteio pela comissão examinadora e aprovada pela Congregação. 

Postas as modificações pertinentes aos concursos, a 1ª cadeira de Matemática do 

Atheneu Sergipense foi instalada mediante chamadas de candidatos, por meio de editais 

publicados no Diário Oficial do Estado, devido à disponibilidade de tal cátedra. 

A concorrência à 1ª cadeira de Matemática abriu notificação no dia 23 de junho de 

1929 e encerrou as inscrições em 23 de dezembro do mesmo ano, a fim de iniciar, na data de 

26 de dezembro de 1929, o processo de seleção. 

Cientes dos dados acima, despertei a curiosidade em saber como se desenvolveu esse 

concurso? Quais foram os candidatos inscritos? Quais pontos selecionados e sorteados em 

cada fase? Qual a média das provas de cada concorrente? Afinal, como era o processo de 
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obtenção do título de professor catedrático no Atheneu Sergipense? Em busca dessas 

respostas dissertarei os fatos a seguir.  

Talvez o início das motivações de abertura de concorrência à cátedra de Matemática se 

deva a não adaptação do professor Odilon de Oliveira Cardoso ao novo programa dessa 

cadeira, adotado no Colégio Pedro II a partir de 1929, cuja instalação no Atheneu Sergipense 

ocorreu no mesmo ano. Nas páginas do relatório expedido ao Secretario Geral do Estado, os 

registros apontados durante o período de 2 de julho de 1928 a 28 de junho de 1929 revelaram 

que, após deixar o cargo, a cadeira passou a ser regida pelo  “professor da Escola de 

Comércio, Misael Viana, que assumiu o respectivo exercício no dia 13 de abril de 1929”, 

sendo, antes, designado interinamente, o professor da Escola de Comércio “Conselheiro 

Orlando”, Manoel Xavier de Oliveira para lê-las nas 1ª e 2ª series, até que o caso fosse 

solucionado. No entanto, com o Decreto de 1º de junho fluente, o professor Odilon de 

Oliveira Cardoso se aposentou “da cadeira de Aritmética, que assim vagou” (Correspondência 

expedida, Relatório, 28 de junho de 1929). 

No dia 23 de junho de 1929, estando presente à sessão extraordinária da Congregação 

do Atheneu Sergipense o presidente Leandro Diniz Faro Dantas, o inspetor fiscal Octaviano 

Vieira de Mello e os professores: Florentino Menezes (catedrático de Sociologia), Luiz 

Figueiredo Martins (catedrático de Geografia e Corografia), Manuel José dos Santos Mello 

(catedrático de Português), Aristides da Silveira Fontes (catedrático de Física), José Andrade 

Carvalho (catedrático de Química), Alberto Bragança de Azevedo (catedrático de Latim), 

Arthur Fortes (História Natural), Abdias Bezerra (catedrático de Álgebra), Jucundino de 

Souza Andrade (catedrático de Alemão), Manoel Candido dos Santos Pereira (catedrático de 

Latim), e Manoel Franco Freire (catedrático de Inglês), no relato da ata dessa reunião o 

presidente declarou ter convocado os mesmos para deliberar sobre a publicação do edital, 

convidando candidatos a concurso para preenchimento da 1ª cadeira de Matemática que se 

achava vaga. 

 Então, para publicação desse edital, fazia-se necessário a escolha dos pontos da 

referida matéria, dentre eles, a ser sorteado, aquele que deveria servir de assunto a uma das 

teses a ser defendida pelos concorrentes. Em obediência a este processo, aprovou-se uma lista 

de trinta pontos de Matemática31, cujo escolhido contempla ao de número dezoito, que versou 

                                                           
31 A lista de pontos a ser sorteado para defesa da tese se encontra disposta no Anexo VI. 
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sobre “Esphera. Representações graphica de funcções, num sytema de coordenadas rectilinas. 

Fracções decimais” (Inscrições de concursos de 23 de junho de 1929). 

Em outra sessão extraordinária ocorrida em 26 de dezembro de 1929, o presidente da 

Congregação do Atheneu Sergipense, Leandro Diniz Faro Dantas, declarou que o prazo das 

inscrições da 1ª cadeira de Matemática havia terminado no dia 23 de dezembro do mesmo 

ano, estando cadastrados dois candidatos: Alfredo Guimarães Aranha e João Alfredo Montes. 

 Na ocasião foram apresentados os documentos com que os concorrentes instruíram as 

suas petições para o concurso. O candidato Alfredo Guimarães Aranha se inscreveu no dia 21 

de dezembro de 1929, entregando: comprovantes sobre o seu nascimento, no dia 21 de maio 

de 1893; folha corrida, passada pelo gabinete de identificação e de estatística da Policia do 

Estado de Sergipe; certidão de alistamento militar, passada pelo major chefe interino da 12ª 

circunscrição de recrutamento, Raul Gastón Pereira de Andrade, com sede em Aracaju e 

diploma de Engenheiro Civil pela Escola Politécnica da Bahia conferido no curso de 1917 e 

concluído no dia 8 de agosto de 1923.  

João Alfredo Montes apresentou, no dia 23 de dezembro de 1929, os seguintes 

documentos: certidão passada pela Escola Militar do Rio de Janeiro, no dia 16 de junho de 

1925, declarando ter, o candidato, apresentado, por ocasião de se efetuar a matrícula naquela 

escola, no ano de 1923, os certificados de aprovação dos exames de Português, Francês, 

Inglês, História Natural, Geografia Geral, Física e Química do Brasil, Noções de 

Cosmografia, Aritmética e Álgebra, passados pelo Atheneu Sergipense nessa mesma data. 

Contudo, no ano de 1924, na referida Escola Militar, o mesmo foi aprovado simplesmente 

grau quatro (4) em Aritmética e Desenho; simplesmente grau três (3) em Geometria e 

Trigonometria, em Álgebra com média sete (7) e ainda declarou dois certificados de exames 

de Latim e Filosofia, cursados no Atheneu Sergipense. Também comprovou certidão do 

registro civil do município de Aracaju expedido em 18 de outubro de 1905, atestado de boa 

conduta analisado pelo escrivão de menores devido impedimento do escrivão efetivo da 

justiça pública, e caderneta de reservista militar. 

Na ocasião da inscrição os candidatos Alfredo Guimarães Aranha e João Alfredo 

Montes apresentaram “(50) exemplares das duas theses em um só fascículo, de acordo com o 

artigo 317 do Regulamento Interno do Collegio Pedro II” cada um (Inscrições de concursos 

de 21 e 23 de junho de 1929). 
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  Posta a documentação para avaliação, conforme as exigências legais pela banca 

examinadora, composta pelos professores convidados João Tavares Filho e Manuel Xavier de 

Oliveira, juntamente com os catedráticos Abdias Bezerra, Manoel Franco Freire e o 

presidente Leandro Diniz de Faro Dantas, a presente banca emitiu aos docentes do Atheneu 

Sergipense algumas críticas quanto à convocação dos mesmos. 

O professor Manuel José dos Santos Mello ponderou “que na congregação aceitam 

professores capazes de formar a comissão, pelo que nenhuma razão existe para o convite a 

extranhos”, apesar do artigo 310 §1º do Regimento do Colégio Pedro II, prescrever que sejam 

convidados nos concursos para fazer parte da banca examinadora os catedráticos do 

estabelecimento. Em resposta, o presidente indagou que convidou as duas pessoas estranhas à 

instituição, “porque, havendo consultado os cathedraticos da casa, nenhum acceitou a 

incumbencia de examinar a excepção dos professores Abdias Bezerra e Franco Freire”. E, 

ainda, aproveitando da palavra, disse que “não é caso novo nos estabelecimentos de ensino do 

paiz, até mesmo no Colégio Pedro II, a escolha de pessoa extranha ao menos para examinar os 

concursos, contanto que sejam competentes”, como no caso desses dois senhores, que nas 

épocas dos exames do Atheneu Sergipense serviam como avaliadores (Ata da Congregação de 

26 de dezembro de 1929). 

Em seguida, pediu a palavra o professor Clodomir Silva, alegando que na 

Congregação do Atheneu Sergipense existiam “professores capazes de examinar, devendo o 

director somente convidar extranhos depois de ouvir os membros da Congregação e não 

usurpar attribuições do corpo deliberativo da casa o que já agora nenhum professor quererá 

aceitar o encargo, havendo pessoas convidadas (Ata da Congregação de 26 de dezembro de 

1929). 

 Devido às colocações o professor Leonardo Leite, preocupado com a imagem da 

Congregação do Atheneu Sergipense, sugeriu aos seus colegas que aprovassem o convite feito 

pelo presidente, de modo que as pessoas convidadas não tenham má impressão do ocorrido, 

uma vez que “tais convites sempre são feitos com carta de antecedência para que as pessoas 

que teem de examinar tenham tempo de se preparar para isso” (Ata da Congregação de 26 de 

dezembro de 1929). 

O professor Abdias Bezerra declarou que os professores de Desenho Octavio Espírito 

Santo e José Carmelo despertaram o desejo em participar da referida mesa, caso fossem 

consultados, mas que naquele momento não aceitariam mais o convite. Essa alegação 
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provocou trocas de alguns comentários entre os professores sobre o que preceitua o Art. 310, 

§ 1º, observando que os professores de Desenho, tanto quanto as pessoas estranhas à 

instituição eram consideradas incompetentes para figurarem nas bancas examinadoras de 

matérias catedráticas, exceto por convite, de preferência aos professores da casa, sendo bem 

diferente do que ocorreu. 

Apesar das críticas, a comissão indicada pelo presidente Leandro Diniz Faro Dantas 

foi aprovada por maioria, mesmo apresentando votos contra e a favor. Os professores Arthur 

Fortes e Clodomir Silva reprovaram a eleição, justificando que o trâmite legal não foi 

observado e por ter, o diretor, convidado examinadores por sua conta. Já os professores 

Aristides Fortes, Tancredo Campos, Santos Mello, Carvalho Andrade e Leonardo Leite a 

aprovaram, dando razão a seu voto, explicando que alguns catedráticos foram consultados, 

mas nenhum deles aceitou o encargo de examinar.  

Quanto à documentação dos candidatos, a Congregação do Atheneu Sergipense 

aprovou as duas, embora ocorresse uma contradição entre os dizeres da caderneta de 

reservista do candidato João Alfredo Montes e seu certificado de exame de Geometria, 

referente ao resultado obtido por ele no exame dessa matéria. O certificado afirmava ter sido, 

o candidato, aprovado em Geometria e a caderneta o dava como inabilitado, isso na época dos 

exames. 

Por esse motivo, as provas do dia 30 de dezembro de 1929 foram canceladas. Para 

tanto, o inspetor fiscal resolveu enviar um telegrama ao comandante da Escola Militar de 

Realengo, de onde provieram os dois documentos, solicitando esclarecimentos a respeito. Até 

o dia 3 de janeiro de 1930 nenhuma resposta daquela instituição havia chegado, portanto a 

Congregação do Atheneu sergipense convocou uma reunião a fim de resolver sobre esta 

emergência. 

As discussões se iniciaram com a interferência do professor Aristides Fortes, ao dizer 

que “uma vez que a inscripção foi encerrada e se os documentos foram achados validos, não 

vê razão para que o candidato não seja admittido ao concurso”, pois “o certificado de 

aprovação em Geometria é o que deve merecer fé, pois não serve senão para provar que o 

candidato é reservista do exercito” (Ata da Congregação de 3 de janeiro de 1930).  

Em seguida o professor Luis José da Costa Filho também opinou, para que se 

procedesse às provas do concurso, dando o candidato como habilitado, afirmando que o 

certificado de aprovação em Geometria que ele exibiu tem mais valor do que outro 
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documento expedido pela Escola Militar, mesmo que este documento fosse um telegrama do 

comandante da mesma escola.  

No entanto, o inspetor fiscal declarou que pela discrepância observada entre os dois 

documentos citados e por este incidente tornar-se público e notório, achou por direito não 

aprovar a entrada do candidato no concurso sem que antes recebesse uma resposta do 

comandante da escola do Realengo. Assim, com sua posição tomada, alguns professores 

aceitaram a ideia de ser adiado o concurso, exceto o professor Aristides Fontes, ao lembrar 

que o outro concorrente seria o único prejudicado. Por fim, por maioria se resolveu 

interromper a concorrência até que a dúvida sobre a aprovação ou não do candidatado na 

matéria de Geometria fosse esclarecida. 

Embora não houvesse fontes que comprovassem o recebimento da resposta do 

comandante da Escola Militar do Realengo, as atividades prosseguiram no dia 8 de janeiro de 

1930, conforme registros presentes na ata da sessão da Congregação do Atheneu Sergipense, 

cujo relato apontou a participação do candidato João Alfredo Montes, o que comprovou sua 

aprovação na referida matéria. 

Nessa mesma Ata o presidente da Congregação, Leandro Diniz Faro Dantas, leu os 

artigos 327 e 329 do regulamento do Colégio Pedro II, os quais instruíam sobre o modo de se 

proceder durante a arguição das teses. Em seguida, convidou o candidato Alfredo Guimarães 

Aranha para defender sua tese de livre escolha, a qual versava sobre “Potenciação e 

Radiação” e, posteriormente, o mesmo foi arguido pelos quatro membros da comissão 

examinadora. 

O candidato iniciou o processo de defesa às dez horas e trinta minutos e terminou às 

treze horas. Finalizada a arguição, convidou-se os professores examinadores para divulgarem 

suas notas de julgamento, que assim o fizeram, entregando, posteriormente, as respectivas 

cédulas, em envelopes fechados, ao professor mais antigo presente, por não ter comparecido o 

vice diretor, e aquele os entregou ao inspetor fiscal que as reservou, conforme as prescrições 

contidas no regulamento do Atheneu Sergipense.  

A defesa da tese de livre escolha do candidato João Alfredo Montes versava sobre 

“Systema métrico decimal”, seu rito procedeu da mesma forma que a do seu concorrente, 

embora as atividades tenham atrasado em 1 hora: iniciaram às 15 horas e 15minutos e 

terminaram às dezessete horas. 
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Das duas teses apresentadas encontrei apenas um exemplar, a defendida por Alfredo 

Guimarães Aranha, o que me fez questionar sobre o que teria acontecido com as outras 49, 

sem contar com as 50 elaboradas pelo professor João Alfredo Montes. O que realmente teria 

ocorrido? Como questionou Alves (2010): efeito do tempo ou dos humanos? 

Com o silêncio da tese defendida por João Alfredo Montes, analisei as duas obras 

entregues por Alfredo Guimarães Aranha. Antes de iniciar os trabalhos, o autor, depois da 

apresentação do prefácio, elaborou um texto dissertativo sobre o histórico, classificação e 

definição da ciência Matemática. 

A primeira tese, de livre escolha, nos permitiu verificar, através do prefácio, as razões 

que levaram o candidato a escrever sobre o tema “Potenciação e Radiação”. Durante a 

investigação percebi, nos seus escritos, que Alfredo Guimarães Aranha obedeceu às 

determinações prescritas nos regulamentos do Atheneu Sergipense e do Colégio Pedro II e 

reconheceu que o tempo foi um dos fatores que influenciaram na apresentação de um assunto 

bem conhecido, além dos poucos recursos de inteligência e conhecimento que possuía. 

 

[...] O assumpto que servio de thema a este humillimo escripto é por demais 
conhecido, como bem poderá constatar a illustrada Commissão 
examinadora, cujo preparo scientifico é bem conhecido. 
Sem o mais tênue vislumbre da vaidade, convencido, pelo contrário, dos 
poucos recursos da minha intelligencia e do minguado de conhecimentos, 
bem como da premência de tempo, para apresentar um assumpto novo em 
mathematica, ainda assim, venho apresentar ao juízo da illustrada e douta 
Congregação deste Atheneu, o presente trabalho, de cujo julgamento espero 
a necessária clemência (ARANHA, 1929, p. I). 

 

Essas colocações também revelaram a humildade do candidato Alfredo Guimarães 

Aranha, que embora possuísse diploma de Engenheiro Civil pela Escola Politécnica da Bahia, 

reconheceu que no momento do concurso se encontrava em carência intelectual. Acrescento, 

ainda, o pedido de desculpas que o autor apresentou na errata de sua obra, pelos “senões e 

falhas” que porventura fossem notificados durante a leitura. Nas palavras de Aranha (1929), 

não foi possível fazer uma revisão do trabalho, pois “o mesmo foi impresso na Bahia” devido 

à “falta de meios” que impossibilitaram de imprimi-lo em Aracaju (ARANHA, 1929, p. 135). 

Quanto à tese de ponto sorteado, “Esphera. Representações graphica de funcções, num 

sytema de coordenadas rectilinas. Fracções decimais”, das 75 laudas redigidas, de um total de 

135, o autor incluiu uma parte do conteúdo da dissertação de livre escolha e explicou que “por 



CAPÍTULO II – Professores de Matemática do Atheneu Sergipense 

116 

 

engano na distribuição desta matéria a continuação deste assumpto segue na pagina 131” 

(ARANHA, 1929, p. 59), o que não impediu no prosseguindo das temáticas estabelecidas. 

Dessa forma, acredito que as teses produzidas para o ingresso no Atheneu Sergipense 

configuram a história das disciplinas escolares e, através delas, compreendi a cultura escolar 

desenvolvida no interior da instituição. Além do mais, me faz lançar mão de futuros trabalhos 

que permitam avaliar o saber científico desenvolvido no estado de Sergipe. 

Depois de arguidas as teses de livre escolha, cabia aos candidatos ao concurso 

apresentar oralmente, da mesma forma que o processo anterior, suas versões escritas sobre as 

dissertações de ponto sorteado, cujo assunto contemplava os conteúdos de “Esphera. 

Representações graphica de funcções, num sytema de coordenadas rectilinas. Fracções 

decimais” (Ata de concursos de professores de 22 de junho de 1929).  

A arguição do professor Alfredo Guimarães Aranha começou às 10 horas e trinta 

minutos e terminou às 12 horas e 20 minutos, transcorrendo conforme as normas 

regulamentares. O mesmo deveria acontecer ao candidato João Alfredo Montes, mas sua 

ausência durante a sessão de defesa, marcada para as 14 horas, fez com que os trabalhos do 

dia 9 de janeiro de 1930 fossem encerrados. Contudo, antes do adiamento da prova, o 

presidente apresentou aos presentes um atestado médico, cujo laudo acometia espontânea 

moléstia do concorrente. Assim, a arguição da tese do candidato João Alfredo Montes ficou 

para o dia seguinte, às 9 horas; entretanto iniciou-se às 10 horas e 30 minutos e demorou duas 

horas.  

Nesse mesmo dia, às 16 horas, elaborou-se uma lista de pontos para a prova prática, 

cujo sorteio versou sobre o assunto do item número 10: “Um terreno de 142m produziu, em 

grãos de trigo, 40 Hl por Ha. A palha representa, em peso, 72,5% da colheita e contém 1,2% 

de azoto. Com o guano do Perú, que contém 15% de azoto e custa 32$000 os 100 kg, quer-se 

restituir á terra o azoto que a colheita consumiu. O trigo contém 2,08% de azoto, 72 kg por Hl 

e vende-se a 25$000. Pergunta-se, qual será o lucro, e qual foi o valor do trabalho cuja terça 

parte foi paga pela palha vendida á razão de 5$000 por 100 kg. – Si de um número de quatro 

algarismos subtrai-se outro que se obtém escrevendo os algarismos em ordem inversa, acha-se 

4725 para o resto. O producto de todos algarismos é 672, o producto dos algarismos médios é 

28, e o excesso do algarismo dos milhares sobre o das unidades é 5. Qual é o numero? - 

verificar a identidade tg (a - b) . tg (c - d) + tg (a - c) . tg (d - b) + (a - d) . tg (b - c) = tg (a - b) 

. tg (a - c) . tg (a - c). tg (a - d) . tg( b- c). tg(c - d) tg (d - b)” (Ata de concursos de professores 
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de  10 de janeiro de 1930).  Os dois candidatos realizaram a prova sob a assistência da 

comissão examinadora no tempo previsto. 

Na pauta da sessão extraordinária da Congregação do Atheneu Sergipense, do dia 11 

de janeiro de 1930, estiveram presentes os professores Leandro Diniz de Faro Dantas, Arthur 

Fortes, Manoel José dos Santos Mello, Luiz Figueiredo Martins, Leonardo Gomes de 

Carvalho Leite, Abdias Bezerra, Manoel Franco Freire, Aristides Fontes, Jucundino de Souza 

Andrade, Alberto Bragança de Azevedo, Clodomir de Souza e Silva, João Tavares Filho e 

Manoel Xavier de Oliveira, bem assim o inspetor fiscal Octaviano Vieira de Mello. Nessa 

reunião, foi lido o relatório da prova prática realizada na última sessão pelos candidatos 

Alfredo Guimarães Aranha e João Alfredo Montes, julgamento do mesmo e organização da 

lista de pontos e sorteio de um deles para a prova oral, à qual se devem submeter os citados 

concorrentes. 

A comissão examinadora, por meio do relatório da prova prática, divulgou que os dois 

candidatos trataram apenas da primeira questão, tendo o concorrente Alfredo Guimarães 

Aranha dado mais desenvolvimento a referida questão, mas o seu raciocínio não entrou em 

harmonia com o enunciado do problema. Quanto a João Alfredo Montes, tentou somente os 

primeiros cálculos, deixando de tratar do objeto principal. Para tanto, ambos não encontraram 

a solução exata do problema, alcançando, o primeiro, a nota 2,8 e o segundo, nota 1,0, 

respectivamente.  

Terminada a leitura desse relatório, a sessão prosseguiu na forma regulamentar com a 

entrega das notas de julgamento em envelopes fechados ao presidente da Congregação, que 

por sua vez, os entregou sob a guarda do inspetor fiscal. Em seguida, foi organizada e 

aprovada a lista de pontos32 para a prova oral, cuja questão sorteada correspondia à de nº. 7, 

“Theoria das parallelas”.  

Cientes do ponto sorteado os dois candidatos recusaram, ao prazo de 24 horas de 

intervalo, exigidos pelo regulamento, solicitando que a prova oral fosse realizada no mesmo 

dia.  Assim, o concorrente Alfredo Guimarães Aranha iniciou a sua prova às 16 horas e 

terminou às 16 horas e 50 minutos, sendo julgado logo em seguida, da mesma maneira que 

nas provas anteriores.  O mesmo aconteceu com a prelação de João Alfredo Montes, que 

começou às 17 horas e 10 minutos e encerrou às 18 horas.  

                                                           
32  A referida lista de pontos se encontra disposta no Anexo VIII. 
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A sessão é encerrada com a apuração final do julgamento de todas as provas. O 

presidente da Congregação, auxiliado pelo professor mais antigo presente, abriu os envelopes 

que continham as cédulas de julgamento, conferiu o seu número e leu as notas atribuídas 

pelos professores. Logo em seguida tiraram as médias de cada prova e, destas, apuraram a 

média final. 

As médias do candidato Alfredo Guimarães Aranha foram: na primeira prova 8,5; na 

segunda 7,0; na terceira 3,46 e na quarta 7,76. Como média final apresentou um resultado de 

6,68.  

O candidato João Alfredo Montes apresentou as referidas médias: na primeira prova 

7,69; na segunda 6,38; na terceira 1,69 e na quarta 5,0. Sua média final teve valor total de 

5,19.  

Cientes de que a média final não poderia ser inferior a 7,0, os respectivos candidatos 

foram declarados inabilitados para o provimento da 1ª cadeira de Matemática,  sendo a mesma 

posta a contrato. Entretanto, com o resultado superior a 5,0, João Alfredo Montes e Alfredo 

Guimarães Aranha foram nomeados docentes livres dessa cátedra em 16 de janeiro de 1930, 

por meio de portaria expedida pela diretoria do Atheneu Sergipense prestando, os dois 

candidatos, compromisso nos dias 20 e 23 do mês e ano, respectivamente. 

Em decorrência dos fatos, o presidente do Estado aprovou os termos do contrato para a 

regência da 1ª cadeira de Matemática, acordado entre a diretoria do Atheneu Sergipense e o 

professor Manoel Franco Freire no dia 15 de fevereiro de 1930, já que o mesmo vinha lendo a 

dita disciplina desde 1º de agosto de 1929. Assim, os dois assinaram o documento no dia 21 

de mesmo mês e ano, no qual o professor Manoel Franco Freire se comprometeu a ler a 

cátedra vaga de Matemática. 

 

 

2.3 Personalidades: o perfil dos professores de Matemática do Atheneu Sergipense 

 

 

O que dizer de um grupo de profissionais que construíram socialmente a disciplina 

escolar Matemática no Atheneu Sergipense?  Como compreender que mesmo não sendo 

formados com tal finalidade, esses docentes se dedicaram a estudar e transmitir 
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conhecimentos aos jovens secundaristas destinados a seguir seus estudos nas escolas 

superiores? 

 Partindo dessas questões tracei, em ordem alfabética, o perfil dos professores de 

Matemática do Atheneu Sergipense. Contudo, acredito que numa concepção mais ampla, a 

educação “é um processo e função social. Por seu intermédio, os grupos asseguram sua 

continuidade através das gerações, transmitem a cultura que elaboram e realizam assimilação 

ou socialização dos imaturos das novas gerações” (SILVA, 1969, p. 39). 

Processo esse que se efetiva, oficialmente, através dos professores, agentes culturais e 

transmissores dos valores repassados de uma geração a outra. Eles são os grandes 

intermediários entre o povo e a classe dominante. Importantes “descobridores ou mediadores 

que se constituíram em uma elite de mediação cultural, dotada de uma grande capacidade de 

ressonância e de amplificação dos valores sociais”, capazes de superar divergências e de 

associarem-se em grupos de interesse em torno de questões específicas (SILVA, 2004, p. 63). 

Nessa perspectiva, as disciplinas escolares podem também ser vistas como campos de 

poder social e escolar, de um poder a disputar. De espaços nos quais os “interesses e atores, 

ações e estratégias” se mesclam. Em outras palavras, são as apropriações de um determinado 

grupo de professores, reconhecidos como docentes da matéria que ministram por meio do 

critério da formação e seleção (VIÑAO, 2008, p. 204). 

Dessa forma, além da formação, os concursos do Atheneu Sergipense representavam 

um alto grau de demonstração intelectual dos candidatos. Ser docente dessa instituição 

“significava ser membro do circuito produtor e reprodutor de modelos culturais”. Muitos 

professores adquiriam por destaque, “em duplo sentido, um status de prestígio intelectual e 

político” (ALVES, 2010, p. 130). 

O mesmo procedeu com os professores de Matemática do Atheneu Sergipense, que 

com diferentes formações: farmacêuticos, médicos, bacharéis, engenheiros e cirurgiões 

dentistas, faziam-se presentes nas páginas da imprensa local, disseminando suas ideias, 

tornando-se visíveis na sociedade. Quando assumiam funções fora do ambiente escolar, “em 

diferentes circuitos culturais, extrapolavam os limites da instituição com estratégias de 

intervenção na sociedade, tomando assento em cargos legislativos, dirigindo órgãos públicos e 

políticos” (ALVES, 2010, p. 131).  

Processo que posso denominar, conforme a concepção de Sirinelli (2003), de 

estruturas de sociabilidade, que no momento, por limitação de tempo, essa temática não 
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poderá ser agregada a esta dissertação, mas sua concepção sugere o esboço de futuras 

produções acadêmicas. 

Para o autor, elas “variam, naturalmente, com as épocas e os subgrupos intelectuais 

estudados”, assim como são distintas as relações do grupo de intelectuais estudados nessa 

pesquisa. Dessa forma, é possível compor a arqueologia dos professores de Matemática, 

entender sua cumplicidade e até mesmo compreender as rivalidades e redes de 

interdependência entre eles (SIRINELLI, 2003, p. 249).  

Deste modo, “na historiografia dos atores do político, os intelectuais ocupam 

indiscutivelmente um lugar à parte”. Para Sirinelli (2003), a nova historiografia estava 

buscando o seu lugar, após muitos abandonos e críticas. Neste sentido, a história dos 

intelectuais nos remete à história política e se situa no cruzamento “da biografia e do político 

e, sob o ângulo coletivo, encontra a história social”. Para tanto, tornou-se “um campo 

histórico autônomo que, longe de se fechar sobre si mesmo, é um campo aberto, situado no 

cruzamento das histórias política, social e cultural” (SIRINELLI, 2003, p. 232-234). 

 Levando em consideração o estudo do papel social e histórico que uma coletividade 

desempenha, neste caso, na configuração de uma disciplina específica, tracei, em ordem 

alfabética, o perfil dos professores de Matemática que atuaram no Atheneu Sergipense no 

período de 1929 a 1940, anos em que, respectivamente, iniciou-se o processo de unificação 

dos ramos das Matemáticas e nomeou-se o último professor catedrático da cadeira durante a 

Reforma Francisco Campos. Contudo, são necessários alguns retrocessos para melhor 

entender a mobilidade desses profissionais no interior dessa instituição. 

Embora seja um grupo específico, a análise em questão estuda uma coletividade 

associada “à construção de uma identidade letrada, mesmo que endogenamente haja todos os 

tipos de cisões. Embora apresentando dissidências em diversos departamentos, o grupo pode 

se tornar coeso (“coletivo”) na medida em que apresenta um projeto intelectual integrado”, 

mas com formas particulares de pensar e agir (SILVA, 2010, p.25). Fato que se explica pela 

presença constante dos professores de Matemática, aqui investigados, no interior do Atheneu 

Sergipense, pois à medida que organizava as fontes percebi que todos estavam inseridos na 

mesma instituição, no mesmo espaço, como grupo que possuía algo em comum. Daí nasceu a 

necessidade de se entender as práticas individuais dos intelectuais enquanto práticas de um 

grupo específico.  
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Durante a localização de documentos, diante do tempo e da quantidade de docentes 

estudados, recorri apenas às fontes arquivadas no Atheneu Sergipense e a algumas bio-

bibliografias, limitando, dessa forma, alguns dados e até mesmo correndo o risco da omissão. 

Tampouco pretendi fazer uma análise avaliativa ou valorativa dessa amostragem, mas de 

verificação, a fim de não cometer o mesmo erro de alguns historiadores ao trabalharem com 

as biografias. 

 

Falo do perigo de misturar desde o começo do raciocínio a instância de 
verificação com a instância de avaliação. O papel social, a dependência 
burocrática, a tonalidade política - tudo entra de modo decisivo na 
constituição do ato e do texto de um intelectual. Mas nem por isso vale como 
critério absoluto para os avaliar. A avaliação é uma segunda etapa e não 
pode decorrer mecanicamente da primeira (MICELI, 2001, p. 73-74).  

 

Minha pretensão, aqui, é analisar a formação, cadeiras ministradas e as ocupações em 

outros cargos dos professores de Matemática do Atheneu Sergipense por meio da 

sociabilidade intelectual, já que a maioria deles constituiu o corpo docente durante a Reforma 

Francisco Campos.  

Para Sirinelli (2003), o historiador que estuda a sociabilidade intelectual pode 

construir um mosaico de possibilidades, de forma que toda e qualquer situação de produção 

ou atuação intelectual seja compreensível. Assim, investigar o perfil dos professores de 

Matemática significa seguir as trajetórias de indivíduos, através do mapeamento de “suas 

idéias, tradições, comportamentos, formas de organização, de modo que seja possível 

caracterizar e compreender seus esforços de reunião e de afirmação de identidade em 

determinados momentos” (SILVA, 2010, p. 104). 

As sociabilidades aqui tratadas foram construídas no interior do Atheneu Sergipense, 

mas as relações intelectuais, de amizade e acadêmicas extrapolavam essas redes. Os docentes 

estudados nesta pesquisa não atuavam em um só espaço, tampouco tinham apenas uma 

profissão. Estavam envolvidos em mais de uma atividade a um só tempo: eram professores, 

jornalistas, escritores e políticos.  

Partindo desses dados percebi que os docentes de Matemática do Atheneu Sergipense 

possuíam uma dinâmica de participação e inserção nos meios intelectuais, fossem eles 

acadêmicos ou não, como também políticos. Assim, as práticas políticas acrescentadas às 

práticas intelectuais, são “responsáveis por criar redes de sociabilidades nem sempre 
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homogêneas, mas com interesses específicos” (SILVA, 2010, p. 197). Para tanto, como dito, 

não cabe aqui discorrer sobre essa temática, mas anunciar futuras investigações a respeito. 

O Atheneu Sergipense por meio de seus professores, em especial os de Matemática, 

também reuniu uma intelectualidade sergipana em torno de si, bem como foi responsável por 

disseminar uma nova cultura local, escolar e científica, construída através de uma nova 

identidade para o ensino secundário brasileiro por meio da Reforma Francisco Campos.   

 

 

2.3.1 Abdias Bezerra  
 

 

Na produção de Bezerra (1947) foi possível saber que ele nasceu na Vila de Siriri, no 

dia 7 de setembro de 1880. Seus pais: o professor primário João Amando Bezerra e D. 

Hermínia Rosa Bezerra. Estudou dos seis aos nove anos de idade na escola primária onde seu 

pai ensinava, localizada no município de Maruim. 

Com a morte de seu pai, em 1889, a família Bezerra se mudou para a casa do seu avô 

materno em Japaratuba. Sua família possuía uma situação financeira precária, por isso durante 

dois anos o jovem Abdias se dividia entre as aulas, pela manhã, e o trabalho de caixeiro, à 

tarde. Aos onze anos de idade se mudou, sozinho, para a cidade de Rosário do Catete e lá 

trabalhou na venda do imigrante italiano Félix Felizola por quase três anos. Sua função diária 

se iniciava às 6 horas e terminava às 22 horas. Não suportando mais lavar cavalos, aceitou o 

convite do negociante Alcino Soares para ser caixeiro na cidade de Nossa Senhora das Dores, 

função que chegou a triplicar-lhe o salário e oferecer sociedade em negócio. 

Mas, Abdias Bezerra ainda desejava terminar os seus estudos; com 17 anos de idade 

foi morar com seu tio, o farmacêutico Guilhermino Amâncio Bezerra, na cidade de Aracaju, 

matriculando-se no Atheneu Sergipense. Nessa mesma época interrompeu o curso devido 

doença de sua mãe, voltando a residir em Japaratura. Com a morte de sua genitora, em 1898, 

retornou para Aracaju e, consequentemente, para as aulas, com a pretensão de se preparar para 

ingresso no Curso Preparatório de Cadetes na Escola Militar do Realengo, Rio de Janeiro, no 

ano de 1900, e ali completou o curso secundário. 

Em 1902, já na Academia Militar da Praia Vermelha, aprimorou seus estudos em 

Matemática e Física e tornou-se o melhor aluno de Geometria Descritiva. Talvez “o seu gosto 
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pelas Ciências Puras nasceu de repente, por alguma influência, algum influxo momentâneo, 

mas não tenho elementos para positivar minha hipótese” (OLIVEIRA NETO, 1947, p. 103). 

Abdias também era amante de uma boa música, ópera e do teatro clássico, o que antes não 

gostava por falta de conhecimento. Com a Revolta da Vacina, obrigatória em agosto de 1904, 

eclodiu na Escola Militar uma revolta, pondo fim à sua carreira de cadete; foi expulso e 

mesmo sendo contrário ao movimento provou solidariedade aos colegas cadetes. 

De volta a Sergipe, em 1906, antes de pleitear e, consequentemente, ser aprovado para 

a cadeira de Francês do Atheneu Sergipense, ministrou aulas particulares nas disciplinas de 

Português, Geografia, Francês e Aritmética. No concurso aberto para o preenchimento da 

referida cátedra “foi vantajosamente classificado e provido a 28 de maio de 1909 no governo 

do Dr. Rodrigues Dória” em substituição ao professor Geminiano Paes, assumindo o cargo no 

dia 31 do mesmo mês e ano (GUARANÁ, 1925, p. 2). 

Nesses tempos, para o provimento do concurso não se fazia necessário possuir 

diploma em escola superior, bastava apenas apresentar “prova de maior idade, folha corrida, e 

ser o candidato cidadão brasileiro ou naturalizado” (Art. 77, Decreto nº. 556, de 24 de agosto 

de 1908).  

O processo de seleção procedeu-se com 21 candidatos inscritos, mas apenas três deles 

concorreram à prova: Abdias Bezerra, o engenheiro francês Fernand Delery e Antonio Diniz 

de Valois Galvão, recém chegado da Suissa, sendo que os dois últimos “abandonaram as 

provas no meio” (OLIVEIRA NETO, 1947, p. 105). Esse resultado provocou 

descontentamento em alguns políticos da sociedade sergipana, “tentaram osbtar-lhe a 

nomeação. A politicagem entrou em cena, arguindo fúteis alicantinas, para considerar nulo o 

concurso” (CARVALHO NETO, 1947, p. 26). Assim, o presidente do Estado, por meio de 

decreto, “nomeia o cidadão Abdias Bezerra para reger vitaliciamente a cadeira de Francês no 

Atheneu Sergipense” (Registro de títulos de 29 de maio de 1909). 

No mesmo ano de sua primeira posse, pelo Ato de 13 de setembro de 1909, é 

designado para a cadeira de Desenho, regendo-a de 15 de setembro a 30 de novembro do 

mesmo ano, voltando a regê-la, como substituto do professor Leandro Diniz, pelo período de 

5 de junho a 2 de julho de 1911.  

 

Do Sr. Secretário de Governo 13 do corrente comunicando que por ato sob 
nº. 122 foi designado o lente de Francês Abdias Bezerra para substituir o 
professor de Desenho engenheiro Leandro Diniz de Faro Dantas enquanto se 
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achar com assento na assemblea legislativa (Correspondência recebida, 14 
de setembro de 1910). 

 

Pelo Ato nº. 89, de 02 de setembro de 1911, o presidente do Estado José Rodrigues 

Dória transferiu da cadeira de “Francez do Atheneu Sergipense, o cidadão Abdias Bezerra, 

para reger a cadeira de Arithmetica e Algebra” no mesmo estabelecimento, colocando-a em 

exercício dois dias depois (Registro de títulos, 15 de setembro de 1911). 

Mas, no dia 31 de julho de 1912, pelo Ato nº. 123, desloca-o para a cadeira de 

Português das 3ªs e 4ªs séries. O professor Abdias assume-as em 1º de agosto, continuando a 

ministrá-las, através do Ato nº. 156, de 1º de outubro do mesmo ano. 

No dia 4 de dezembro de 1915 é empossado na cadeira de Geometria e Trigonometria, 

para a qual foi transferido pelo Ato nº. 128. No ano seguinte, o professor Abdias Bezerra 

passou a reger Arithmética e Álgebra em virtude do Decreto de 21 de junho de 1916, em 17 

de julho do mesmo ano.  

Na correspondência, expedida no dia 4 de novembro de 1922, o professor Abdias 

Bezerra comunicou ao presidente do Estado sobre a sua nomeação ao cargo de diretor do 

Atheneu Sergipense e mesmo com essa função continuava ministrando suas aulas nesse 

estabelecimento. Em março de 1923 ensinou a disciplina Aritmética gratuitamente na Escola 

de Comércio “Conselheiro Orlando”, instituição de ensino que administrou pelo período de 10 

de abril de 1923 a fevereiro de 1927.  

Vale ressaltar que o mesmo foi exonerado da direção do Atheneu Sergipense no dia 30 

de maio de 1923, sendo substituído pelo professor Alcebíades Correia Paes por meio do 

Decreto de 28 de maio do mesmo ano. Não foi possível identificar, entre os documentos 

disponíveis, os motivos de seu afastamento, mas suspeito que as aulas ministradas na Escola 

de Comércio serviram de estratégia, posto que dirigiu aquela instituição “lutando 

improficuamente contra a rotina”, além das “tarefas sucessivas, absorventes, esgotantes” 

(CARVALHO NETO, 1947, p. 27). 

Em correspondência expedida ao Secretário Geral do Estado, o diretor Alcebíades 

Correa Paes solicitou que o catedrático de Aritmética e Álgebra, o professor Abdias Bezerra, 

fosse substituído interinamente pelo professor Manoel Xavier de Oliveira por motivo de 

viagem em comissão do governo.  
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Havendo seguido para o sul do país, em commissão do governo, o professor 
Abdias Bezerra, cathedratico de Arithmetica e Algebra deste 
estabelecimento, e não havendo substituto da cadeira, um professor idôneo 
pressentimento disponível no Atheneu Sergipense, communico a V. Ex. que 
acabo de designar para substituil-o, como professor interino o senhor Manuel 
Xavier de Oliveira, para o que solicito a provação do Exm. Sr. Dr. Presidente 
do Estado (Correspondência expedida, 8 de maio de 1924). 

 

Essa viagem provinha da função que exercia como Diretor da Instrução Pública do 

Estado desde 25 de maio de 1923, que em caráter de comissão seguiu a São Paulo para 

estudar os processos de ensino atualizados, a fim de introduzi-los no citado Departamento de 

Ensino. Contudo, no dia 7 de julho de 1924 o professor Abdias Bezerra reassumiu, no 

Atheneu Sergipense, suas funções de catedrático de Aritmética e Álgebra. 

Dessa forma, percebi que o professor Abdias Bezerra possuía uma rede de 

sociabilidade que extrapolava o território sergipano, e muitos desses contatos podem ter 

contribuído nas atualizações e trocas de experiências como diretor da Instrução Pública do 

Estado, professor e administrador das instituições de ensino.  

Os convites também formavam redes de sociabilidades importantes; através deles o 

grau de relacionamentos entre os agentes podem ser analisados. Como pode ser visto nos 

escritos da correspondência expedida pelo Secretario Geral do Estado Carlos Alberto Rolla 

em 15 de maio de 1925, cujo ofício n.882, de 14 do mês e ano, convocou o diretor Alcebiades 

Correia Paes e os professores Arthur Fortes, Abdias Bezerra e Clodomir Silva do Atheneu 

Sergipense para fazerem, em comissão encarregada pelo Governo, a adaptação ao 

regulamento dessa instituição nos moldes da nova reforma federal do ensino, decretada no dia 

13 de janeiro de 1925. 

As substituições em cargos de confiança também reafirmavam todo prestígio que o 

professor Abdias Bezerra possuía no Estado de Sergipe, principalmente no que se refere ao 

ensino.  

 

Viajando hoje para a capital do Estado da Baía, a fim de tratar de interesses 
do Ateneu Sergipense, comunico a V. S. que, em data de hoje, passei esta 
diretoria ao decano desta casa de ensino, professor Abdias Bezerra, em vista 
de se achar licenciado o vice-diretor Sr. Florentino Menezes (Ofício 
expedido, 9 de maio de 1940).  
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As relações de amizade poderiam ser verificadas, através das sessões da Congregação 

do Atheneu Sergipense, principalmente durante as votações dos membros das comissões de 

docência, ensino e redação. Para a de ensino o professor Abdias Bezerra foi reeleito, na 

reunião de 20 de março de 1933, juntamente com os professores Jucundino de Souza Andrade 

e Manoel José de Santos Mello. 

Mais uma vez o professor Abdias Bezerra se afastou de suas funções para participar de 

comissões de interesse do ensino, sempre retornando no fim de cada convocação para sua 

cátedra anterior ou para outra. Assim, com o desdobramento da cadeira de Aritmética e 

Álgebra, o mesmo passa a reger a cadeira de Álgebra do Atheneu Sergipense, no ano de 1926, 

por meio do Decreto de 6 de março de 1926. 

Com a nova reformulação do ensino de Matemática, desde o dia 15 de abril de 1931, 

por designação da diretoria do Atheneu Sergipense o professor Abdias Bezerra vinha regendo, 

na 6ª série, a cadeira de Matemática, continuando a ensiná-la no ano de 1933.  

 

O professor catedrático da cadeira de Álgebra do Atheneu Pedro II, Abdias 
Bezerra, passa, com a presente, para uma das cadeiras de Matemática do 
mesmo estabelecimento, de acordo com o decreto federal numero 19.890, de 
18 de abril de 1931 e em virtude do decreto de 11 de março do corrente ano, 
que o transferiu (Registro de títulos, 14 de março de 1933).  

 

Os conhecimentos de Abdias Bezerra na disciplina Matemática eram notórios; o Brasil 

os conhecia. Os alunos aos quais ajudou a alcançar os cursos superiores, “espalhados pelo 

vasto território nacional, não se cansavam de louvar e relembrar, celebrando os 

conhecimentos profundos do matemático ilustre para quem a ciência de Condorcet e Poincaré 

não tinha segredos” (SOBRAL, 1947, p. 114). 

Mesmo não tendo concluído o curso militar adquiriu muitos conhecimentos, podendo 

gozar dos mesmos direitos que um engenheiro, geógrafo e agrimensor, mas nunca fez uso de 

tais títulos. Porém, diversas vezes as cátedras de Física, Química, História Natural e 

Cosmografia eram substituídas por Abdias em qualquer emergência, sempre ensinando estas e 

outras disciplinas com a mesma competência com que lecionava Francês e Matemática.  

Catedrático do Curso Fundamental do Atheneu Sergipense durante o prelúdio da 

Reforma Francisco Campos, também foi designado para reger, em comissão, as cadeiras de 

Matemática e Física da Secção Pré-Politécnica, como também a de Matemática da Sessão 

Pré-Médica do Curso Complementar. 
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O professor cathedratico do curso Fundamental do Atheneu “Pedro II”, 
Abdias Bezerra, passa com a presente, a reger, em commissão as cadeiras de 
Mathematica da secção pré-medica da 1ª serie do Curso Complementar do 
mesmo estabelecimento, procedendo a remuneração estabelecida no art. 8º 
da lei n. 40, de 18 de novembro de 1936, em virtude do decreto de 31 de 
março findo, que o designou (Registro de títulos, 8 abril de 1937). 

 

Com a implementação definitiva da Reforma Francisco Campos no Atheneu 

Sergipense, o referido professor foi designado pela direção para lecionar Matemática nas 1ª e 

2ª séries da Sessão Pré-Politécnica do Curso Complementar, através da Portaria nº. 2. 

 

Portaria nº. 2- O Diretor do Atheneu Sergipense no uso de suas atribuições 
expressas no artigo 160, do regulamento vigente, resolve designar o 
catedrático de Matemática, prof. Abdias Bezerra, para além de sua tarefa, 
lecionar a mesma disciplina nas 1º e 2º series da secção de Engenharia do 
Curso Complementar, á rasão de vinte mil reis por aula, de acordo com o 
artigo 1º do Decreto-Lei nº. 203, de 6 de maio de 1939, a partir de 1º de abril 
até 30 de novembro de 1940, não excedendo de doze aulas por semana, 
percebendo no máximo a remuneração  mensal de R$ 1:056$000 mediante a 
folha do ponto mensal, tudo de conformidade com o que ficou acertado, digo 
assentado entre o Ex. Sr. Dr. Interventor Federal e esta Diretoria. A despesa 
corre pela verba 4.08-8.331(Registro de títulos, 1º de abril de 1940). 

 

Durante a investigação ficou evidente que o professor Abdias não solicitava licença ou 

afastamento por motivo de doença, mas sim por motivo de ensino. Mesmo doente comparecia 

às aulas.  Faleceu no dia 14 de junho de 1944, na cidade de Aracaju e com o “giz na mão, 

símbolo dum trabalho ininterrupto, dum esforço consciente do cumprimento do saber 

(SOBRAL, 1947, p. 115). 

Entre muitos reconhecimentos vale enfatizar a formulação do Regulamento da 

Instrução Pública, implementado pelo Decreto nº. 867, de 11 de março de 1924, às 

associações que carregavam o seu nome e à produção “ Abdias Bezerra: traços psicológicos de 

um educador sergipano” organizada pelo seu filho, Felte Bezerra, publicada no ano de 1947.  

Quanto às homenagens, destaco a fundação de duas associações de alunos: o Salão de 

Matemática e o Grêmio Pré-Politécnico, que serviram de espaço de estudos aos alunos do 

Atheneu Sergipense. 

O Salão de Matemática foi inaugurado mediante Portaria nº. 28, de 18 de junho de 

1941, em homenagem ao professor Abdias Bezerra pelo seu decano, já que contava com mais 
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de trinta anos de efetivo magistério e serviços prestados à instrução. Assim, o diretor do 

Atheneu Sergipense resolveu homenagear o referido mestre, colocando seu nome em uma 

determinada sala.  

O Grêmio Pré-Politécnico compreendia um centro de estudos das cadeiras que 

constituíam a Sessão Pré-Politécnica do Atheneu Sergipense, como obra de extensão cultural 

e científica dos seus alunos. Essa instituição tinha como Presidente de honra o professor 

Abdias Bezerra, título que adquiriu por meio de eleição realizada no dia 4 de outubro de 1941. 

Partindo dessas análises ficou evidente que o professor Abdias Bezerra legitimou-se, 

através das disciplinas que regeu no Atheneu Sergipense e por meio dos cargos de diretoria 

que assumiu. Desse modo, adquiriu capital simbólico determinado por um “poder atribuído 

àqueles que obtiveram reconhecimento suficiente para ter condição de impor o 

reconhecimento [...]” (BOURDIEU, 2004, p. 166).  

Assim, Abdias Bezerra acumulou capital capaz de lhe proporcionar distinção entre os 

demais professores de Matemática do Atheneu Sergipense, e consagrar-se o professor mais 

antigo que lecionou os conhecimentos matemáticos propostos durante a Reforma Francisco 

Campos. 

 

 

2.3.2 Alfredo Guimarães Aranha 
 

 

Nascido no dia 21 de maio de 1893, o professor Alfredo Guimarães Aranha ingressou 

no Atheneu Sergipense por meio de concurso público da 1ª cadeira de Matemática, realizado 

no dia 26 de dezembro de 1929. No ato de sua inscrição, notificada em 21 de dezembro de 

1929, apresentou diploma de Engenheiro Civil pela Escola Politécnica da Bahia, constituindo-

se uma das condições necessárias para o procedimento dos concursos a cátedra do Atheneu. 

Mesmo participando de todo processo seletivo não alcançou resultado final suficiente 

para ser um professor catedrático, mas por atingir média superior a 5,0 foi nomeado docente 

livre da cadeira de Matemática, conforme as determinações do regimento interno do Atheneu. 

 

O Director do Atheneu Pedro II, consoante o artigo 352 do Regimento 
interno do Collegio Pedro II, nomeia docente livre da cadeira de 
Mathemática o cidadão engenheiro civil Alfredo Guimarães Aranha, que 
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logrou concurso de professor cathedratico da mesma disciplina a média seis 
sessenta e oito centesimos 6,68 (Registro de títulos, 23 de janeiro de 1930). 

 

Conforme regulamento vigente, o professor Alfredo Guimarães Aranha tinha por 

direito reger a cadeira de Matemática por dez anos; contudo, durante a investigação não 

identifiquei registros que comprovassem a continuidade dos seus trabalhos a partir de 1931, 

tampouco durante a Reforma Francisco Campos, nem mesmo os motivos dessa ausência e dos 

cargos públicos ocupados. O que teria realmente acontecido com esse docente?  

 

 

2.3.3 Gentil Tavares da Mota 
 

 

Aluno do Atheneu Sergipense, o professor Gentil Tavares da Mota consolidou seus 

estudos no curso de Humanidades no dia 22 de março de 1911, tornando-se o primeiro aluno a 

receber título de Bacharel em Ciências e Letras, conforme registro da cópia da carta enviada 

pelo diretor Candido Costapinto. 

 

[...] natural de São Paulo (Sergipe), filho do capitão João Tavares da Motta, 
nascido em 11 de outubro de 1892, e aos termos de aprovações nos exames 
que prestou das matérias do curso de bacharelado, mandei com a autoridade 
que me confere o código do ensino Superior e secundário e o regulamento do 
Gynásio Nacional, em virtude do decreto nº. 7.129 de 26 de novembro de 
1908, passar-lhe este diploma (Registro de títulos, 22 de março de 1911). 

 

Esse fato se tornou um dos grandes acontecimentos do período, servindo de estímulo 

para outros alunos. Desse modo, sua colação de grau foi notícia relevante, divulgada por meio 

dos “jornais locais, que descreveram todo o cerimonial, inclusive a participação de uma banda 

de música policial que tocou durante todo o ato e de todos os presentes” (VIDAL, 2009, p. 

73). 

Para receber o diploma de Bacharel em Ciências e Letras, Gentil Tavares assumiu o 

compromisso, em sessão solene, através do seguinte juramento: “Prometto, quanto em mim 

couber, concorrer para o adiantamento das lettras, cujo grao de Bacharel acaba de me ser 

conferido, e contribuir para o constante engrandecimento das lettras do Brazil” (Livro de 

Festividades do Atheneu Sergipense, 1908 a 1935). 
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Quando se tornou aluno dos preparatórios do Atheneu Sergipense, fundou e redigiu o 

jornal O Necydalus33, “órgão defensor dos interesses dos estudantes” (GUARANÁ, 1925, p. 

197).  Ainda como discípulo dessa instituição ministrou aulas de línguas do “Esperanta 

Klobo”34 de Aracaju, também se tornou sócio do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e 

vice-presidente da Liga Sergipense Contra o Analfabetismo35. 

 Filho de uma família abastada, com o término do curso de Humanidades continuou 

seus estudos no curso de Engenharia Civil “na Escola Politécnica da Bahia, onde recebeu o 

grau a 1º de janeiro de 1917” (GUARANÁ, 1925, p. 197). Mesmo afastado, exerceu funções 

no estado de Sergipe como ajudante-secretário da Diretoria de Obras Públicas, através de 

nomeação em 24 de novembro de 1914. 

No dia 24 de julho de 1916 solicitou exoneração e por meio de decreto e passou a 

reger, vitaliciamente, “a cadeira de Geometria Descriptiva (elementos e suas aplicações às 

sombras e à perspectiva, princípios gerais e praticas de agrimensura)” no Atheneu Sergipense, 

posta em disponibilidade em 15 de abril de 1921 (Registro de títulos, 25 de julho de 1916). O 

diploma de Bacharel em Ciências e Letras dava-lhe “o direito de nomeação para qualquer 

emprego público dependente de concurso, sem essa formalidade” (ALVES, 2005, p. 78). 

Ao terminar o curso superior regressou a Sergipe, dando continuidade a sua carreira 

profissional e, por Ato nº. 59, do dia 20 de março de 1918, serviu, em comissão, no cargo de 

Diretor da Imprensa Oficial do Estado, sendo exonerado, a pedido, em 16 de maio de 1922.  

Também “fez parte do Conselho Superior do Ensino, como suplente, nomeado por dois 

biênios a 17 de dezembro de 1918 e em dezembro de 1920” (GUARANÀ, 1925, p. 197). 

 Nesse mesmo intervalo de tempo, colaborou em diversos jornais e revistas de Sergipe 

e dos outros Estados da República, usando “na imprensa dos pseudônimos A. Moreira e Sílvio 

Silva”. Dessa forma, Gentil Tavares “dirigiu e redigiu o “O Estado do Sergipe”, órgão oficial 

do Governo do Estado, o “Diário Oficial” e o “Correio de Aracaju”, no período decorrido de 

1918 e 1922” (GUARANÀ, 1925, p. 197). 

Gentil Tavares também se destacou no campo da política. Exerceu mandato de 

Deputado Estadual, no dia 23 de junho de 1918, para concluir a legislatura de 1917 a 1919; 
                                                           
33 Sobre esse assunto consultar (Vidal, 2009). 
 

34 Instituição fundada nos primeiros anos do século XIX, pelo professor de Inglês do Atheneu Sergipense 
Alcibíades Paes, cujo objetivo era oferecer curso noturno aos trabalhadores que não tinham como estudar 
durante o dia.  
 

35 Fundada no dia 24 de setembro de 1916, destinava-se à alfabetização de adultos. Para mais informações, 
(Nunes, 1984). 
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com o término, reelegeu-se de 1920 a 1922. Também foi Deputado Federal em 22 de agosto 

de 1922, quando Graccho Cardoso assumiu o Senado, depois do falecimento do General 

Oliveira Valladão. Com o fim da legislatura foi reeleito, de 1924 a 1926.  

Quanto ao magistério sua disponibilidade na cadeira de Geometria Descritiva foi 

cessada por meio do Decreto nº. 756, de 16 de janeiro de 1923, ao ser transferido para o Liceu 

Profissional Coelho e Campos. Contudo, retornou ao Atheneu Sergipense em 13 de novembro 

de 1930 para reger, nas turmas suplementares, a cadeira de Matemática. 

 

O professor cathedrático em disponibilidade do Atheneu Pedro II, 
engenheiro Gentil Tavares da Motta passa, com a presente, a reger a cadeira 
de Mathemática daquele estabelecimento, em virtude do decreto de 13 do 
mês corrente, que designou para ser transferida a cadeira (Registro de títulos, 
17 de novembro de 1930). 

 

Os documentos arquivados no Atheneu Sergipense demonstraram que, a partir do ano 

de 1930 o professor Gentil Tavares Mota era uma presença constante na cadeira de 

Matemática, embora muitas vezes houvesse solicitado, por um prazo de 90 dias, licença para 

tratamento de saúde nas seguintes datas: 11 de março de 1931, 28 de março de 1932 e 21 de 

julho de 1933, sendo que a última delas foi prorrogada por mais 45 dias, a partir de 25 de 

outubro de 1933 (Livro de registro de títulos, 1909-1940). Provavelmente esses afastamentos 

motivaram substituições, o que nos levou a questionar: Quais professores de Matemática o 

substituíram?  

Os documentos investigados não trouxeram informações a respeito, mas divulgaram, 

através de ofícios expedidos, mapas de professores e Atas da Congregação, a presença 

constante desse docente no Atheneu Sergipense durante a Reforma Francisco Campos, através 

do registro do seu nome. No ofício nº. 247, de 14 de setembro de 1941, o diretor Joaquim 

Vieira Sobral encaminhou ao Secretario Geral do Estado, Francisco Leite Neto, “a portaria 

que designou o prof. dr. Gentil Tavares para lecionar turmas excedentes de matemática” 

(Cópia de Ofício expedido, 14 de setembro de 1941). 

No entanto, ao longo dessa investigação compreendeu-se que o professor Gentil 

Tavares da Mota acumulou, com seus estudos, determinado capital cultural capaz de destacá-

lo na sociedade sergipana como um intelectual, além de possuir uma rede de sociabilidade 

adquirida pelas funções, ocupações e boas relações que mantinha com as classes dirigentes e 

assim alcançando êxito na sua trajetória política e acadêmica. 
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2.3.4 João Alfredo Montes 
 

 

Aluno do Atheneu Sergipense até 1923, o professor João Alfredo Montes nasceu no 

dia 18 de outubro de 1905. No ano de 1924 se mudou para o estado do Rio de Janeiro para 

concluir seus estudos na Escola Militar, e anos mais tarde regressou para Sergipe.  

Também prestou concurso para a 1ª cadeira de Matemática no Atheneu Sergipense, no 

dia 26 de dezembro de 1929, sendo concorrente de Alfredo Guimarães Aranha. No ato de sua 

inscrição, realizada no dia 23 de dezembro de 1929, apresentou certidão Escola Militar do Rio 

de Janeiro, além dos outros documentos necessários para o procedimento regulamentar. 

Mesmo participando de todo processo seletivo também não alcançou resultado final 

suficiente para ser um professor catedrático, mas por atingir média superior a 5,0 foi nomeado 

docente livre da cadeira de Matemática, conforme as determinações do regimento interno do 

Atheneu Sergipense.  

 

 O Director do Atheneu Pedro II, consoante o artigo 352 do regimento 
Interno do Collegio Pedro II, nomeia docente livre da cadeira de 
Mathemática o cidadão João Alfredo Montes, que logrou no concurso de 
professor cathedratico da mesma cadeira a média cinco e dezenove 
centésimos (5,19) (Registro de títulos, 20 de janeiro de 1930). 

 

Conforme o regulamento vigente o professor João Alfredo Montes tinha, por direito, 

reger a cadeira Matemática por dez anos, mas no dia 14 de novembro de 1933 regeu 

interinamente a cadeira de Física, cuja capacidade intelectual e pedagógica na aplicação dos 

conteúdos permitiu sua nomeação como catedrático nessa disciplina.    

 

O Interventor Federal no Estado de Sergipe, tendo em vista á informação 
prestada pelo director do Atheneu Pedro II, quanto aos requisitos de 
idoneidade intellectual, capacidade pedagógica e applicação ao ensino, 
revelados pelo professor dr. João Alfredo Montes, na regência da cadeira de 
physica que vem ocupando interinamente e attendendo aos motivos expostos 
na sua petição, resolve nomeal-o para professor cathedratico dessa matéria 
nesse estabelecimento, com as garantias de effectividade (Registro de títulos, 
8 de março de 1935). 
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Com a implementação da Reforma Francisco Campos, o professor permaneceu no 

exercício de suas funções como catedrático de Física do Curso Fundamental e da 1ª série da 

Seção Pré-Médica do Curso Complementar do Atheneu Sergipense.  

 

O professor cathedratico do Curso Fundamental do Atheneu Pedro II, 
cirurgião-dentista João Alfredo Montes, passa a presente a reger, em 
commissão, a cadeira de Physica da 1ª serie da secção pré-medica do Curso 
Complementar do mesmo estabelecimento, percebendo a remuneração 
estabelecida no art. 8º da lei n. 40 de 18 de novembro de 1936, em virtude do 
decreto de 31 de março findo, que designou (Registro do títulos, 8 de abril 
de 1937). 

 

João Alfredo Montes também regeu nas turmas excedentes das 1ª e 2ª séries do Curso 

Complementar da Seção Pré-Médica do Atheneu Sergipense, na mesma cadeira, por não 

haver pessoa idônea para ocupar o determinado cargo. Assim, recebeu remuneração adequada 

conforme regulamento e orçamento vigentes.  

 

O Diretor do Ateneu Sergipense no uso das suas atribuições expressas no 
artigo 160, do regulamento vigente, resolve designar o catedrático de Física, 
prof. João Alfredo Montes, para, além da sua tarefa, lecionar a mesma 
disciplina nas 1ª e 2ª series da secção de Medicina do Curso Complementar, 
á rasão de vinte mil reis por aula, de acordo com o artigo 1º do Decreto-Lei 
nº. 230, de 6 de Maio de 1939, a partir de 1º de abril  30 de Novembro de 
1940, não excedendo de oito aulas por semana, percebendo, no máximo, a 
remuneração mensal de RS 704$000 mediante a folha do ponto mensal, tudo 
de conformidade com o que ficou assentado entre o Ex. Sr. Dr. Interventor 
Federal e esta Diretoria (Registro de títulos, 1º abril de 1940). 

 

No ano de 1941 regeu a mesma disciplina, na Seção Pré-Politécnica do Curso 

Complementar do Atheneu Sergipense, “sem prejuiso de sua função, em substituição ao 

catedrático dr. José Rolemberg Leite”,  que encontrava-se  designado em comissão para 

dirigir o Departamento de Educação do Estado (Cópia de ofício expedido, 21 de agosto de 

1941).  

Como se vê, a escolha pela profissão de cirurgião dentista e sua formação Militar 

permitiram que o professor João Alfredo Montes exercesse funções no magistério, iniciando 

sua carreira como docente livre na cadeira de Matemática, em 1930, e, posteriormente, por 

meio de nomeação, tornar-se catedrático de Física regendo esse cargo durante todo o período 
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da Reforma Francisco Campos nas séries do Curso Fundamental e Complementar do Atheneu 

Sergipense, de acordo com as necessidades que surgiam. 

 

 

2.3.5 José Fontes Cardoso 
 

 

Das fontes investigadas nenhuma apresentou informações sobre a formação acadêmica 

e de ocupação em outros cargos públicos do professor José Fontes Cardoso, apenas 

encontrou-se dados de sua contratação no Curso Fundamental e Complementar do Atheneu 

Sergipense. 

Atendendo as necessidades vigentes, o diretor do Atheneu Sergipense, através da 

Portaria nº. 24, designou o professor contratado José Fontes Cardoso para lecionar a disciplina 

Matemática em quatro turmas: três da 1ª série e uma da 3ª série do Curso Fundamental, 

embora exercesse as mesmas funções no Curso Complementar da mesma instituição.  

  

O Diretor do Ateneu Sergipense, no uso de suas atribuições expressas no 
artigo 160, do regulamento vigente, resolve designar o professor contratado 
de Matemática do Curso Complementar, José Fontes Cardoso, para, além da 
sua tarefa, lecionar a mesma disciplina no Curso Fundamental, nas três 
turmas da 1ª série e na turma única da 3ª série do curso[...] (registro de 
títulos,  1º de abril de  1940). 

 

O seu contrato para regência nessas turmas foi assinado no dia 1º de abril de 1942, no 

gabinete do diretor do Atheneu Sergipense, conforme autorização deliberada pelo Interventor 

Federal constante no ofício nº. 57 dessa instituição. Esse acordo vigoraria por um prazo de um 

ano, mas poderia ser rescindido a qualquer época, a critério do Governo, sem que sobre este 

pesasse encargos de indenização à outra parte contratante. 

Contudo, não havendo mais documentos que comprovassem sua ação docente no 

interior do Atheneu Sergipense, o seu nome estava registrado constantemente nas páginas do 

Livro de Mapas da instituição até 1942, comprovando sua presença durante a Reforma 

Francisco Campos. 
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2.3.6 José Rollemberg Leite  
 

 

O que dizer da formação básica e profissional do professor Jose Rollemberg Leite? 

Sua participação na vida pública de Sergipe nos faz relatar sua atuação como engenheiro, 

professor concursado do Atheneu Sergipense e político. 

No texto de Fortes (1991), observei que José Rollemberg Leite nasceu na cidade de 

Riachuelo, no dia 19 de setembro de 1912, cujos pais, o médico Silvio César Leite e D. 

Lourença Rollemberg Leite, faziam parte de famílias abastadas e de destaque na sociedade 

sergipana. Sua formação escolar sofreu influências católicas tanto no ensino primário quanto 

no secundário. Iniciou seus estudos em sua cidade natal, mas prosseguiu para o Salesiano de 

Aracaju, porém completou seu curso secundário no Antonio Vieira, na cidade de Salvador.  

No ano de 1929 partiu para a cidade de Ouro Preto, estado de Minas Gerais, a fim de 

dedicar-se ao curso superior, cuja graduação de Engenheiro de Minas e Civil aconteceu em 

1935. Como acadêmico demonstrou inclinação política ao se tornar presidente do Diretório 

Estudantil, em 1932 e 1934. 

Com o término dos estudos retornou a Sergipe e deu início a sua carreira como 

engenheiro, dividido-a como professor contratado de Física, no Curso Complementar da 

Sessão Pré-Politécnica do Atheneu Sergipense, chegando a ser catedrático de Ciências Físicas 

e Naturais por meio de concurso realizado no ano de 1938. 

A cadeira de Ciências Físicas e Naturais foi posta a concurso por meio de edital de 11 

de março de 1938, cujas inscrições se encerraram em 16 de setembro do mesmo ano. Mas, 

somente dia 28 de setembro de 1938, em sessão extraordinária da Congregação do Atheneu 

Sergipense, estando presentes o presidente Joaquim Vieira Sobral, o vice-diretor Florentino 

Teles de Menezes e os professores: Abdias Bezerra (catedrático de Matemática), Gentil 

Tavares da Mota (catedrático de Matemática), Joaquim Fraga Lima (catedrático de 

Geografia), Felte Bezerra (professor interino de Geografia), Oscar Nascimento (catedrático de 

História Natural), João Antonio de Aquino (professor interino de Ciências Físicas e Naturais), 

Virginio de Sant’ana (catedrático de Filosofia), Leonardo Leite (catedrático de Instrução 

Moral e Cívica), José Andrade Carvalho (catedrático de Química), João Alfredo Montes 

(catedrático de Física), Manoel Franco Freire (catedrático de Inglês), Jucundino Andrade 

(catedrático de Alemão), Arthur Fortes (catedrático de História Natural), Napoleão Dorea 
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(professor interino de Desenho), José Fontes Cardoso (professor contratado de Matemática), 

Antonio Gomes Farias, João Batista Garcia Moreno (professor contratado de Biologia) e o 

inspetor federal Octaviano Vieira de Mello, elegeu-se os membros componentes da comissão 

examinadora para a referida concorrência. 

Dessa maneira, na condição de docentes estranhos à Congregação do Atheneu 

Sergipense, o presidente convidou os professores José Andrade Carvalho e Virgínio de 

Sant’ana como parte dos componentes da banca examinadora da cadeira de Ciências Físicas e 

Naturais. A congregação deveria escolher os outros dois membros, sendo votados, pela 

maioria, os professores Oscar Nascimento e João Alfredo Montes. No mesmo pleito estavam 

inscritos José Andrade Carvalho, Gentil Tavares da Motta, Abdias Bezerra e Joaquim Fraga 

Lima. 

No dia 7 de novembro de 1938, em sessão extraordinária, a Congregação do Atheneu 

Sergipense aprovou a lista de 20 pontos da prova escrita do concurso de Ciências Físicas e 

Naturais, escrita a seguir. 

 

1º. Água.  
2º. Oxidações e reduções. 
3º. Teorias sobre a origem da Terra- Critica.  
4º. Reprodução e disseminação dos vegetais em geral. 
5º. Estudo físico-químico e biológico do calôr.  
6º. Hidrogênio. 
7º. Ácidos, bases e sais.  
8º. Metalurgia do ferro - Problemas siderúrgicos do Brasil.  
9º. Fósseis especialmente paleoantropológicos.  
10. Das sociedades biológicas. 
11. Os sentidos do homem.  
12. O carbono em a natureza.  
13. Sólo.  
14. A divisão do trabalho biológico.  
15. Fenômenos magnéticos.  
16. Oxigênio.  
17. Trigo, açúcar, café, algodão e borracha. 
18. Higrometria.  
19. Substâncias minerais e orgânicas, sêres organizados.  
20. Alimentos (Ata da Congregação do Atheneu Sergipense, 7 de novembro 
de 1938). 
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Antes de sortear o ponto da lista da prova escrita, o presidente da Congregação reuniu 

a banca examinadora, no dia 2 de dezembro de 1938, às 10 horas, a fim de julgar os 

documentos apresentados pelos candidatos João Antonio de Aquino e o Engenheiro de Minas 

e Civil José Rollemberg Leite, conferindo, aos dois, nota 10,0 como média dos pontos 

alcançados pelos títulos. 

Em seguida, na sessão do dia 10 de dezembro de 1938, os candidatos inscritos 

realizaram a prova escrita, depois do sorteio do ponto presente a lista elaborada no dia 28 de 

setembro do mesmo ano, cujo assunto contemplou ao conteúdo número 8, “Metalurgia do 

ferro - Problemas siderúrgicos do Brasil”.  

No dia 12 de dezembro de 1938 os referidos candidatos foram convocados para, no dia 

seguinte, serem submetidos à arguição de suas teses, cujo ponto não foi identificado, mas cuja 

preleção aconteceu no prazo regulamentar. Apesar dos dados investigados não apresentarem 

informações quanto aos assuntos da tese de livre escolha dos dois concorrentes, encontrei, na 

Biblioteca Pública de Sergipe, a dissertação de José Rollemberg Leite intitulada, “A Natureza 

da Luz” e a de João Antonio de Aquino, “A Atmosfera”.  

A tese defendida por José Rollemberg Leite foi impressa em Aracaju pela Gráfica 

Editora; compunha-se de 102 páginas e 9 capítulos, com a seguinte declaração em suas 

páginas iniciais: “seguindo exemplo de autores de grande renome apresentaremos as teorias 

em ordem cronológica, iniciando pelo resumo das de Descartes e Grimaldi, as quais, se bem 

não sejam citadas entre as clássicas, muito contribuíram para a constituição destas” ( LEITE, 

1938, p. 4). 

Nas suas laudas iniciais trazia uma dedicatória destinada aos seus colegas da turma de 

Engenharia e uma introdução que explicava o tema escolhido.  

 

O problema da natureza da luz já agora tinha que ser resolvido de modo a 
que solução satisfizesse a certas condições, isto é: uma vez dada uma 
natureza para luz, deviam os fenômenos ópticos  conhecidos serem 
explicados. Vão surgir teorias e o interesse pelo estudo da óptica toma vulto 
podendo-se mesmo dizer que no século XVII nasce esta parte da Física 
(LEITE, 1938, p. 4). 

 

 De inclinação assumidamente católica, José Rollemberg Leite escolheu um tema de 

embate científico presente no final do século XIX e das primeiras décadas do século XX, a 

fim de remover as velhas teorias pela introdução de novas proposições “para servir de farol 
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aos novos tempos”. Para fundamentar sua tese, ao longo do trabalho foram citados 57 autores 

(BARRETO, Jornal Tribuna GS, 2000). 

Numa perspectiva histórica “A Natureza da Luz” englobou matemáticos, químicos, 

físicos e outros cientistas preocupados em compreender o mundo, por meio de formulações e 

teorias que ajudaram a transformar a ciência Física. E, como resposta ao estudo dissertado, 

Jose Rollemberg Leite apresentou suas conclusões no capítulo “Mecânica Ondulatória”. 

 

A diversidade de concepções mostra claro quão complexo é o problema da 
natureza da luz. Opiniões emitidas por astros de primeira grandeza no 
firmamento da Física interferem produzindo a obscuridade, a confusão. 
Hoje, graças á MECANICA ONDULATORIA, que conciliatoria poderiamos 
chamar, tem-se uma explicação para os fenômenos fisicos, mas permanecem 
complexos os problemas da natureza e propagação da luz [...] (LEITE, 1938, 
p. 99-100). 

 

Assim, José Rollemberg Leite deixou claro que o estudo da ondulatória permitia 

melhores explicações dos fenômenos físicos, mas para os temas que tratavam da natureza e 

propagação da luz ainda continuava sendo um assunto de grande complexidade. 

 O concurso prosseguiu no dia 15 de dezembro do mesmo ano, com a escolha do 

assunto para a prova oral. Dentre os trinta pontos elaborados para a mesma, organizados no 

dia 14 de dezembro de 1938, foi sorteado o de nº. 13, “Hidrogênio, composição da água e 

ácidos, bases e sais”. José Rollemberg Leite iniciou a prova às 10 horas e 30 minutos e a 

terminou em 50 minutos, conforme as normas regulamentares.  

Finda esta etapa o candidato partiu para a realização da prova prática, cujo assunto 

versava sobre o ponto nº. 2 - “Balanças”, dentre os de uma lista de composta de 10 assuntos. 

E estando presentes o Interventor Federal Dr. Eronides Ferreira de Carvalho, o Comandante 

dos Portos Capitão de Corveta Aldo de Souza, Desembargador Edison de Oliveira Ribeiro e 

os Capitães: Xavier de Oliveira e José de Brito Carmelo, terminou o exame no tempo 

regulamentar. 

No dia 17 de dezembro, em sessão extraordinária da Congregação do Atheneu 

Sergipense, realizou-se a leitura e aprovação dos pareceres da comissão do concurso da 

cadeira de Ciências Físicas e Naturais. O presidente, na forma do §1º, do art. 3º, da Lei nº. 44, 

de 4 de junho de 1937, divulgou as notas de cada concorrente: O Engenheiro Civil e de Minas 

José Rollemberg Leite em 1º lugar, por ter obtido média 9,96; e  João Antonio de Aquino em 
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2º lugar, por ter alcançado média 8,28. Assim, de acordo com o regulamento em vigor, 

estavam habilitados os dois concorrentes. E com esse resultado, o engenheiro de Minas e 

Civil, José Rollemberg Leite foi nomeado a professor catedrático de Ciências Físicas e 

Naturais do Atheneu Sergipense, no dia 30 de dezembro de 1938, pelo Interventor Federal do 

Estado de Sergipe, Eronides Ferreira de Carvalho. Mas, por Decreto de 24 de agosto de 1939, 

permutou para a cadeira de Química. 

 

O professor catedrático efetivo de Ciências Físicas e Naturais, digo, do 
Ateneu Sergipense da cadeira de Ciências Físicas e Naturais, dr. José 
Rollemberg Leite passa com a presente, a reger a cadeira de Química do 
mesmo estabelecimento, em virtude da permuta que lhe foi concedida por 
decreto de 24 de agosto de 1939 (Registro de Títulos, 25 de agosto de 1939). 

 

Permaneceu nesta função até o dia 19 de fevereiro de 1940, quando assumiu, em 

comissão, a cátedra de Matemática devido ao afastamento do professor da referida cadeira. 

 

O Interventor Federal no Estado de Sergipe resolve designar o catedrático de 
Química do Ateneu Sergipense, dr. José Rolemberg Leite para ler em 
commissão a cadeira de Matemática do Curso Fundamental do mesmo 
estabelecimento enquanto durar o afastamento do titular efetivo (Registro de 
títulos, 19 de fevereiro de 1940).  

 

Mesmo ministrando aulas como catedrático no Atheneu Sergipense José Rollemberg 

Leite não deixou de exercer suas funções de engenheiro. Seu domínio técnico se identificava, 

em partes, com as atividades do magistério, pois “a ação docente não se identifica apenas com 

a de um técnico ou a de um ‘reprodutor’ de um saber produzido externamente. ‘Dar aula’ é 

uma ação complexa que exige o domínio de vários saberes característicos e heterogêneos” 

(BITTENCOURT, 2004, p. 50-51). 

Partindo dessa alusão, entendi porque o professor José Rollemberg Leite ministrava as 

cadeiras de Química, Física e Matemática. Sua formação como engenheiro permitiu que, 

muitas vezes, assumisse funções diferenciadas no Curso Fundamental do Atheneu Sergipense, 

até mesmo reger aulas excedentes.  

 

O Diretor do Ateneu Sergipense, no uso de atribuições expressas no artigo 
160, do regulamento vigente, resolve designar o catedrático de Química 
prof., dr. José Rollemberg Leite, designando, por decreto de 16 de fevereiro 
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de 1940, para ler, em commissão a cadeira de Matemática do Curso 
Fundamental, para, além da sua tarefa, lecionar as aulas excedentes desta 
cadeira, nas 2ª e 4ª séries do Curso Fundamental, á razão de dez mil reis por 
aula, de acordo com o artigo 1º do Decreto-Lei nº. 230, de 6 de Maio de 
1939, a partir de 1º de abril até 30 de novembro de 1940, não excedendo de 
duas aulas por semana [...] (Registro de títulos, 1º de abril de 1940). 

 

O professor José Rollemberg Leite também lecionou Física na Sessão Pré-Politécnica 

do Curso Complementar do Atheneu Sergipense, através da Portaria nº. 11, de 1º de abril de 

1940.  

 

O Diretor de Ateneu Sergipense, no uso das suas atribuições expressas no 
artigo 160, do regulamento vigente, resolve designar o catedrático de 
Química, designando em commissão para ler Matemática no Curso 
fundamental, dr. José Rollemberg Leite, para além da sua tarefa, lecionar 
Física nas 1ª e 2ª series da secção de Engenharia do Curso Complementar, á 
razão de vinte mil réis por aula, de acordo com o artigo 1º do Decreto-Lei nº. 
230, de 6 de Maio de 1939, a partir de 1º de abril até 30 de novembro de 
1940, não excedendo de oito aulas por semana, [...] (Registro de títulos, 1º 
de abril de 1940).  

 

Por Decreto de 11 de julho de 1941, o Interventor Federal no Estado de Sergipe 

nomeou o professor José Rollemberg Leite, para exercer, em comissão, o cargo de Diretor 

Geral do Departamento de Educação do Estado. Cargo cuja indicação representou um produto 

da sua formação acadêmica, da sua notoriedade como catedrático do Atheneu Sergipense, 

título obtido durante os ditames da Reforma Francisco Campos, e sem contar com a rede de 

sociabilidade mantida pela influência de seus familiares com a política sergipana.  

 

 

2.3.7 Manoel Franco Freire 
 

 

Filho de João Franco Freire e Eugenia Pinheiro de Carvalho Freire, o professor 

Manoel Franco Freire nasceu na cidade de Estância, no dia 30 de julho de 1896. Realizou seus 

estudos secundários no Colégio Tobias Barreto, na sua cidade natal. Apadrinhado do 

professor José Alencar Cardoso, mudou-se para a cidade de Aracaju em 1912, quando a 
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instituição também foi transferida. Entre as décadas de 1910 e 1920, tornou-se docente dessa 

escola (MANGUEIRA, 2003, p. 79). 

Iniciou sua carreira no Atheneu Sergipense no dia 25 de julho de 1916, assumindo o 

exercício de professor adjunto de Geometria e Trigonometria, para que fora nomeado por 

decreto do dia anterior, substituindo o professor catedrático de 02 de setembro a 17 de 

novembro do mesmo ano. Em 1917 é novamente designado para lecionar Geometria e 

Trigonometria no 4º ano. 

Por Decreto de 1º de março do corrente ano, o professor substituto de Geometria e 

Trigonometria, Manoel Franco Freire, foi nomeado professor vitalício de Inglês do Curso 

Comercial do Atheneu Sergipense, por conhecer perfeitamente a matéria que lhe foi confiada 

e por ter revelado aptidão extraordinária para o magistério.   

 

O professor adjuncto do Atheneu Sergipense, Manoel Franco Freire, passa 
com a presente a exercer vitaliciamente o logar de professor de inglês do 
curso Comercial do referido Atheneu, para que foi nomeado por decreto de 
1º de março de 1923 (Registro de títulos, 5 de março de 1923). 

 

Tornou-se, a partir do dia 27 de fevereiro de 1924, professor catedrático de Geometria 

e Trigonometria, continuando a sua função de professor de inglês na Escola de Comércio 

“Conselheiro Orlando”.  

 

A 28 de fevereiro do corrente ano, assumiu o exercício efectivo de professor 
catedrático de Geometria e Trigonometria do Atheneu Sergipense em 
substituição ao professor Durval Freire, transferido para a Escola Normal 
“Rui Barbosa”, o Sr. Manoel Franco Freire, que já fora anteriormente 
professor substituto da mesma disciplina. Pelo mesmo decreto que o nomeou 
professor catedrático de Geometria e Trigonometria deste estabelecimento, 
foi o professor M. Franco Freire designado para ler a cadeira de inglês da 
Escola de Comercio “Conselheiro Orlando”, recebendo uma gratificação 
igual à de seu cargo efectivo (Correspondência expedida, Relatório, 6 de 
agosto de 1924) .  

 

No relatório expedido ao Secretário Geral do Estado sobre os acontecimentos do 

Atheneu Sergipense, no período de 30 de junho de 1926 a 01 de julho de 1927, o diretor 

Leandro Diniz de Faro Dantas relatou que o professor Manoel Franco Freire assumiu a 

cadeira de Inglês, pelo período de 11 de setembro de 1926 a 3 de  abril de 1927, de 
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responsabilidade do catedrático Alcebíades Correia Paes, que se encontrava em comissão. 

Durante essa regência dirigiu também a Escola Normal “Ruy Barbosa” e continuava a ler a 

disciplina de Geometria e Trigonometria.  

Assim, o professor Manoel Franco Freire passou a lecionar Inglês no Atheneu 

Sergipense, “em virtude do decreto de 14 de agosto transacto, que o transferiu, e de accordo 

com o art. 240, § 4º, do regimento interno do Collégio Pedro II” (Registro de títulos, 12 de 

setembro de 1927). Mas, a partir do dia 14 de abril de 1927 o catedrático de Alemão, 

Jucundino de Souza Andrade, passa a ministrar essa cadeira. 

O professor Manoel Franco Freire assumiu o cargo de Diretor Geral da Instrução 

Pública no dia 19 de setembro de 1927, e, no mesmo ano, exerceu a direção da “Escola 

Normal Rui Barbosa”, deixando, nesse espaço de tempo, o exercício de professor do Atheneu 

Sergipense e da Escola de Comércio, não podendo acumular tantas atividades, conforme 

comunicado enviado pelo diretor ao Secretário Geral do Estado.  

 

Communico a V. Ex. que, nesta data, e em virtude de não poder o professor 
cathedratico de Geometria e Trigonometria, deste estabelecimento, cidadão 
Franco Freire, continuar a ler esta cadeira em vista de o desempenho que 
está dando ás commissões de Director Geral da Instrucção Pública e Director 
da Escola Normal “Ruy Barbosa”, isto não permittir, conforme communicou 
a esta Directoria em officio datado de 27 do mês de julho próximo passado, 
designei para ler a referida cadeira, durante impedimento do mesmo, o 
professor cathedratico de Algebra cidadão Abdias Bezerra, que desde hoje se 
encontra na regência daquella cadeira (Correspondência expedida , 1º de 
agosto de 1927). 

 

Só em 1929, quando se exonera dos cargos de diretoria da Escola Normal “Ruy 

Barbosa” e da Instrução Pública, reassume o exercício da cadeira de inglês. Contudo, no dia 

21 de fevereiro de 1930 Manoel Franco Freire assinou, no Atheneu Sergipense, um contrato 

com o qual passou a ler a 1ª cadeira de Matemática pelo prazo 2 anos, em vista da inabilitação 

dos candidatos  Alfredo Guimarães Aranha e João Alfredo Montes no concurso da cátedra. 

No dia 23 de outubro de 1931, depois de pedir transferência para a cadeira de inglês e 

novamente dar aulas na cadeira de Matemática, Franco Freire foi nomeado, pelo chefe do 

Governo Provisório, a Inspetor de Estabelecimentos Secundários do estado de Sergipe, nos 

termos do art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº. 19.398, de 11 de novembro de 1930. 
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Ainda continuava a exercer diferentes cargos públicos na sociedade sergipana como 

Presidente da Associação Sergipana de Educação, de 1935 a novembro de 1936; Presidente e 

Diretor do Conselho Estadual de Educação, nos anos de 1935 a 1937, período que também foi 

Diretor Geral do Departamento de Educação até pedir exoneração, por meio do Decreto de 29 

de abril 1937. 

Com o prelúdio da implementação da Reforma Francisco Campos, o catedrático 

Manoel Franco Freire do Curso Fundamental do Atheneu Sergipense, em comissão, passou a 

reger a cadeira de Inglês da 1ª série da Secção Pré-Médica do Curso Complementar “do 

mesmo estabelecimento, percebendo a remuneração estabelecida no art. 8º da lei nº. 40, de 18 

de novembro de 1936, em virtude do decreto de 31 de março findo, que o designou” (Registro 

de títulos, 8 de abril de 1937).  

Durante a implementação definitiva da Reforma Francisco Campos, o referido 

professor, que não mais exercia as funções de catedrático de Matemática, passou, também, a 

reger turmas excedentes: a disciplina de Inglês no Curso Complementar pelo período de 1º de 

abril a 3º de novembro de 1940. 

 

[...] O Diretor do Ateneu Sergipense no uso das suas atribuições expressas 
no artigo 160, do regulamento vigente, resolve designar o catedrático de 
Inglês, prof. Manoel Franco Freire, para, além da sua tarefa, lecionar a 
mesma disciplina nas 1ª e 2ª séries da secção de Medicina do Curso 
Complementar, á rasão de vinte mil reis por aula, de acordo com o artigo 1º 
do Decreto-Lei nº. 230, de 6 de Maio de 1939, a partir de 1º de abril de 1940, 
até 30 de novembro do mesmo ano, não excedendo de oito aulas por semana, 
percebendo, no máximo, a remuneração mensal de RS 704$000 mediante a 
folha do ponto mensal, tudo de conformidade com o que ficou assentado 
entre o Ex. Sr. Dr. Interventor Federal e esta Diretoria. [...] (Registro de 
títulos, 1º de abril de 1940). 

 

Portanto, posso dizer que Manoel Franco Freire se destacou, na sociedade sergipana, 

como um intelectual múltiplo. Passou a vida se dedicando a diversas atividades, 

principalmente as voltadas para o ensino. Manteve muitas amizades, ocupou cargos públicos 

importantes e desenvolveu uma rede de sociabilidade intensa. Sua competência profissional 

em defesa da educação escolar permitiu seu envolvimento com os mais modernos discursos 

pedagógicos desenvolvidos no Brasil, e, assim, tornando-o um técnico educacional.  
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2.3.8 Manoel Xavier de Oliveira 
 

 

O Engenheiro Agrimensor Manoel Xavier de Oliveira era filho do Capitão Manoel 

Xavier de Oliveira e D. Esilina Campos de Oliveira. Nasceu a 27 de junho de 1900, na cidade 

de Capela. Estudou o curso de Humanidades no Colégio Militar de Barbacena, no estado de 

Minas Gerais “e recebeu o grau de Engenheiro Agrimensor no dia 18 de dezembro de 1918” 

(GUARANÁ, 1925, p. 420). 

Quando terminou o curso no Colégio Militar, matriculou-se, no ano de 1919, na 

Escola Militar, desligando-se da mesma no dia 19 de agosto de 1922, por participar do 

movimento revoltoso de 5 de julho do referido ano contra o Governo da República.  

O professor em questão ocupou diversos cargos literários por meio das revistas, que, 

para Sirinelli (2003), são elementos capazes de constituir redes sociais.   

 

As revistas conferem uma estrutura ao campo intelectual por meio de forças 
antagônicas de adesão - pelas amizades que as subentendem, as fidelidades 
que arrebanham e a influência que exercem - e de exclusão - pelas posições 
tomadas, os debates suscitados, e as cisões advindas. Ao mesmo tempo que 
um observatório de primeiro plano da sociabilidade de microcosmos 
intelectuais, elas são aliás um lugar precioso para a análise do movimento 
das idéias. Em suma, uma revista é antes de tudo um lugar de fermentação 
intelectual e de relação afetiva, ao mesmo tempo viveiro e espaço de 
sociabilidade, e pode ser, entre outras abordagens, estudada nesta dupla 
dimensão (SIRINELLI, 2003, p. 249). 

 

Assim, Manoel Xavier de Oliveira, no ano de 1917, assumiu o cargo de 2º Secretário 

da “Sociedade Literária e Científica” do Colégio Militar do Rio de Janeiro e, em 1918, o de 1º 

Secretário da “Sociedade Literária” do Colégio Militar de Barbacena, colaborando, ainda, 

com a Revista “A Alvorada” do Colégio Militar de Barbacena. Fundou, no ano de 1921, a 

“Revista da Escola Militar”, tornando-se, posteriormente, diretor e assíduo colaborador até 

1922. Foi redator, secretário e depois diretor da “Revista da Escola Militar” do Realengo, 

fundada por ele com outros companheiros, no período de maio de 1921 a julho de 1922. Entre 

os anos de 1921 e 1922 foi orador oficial da “Sociedade Acadêmica Militar”. Exerceu, de 

novembro de 1923 a agosto de 1924, as funções de redator do “Correio de Aracaju”, 

escrevendo artigos sobre assuntos nacionais e literários, através dos pseudônimos de Kalisto e 
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Lord Grey. Dessa maneira, “tomou parte em diversas reuniões cívicas e literárias, lendo 

trabalhos seus, tanto em Sergipe como no Rio e em Barbacena” (GUARANÁ, 1925, p. 420). 

Iniciou, no ano de 1924, os estudos em Direito na Faculdade Livre da Bahia e, ao 

mesmo tempo dirigia, no mesmo ano, o Colégio “Tobias Barreto” de Aracaju, além de 

exercer, interinamente, as funções de professor de Aritmética e Álgebra do Atheneu 

Sergipense e da Escola de Comércio “Conselheiro Orlando”. 

O convite para reger a cadeira de Aritmética e Álgebra do Atheneu Sergipense 

aconteceu por meio de correspondência enviada pelo diretor Alcebiades Correia Paes, no dia 

8 de maio de 1924, levando ao conhecimento que acabava de designá-lo para substituir o 

professor Abdias Bezerra, que se encontrava em commissão, fora do Estado, a mando do 

Governo.  

Então, no dia 12 de maio de 1924, o professor Manoel Xavier de Oliveira foi 

designado, pelo Presidente do Estado, para reger a cadeira de Aritmética e Álgebra do 

Atheneu Sergipense, durante o tempo em que estivesse em comissão seu titular efetivo. Desse 

modo, assumiu no mesmo dia o exercício das respectivas funções.  

 

Tendo, a 4 de maio do corrente ano, seguido para o sul de país, no 
desempenho de importante missão que fôra confiada pelo govêrno do estado, 
o professor Abdias bezerra, catedrático de Aritmética e Álgebra deste 
Ateneu, foi pelo exm. sr. Presidente do Estado designado para substituí-lo, 
como professor interino, o sr. Manoel Xavier de Oliveira, que a 12 do 
referido mês assumiu o exercício da cadeira, na qual se conservou até dia o 
dia 7 de julho, quando, de volta da sua comissão, voltou aos seus trabalhos 
neste estabelecimento aquele catedrático (Correspondência expedida, 6  de 
agosto de 1924). 

 

No dia 10 de abril de 1929, momento inicial do processo de unificação dos ramos das 

Matemáticas, ocorrido no interior do Atheneu Sergipense, o professor da Escola de Comércio 

“Conselheiro Orlando”, Manoel Xavier de Oliveira, assumiu a regência das duas primeiras 

séries da cadeira de Matemática, do professor Odilon de Oliveira Cardoso, em virtude de seu 

afastamento contra o novo programa que se estabelecia.  

 

Em virtude do protesto e conseqüente affastamento do professor cathedratico 
de Arithmetica, pharmaceutico Odilon de Oliveira Cardoso, venho propôr ao 
Governo a designação interina do professor da Escola de Comércio 
“Conselheiro Orlando” engenheiro Manoel Xavier de Oliveira, para ler a 
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cadeira de matemática das 1ª e 2ª séries, até que se solucione o caso do 
protesto em apreço (Correspondência expedida, 10 de abril de 1929). 

 

A partir desta data não foram encontrados documentos que evidenciassem a presença 

do professor Manoel Xavier de Oliveira no Atheneu Sergipense e nem sua atuação em outros 

cargos, mas a sua passagem efêmera pela instituição também contribuiu para o 

desenvolvimento das inovações do ensino da Matemática, incentivadas pela unificação dos 

seus ramos.  

 

 

2.3.9 Misael Vianna 
 

 

Nos documentos investigados não foi identificado o registro da ação do professor 

Misael Viana entre os anos de 1929 e 1940, a não ser a sua convocação, pelo presidente do 

Estado, a catedrático interino da 1ª cadeira de Matemática, de 13 de abril a 31 de julho de 

1929, em substituição ao docente Odilon de Oliveira Cardoso. 

Contudo, a partir do ano de 1942 encontrei seu nome registrado nos Mapas do 

Atheneu Sergipense como professor designado, cargo que para ser exercido o docente deveria 

possuir competência profissional e bom relacionamento entre os dirigentes educacionais. 

 

O Diretor Geral do Departamento de Educação do Estado de Sergipe, no uso 
de suas atribuições, resolve designar o professor da Escola de Comércio 
“Conselheiro Orlando”, Dr. Misael Viana, para lecionar três turmas de 
Matemática no Curso Fundamental do Ateneu Sergipense (Cópia de Ofício 
expedido, 22 de abril de 1942). 

 

Quanto aos cargos públicos ocupados não foram encontrados nenhum vestígio. Dessa 

forma, apenas pode-se concluir que o dentista e professor Misael Viana também participou do 

início do processo de unificação dos ramos das Matemáticas e, posteriormente, nos anos de 

1942, do período final da Reforma Francisco Campos no Atheneu Sergipense.  
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2.3.10 Odilon de Oliveira Cardoso  
 

 

Farmacêutico de formação, o professor Odilon de Oliveira Cardoso era lente36 em 

disponibilidade da cadeira de Arithmética, designado, por comissão, para a Escola de 

Comércio “Conselheiro Orlando”. 

Por ato de 20 de maio de 1908, foi nomeado lente de Matemática Elementar da Escola 

Normal, tomando posse no dia seguinte. No período de 10 de setembro a 7 de dezembro de 

1909, dirigiu essa instituição. 

Ainda na Escola Normal, através do ato de 4 de setembro de 1911, foi designado para 

ler Aritmética, Noções de Álgebra e Geometria quando, no dia 31 de julho de 1912, através 

do Ato nº. 123, transferiu-se da Escola Normal para o Atheneu Sergipense passando a reger 

Aritmética e Álgebra no dia seguinte. Com a unificação dessa cadeira, o Decreto de 21 de 

junho de 1916 designa-o a continuar suas funções de professor, juntamente com os 

catedráticos Abdias Bezerra e Antonio Baptista Bittencourt, “auxiliando o professor da 

cadeira unificada, conforme as necessidades do serviço” (Correspondências recebidas, 21 de 

junho de 1916).  

 Em 1920 foi posto em disponibilidade, por exceder o quadro normal de professores 

do Atheneu Sergipense. Mas, o Decreto nº. 736, de 23 de novembro de 1922, com a 

restauração do Curso Comercial do Atheneu Sergipense retornou suas atividades docentes. 

O professor Odilon Oliveira Cardoso também assumiu o cargo de Intendente 

Municipal de São Cristóvão, mas terminou seu exercício no dia 31 de dezembro de 1925. No 

ano seguinte reassumiu o exercício de seu cargo de catedrático de Aritmética no Atheneu 

Sergipense, no dia 9 de fevereiro de 1926. 

Nesse mesmo ano solicitou licença, no dia 15 de abril, da cadeira de Aritmética do 

Atheneu Sergipense, por um período de trinta dias, na forma da lei, para tratamento de saúde. 

O referido professor se afastou da instituição mais duas vezes: a primeira de 19 de abril a 26 

de maio de 1926; e, da segunda, retornou a prover sua cadeira em virtude do Decreto de 3 de 

janeiro de 1927.  

                                                           
36 No Atheneu Sergipense a denominação lente se referia aos professores nomeados pelo Presidente do Estado ou 
mediante concurso, vitalícios desde o seu provimento, e faziam parte da Congregação. Durante o 
desenvolvimento de suas funções poderiam permutar cadeiras com outros professores ou transferirem-se para as 
cátedras vagas. 
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Com o novo programa de Matemática que se instalava no ano de 1929 no Atheneu 

Sergipense, o professor demonstrou resistência em exercê-lo. Como resultado, a cadeira de 

Matemática foi lida pelo professor da Escola de Comércio “Conselheiro Orlando”, Manoel 

Xavier de Oliveira. 

No dia 20 de abril de 1929, o professor Odilon, por meio de correspondência, 

comunicou que somente retornaria a ler, no Atheneu Sergipense, apenas a cadeira de 

Aritmética. Contudo, o mesmo era obrigado a ministrar o ensino da disciplina Matemática, 

dividida e explanada, nos dois anos do curso seriado, exatamente como no programa de 

ensino do Colégio Pedro II. 

Desse modo, o mesmo decidiu se afastar voluntariamente, no dia 30 de abril de 1929, 

fazendo com que o Governo do Estado, a partir do dia 13 de abril do mesmo ano, convocasse 

o professor Misael Vianna para assumir interinamente o exercício da cadeira de Matemática.  

Com esse afastamento o professor Odilon Oliveira Cardoso se aposentou da cadeira de 

Aritmética, por meio do Decreto de 1º de junho de 1929, que assim vagou. Esse fato, 

consequentemente, proporcionou a abertura do concurso da 1ª cadeira de Matemática, 

conforme o regulamento federal vigente no Colégio Pedro II. Assim, o referido docente não 

participou da Reforma Francisco Campos, mas foi um dos responsáveis pelo processo inicial 

das inovações matemáticas que se estabeleciam.  

Ao final desse estudo sinto a sensação de dever cumprido por alcançar os objetivos 

elencados e traçados como metas no início do trabalho, mas também de incompleto. Como 

dito a priori, as limitações não permitiram ampliações, muito há que se investigar. Ciente de 

que as análises não se findam aqui, determinados elementos merecem aprofundamentos que 

devem ser inquiridos veementemente, de forma a elucidar as redes de sociabilidades ou outras 

atuações dos professores de Matemática do Atheneu Sergipense durante a Reforma Francisco 

Campos.  
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A DISCIPLINA MATEMÁTICA NO ATHENEU SERGIPENSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenhum outro estudo pode, tão cedo e de modo tão 
satisfatório quanto a matemática, fazer o estudante sentir 

os deleites de uma atividade mental independente, 
permitindo que venha a amar, desinteressadamente, o 

estudo como um nobre e bélo passatempo  
 

ROXO, 1937 
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Talvez as palavras epigrafadas também representem uma das finalidades do estudo da 

Matemática no Atheneu Sergipense: despertar o amor ao conhecimento desinteressado. Mas, 

como isso deveria ser adquirido no ensino dessa disciplina? Seu aprendizado poderia ser 

realmente desprendido? 

 Instigada por essa questão lancei o olhar para a cultura escolar inserida no interior do 

Atheneu Sergipense. E quais as fontes a ser pesquisadas? Aquelas que melhor retratassem a 

temática em questão. Nesse aspecto, considero as palavras do texto de Le Goff (2003), ao 

dizer que “onde faltam os monumentos escritos, deve a história demandar as línguas mortas 

os seus segredos [...] Deve escrutar as fábulas, os mitos os sonhos da imaginação [...]. Onde o 

homem passou, onde deixou qualquer marca da sua vida e da sua inteligência, aí está a 

história” (LE GOFF, 2003, p. 107). 

Desse modo, o material preservado no Centro de Memória do Atheneu Sergipense 

(CEMAS), delineou a trajetória histórica da cadeira de Matemática, partindo das modificações 

ocorridas no programa de ensino do Atheneu Sergipense, cuja investigação possibilitou 

acompanhar o prelúdio da unificação dos ramos das Matemáticas pela mudança de 

nomenclatura até a sua definitiva configuração como disciplina escolar. 

O CEMAS também permitiu investigar a presença dos ensinamentos matemáticos dos 

Cursos Fundamental e Complementar durante a Reforma Francisco Campos. Segundo Julia 

(2001), as fontes, quando preservadas, possibilitam a construção da História das Disciplinas 

Escolares e produzem elementos importantes da cultura escolar que ampliam as análises do 

objeto a se estudado. 

 

Ela tenta identificar, tanto através das práticas de ensino utilizadas na sala de 
aula como através dos grandes objetivos que presidiram a constituição das 
disciplinas, o núcleo duro que pode constituir uma história renovada da 
educação. Ela abre, em todo caso, para retomar uma metáfora aeronáutica, a 
“caixa preta” da escola, ao buscar compreender o que ocorre nesse espaço 
particular (JULIA, 2001, p. 13). 

 

Na reconstrução desse cenário educacional, busquei identificar, no Curso 

Fundamental, a presença dos conteúdos matemáticos por meio das disciplinas ministradas, 

livros didáticos adotados e desempenho dos alunos nessa matéria de ensino. Nas análises do 

Curso Complementar utilizei o mesmo procedimento, exceto para os livros didáticos por falta 

de dados. Para tanto, os registros encontrados nas Cadernetas, Boletins, Livro de Matrícula, 
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Livro de Ata de incineração de provas escritas, gráficas e parciais, Livro de Atas da 

Congregação e Livro de frequência dos leitores da biblioteca do Atheneu Sergipense foram de 

grande valia durante a investigação. 

Através dos trabalhos de Otone e Silva (2006) e Ribeiro (2006), estava ciente de que 

no Curso Fundamental da Reforma Francisco Campos, a disciplina Matemática deveria ser 

estudada em todas as séries do seu programa. Já no Curso Complementar os conteúdos 

matemáticos tinham por finalidade preparar os jovens na prestação de exames aos cursos 

superiores, atendendo ao “interesse imediato de sua utilidade e ao valor dos seus métodos”, de 

acordo com “as especificidades das faculdades a que se destinavam” (RIBEIRO, 2006, p. 32). 

Nessa concepção, analisei o programa do curso secundário do Atheneu Sergipense 

entre os anos de 1937 e 1942 por meio das disciplinas ministradas, tentando compreender as 

modificações curriculares surgidas ao longo desses anos. Quanto aos livros didáticos e 

desempenho dos alunos frente à disciplina Matemática, deparei-me com algumas 

dificuldades, visto que no arquivo escolar do Atheneu Sergipense havia a inexistência dessas 

fontes.  

Essas dificuldades foram abrandadas quando investiguei, nos registros das Atas da 

Congregação e no Livro de frequência dos leitores da biblioteca do Atheneu Sergipense, 

indícios que retratassem a presença dos livros didáticos utilizados durante a Reforma 

Francisco Campos, além de buscar compreender as ideais de alguns autores que pautaram 

seus estudos nessa temática.  Outra contribuição importante durante a pesquisa diz respeito 

aos livros digitalizados e organizados em CD-ROM, pelo Grupo de Pesquisa de História da 

Educação Matemática no Brasil (GHEMAT).  

No que diz respeito ao desempenho dos alunos na disciplina Matemática, a ausência 

de provas dos Cursos Fundamental e Complementar encaminhou a investigação para as 

análises das Cadernetas, visto que na Reforma Francisco Campos permitia-se “que as provas 

parciais fossem incineradas no fim do ano seguinte ao da sua realização, de acordo com 

Portaria nº. 20, de 12 de janeiro de 1939, do Departamento Nacional de Educação, capítulo 

XIX - Documentação - Arquivo, parágrafo 139” (RIBEIRO, 2006, p. 44).  

Nas fontes investigadas no Atheneu Sergipense encontrei, também, o Livro de Ata de 

incineração de provas escritas, gráficas e parciais do período de 1936 a 1950, que serviu para 

abrir e rubricar o presente livro, além dos “termos e actas de incineração de papeis e 
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documentos deste estabelecimento” (Livro de Ata de incineração de provas escritas, gráficas e 

parciais, 18 de setembro de 1936). 

Nas laudas do referido Livro de Atas as provas começaram a ser incineradas a partir 

do ano de 1940, em sessão denominada Metálica37, do Instituto Profissional Coelho e 

Campos, no dia 30 de agosto do corrente ano. Nos registros verifiquei que durante esse 

procedimento se fazia necessária a presença de algumas autoridades como: o Inspetor Federal 

do Atheneu Sergipense, o diretor da instituição, o responsável pela secretaria e seu auxiliar, o 

escriturário-arquivista e alguns funcionário do Instituto Coelho e Campos. Na ocasião foram 

incendiadas provas referentes aos anos de 1931 a 1937 (Livro de Ata de incineração de provas 

escritas, gráficas e parciais, 30 de agosto de 1940). 

Segundo dados encontrados no Livro de Atas, o rito permaneceu até o ano de 1950, 

época em que foram queimados, no dia 22 de junho do mesmo ano, documentos referentes 

aos anos de 1947 e 1948.  O citado procedimento justificou as ausências das fontes primárias 

quanto ao desempenho de uma disciplina escolar, além de dificultar as investigações das 

práticas escolares acontecidas no interior do Atheneu Sergipense. 

 

 

3.1 Nas trilhas da disciplina Matemática no Atheneu Sergipense 

  

 

A análise do processo de unificação da disciplina Matemática no Atheneu Sergipense 

me conduziu às discussões já postas, confirmando, ainda mais, a presença da Reforma 

Francisco Campos no interior dessa instituição durante o período investigado. 

A ausência dos programas e conteúdos da disciplina Matemática durante a 

investigação mudou o curso das análises, pois o silêncio dos documentos oficiais encaminhou 

a pesquisa para o estudo das cadernetas e dos boletins encontrados na instituição pesquisada. 

Esse novo rumo reforçou as discussões sobre a importância de se trabalhar com diversas 

fontes na História da Educação, acreditando que as leis não são as únicas a aproximar o que 

realmente se viveu no passado, mesmo porque jamais alcançarei tal fim. 

                                                           
37 Provavelmente a denominação “Sessão Metálica” provenha da finalidade que possui um forno, visto que esse 
momento estava reservado à queima das provas escritas e orais do Atheneu Sergipense.   
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Assim, a organização e arquivamento dos documentos institucionais formam um 

“conjunto”, no qual se denomina de Cultura Escolar, cujos elementos possibilitaram 

configurar o processo de construção da História das Disciplinas Escolares. Nesse sentido, 

concordo com Julia (2001), quando diz que a cultura escolar representa “um conjunto de 

normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas 

que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; 

normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas [...]” 

(JULIA, 2001, p. 10). 

Desse modo, o material preservado no Centro de Memória do Atheneu Sergipense 

(CEMAS), também me permitiu entender a trajetória da fusão dos ramos das Matemáticas 

entre os anos de 1926 a 1933. No entanto, durante a definição do limite temporal da pesquisa 

reconheci oito anos peculiares. 

O ano de 1926 aponta para o Decreto nº. 940, de 2 de julho, que publicou um novo 

regulamento no Atheneu Sergipense “destinado a ministrar a instrução de humanidades 

indispensável ao exame vestibular nos estabelecimentos de ensino superior e, também, a 

conferir diploma de Bacharel em Ciências e Letras, nos termos da lei vigente”(Art.1º). Desde 

1911 o Atheneu Sergipense homenageava os alunos diplomados em Bacharel em Ciências e 

Letras, através de um quadro fotográfico, sendo o primeiro habilitado Gentil Tavares Mota. 

No ano de 1935 o rito se repetiu, fato comprovado pela existência de uma imagem dos 

formandos entre as fontes iconográficas. 

A legislação estadual de 1926 representou o marco inicial das investigações sobre as 

disciplinas ministradas no Atheneu Sergipense, principalmente quanto à unificação dos ramos 

das Matemáticas. De acordo com o Art. 21, de 2 de julho de 1926, os programas da referida 

instituição obedeceriam ao plano de ensino federal. Naquela época, o curso de humanidades 

durava seis anos e suas matérias de ensino estavam distribuídas por três horas semanais cada 

uma delas. 

Desde 1925 a cadeira de Aritmética e Álgebra se desdobrara, contudo o diretor do 

Atheneu Sergipense solicitou ao Secretário Geral do Estado, por meio de correspondência, 

que fossem “feitas as necessárias designações de acordo com os artigos 261 e 266 do Decreto 

N. 912 de 12 de dezembro de 1925 que deu novo Regulamento do Atheneu Pedro II” 

(Correspondência expedida, 2 de março de 1926).  
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Para tanto, o Art. 261 determinava que no desdobramento da cadeira de Aritmética e 

Álgebra o professor substituto seria promovido a catedrático, porém, se houvesse dois 

professores, o atual ficaria com a de Álgebra. Assim, o relatório expedido ao Secretário Geral 

do Estado relatava que “por decreto do mesmo dia 6 de março, foi o professor Abdias Bezerra 

provido na cadeira de Álgebra resultante do desdobramento da de Arthmetica e Álgebra [...]” 

(Correspondência expedida, Relatório, 13 de julho de 1926). 

O quadro a seguir demonstra que as Matemáticas estavam distribuídas nas quatro 

primeiras séries do curso e em três horas semanais. O ensino de Aritmética, Álgebra, 

Geometria e Trigonometria seriam completados com três aulas de Desenho, nas cinco séries 

consecutivas.  
 

SÉRIES  
DISCIPLINAS   

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Português  x x x    

Aritmética x x     
Geografia Geral x      
Inglês  x      
Francês x x x    
Instrução Moral e Cívica  x      
Desenho x x x x x  
Corografia do Brasil  x     
História Universal  x x    
Inglês ou Alemão  x x    
Álgebra   x x   
Latim  x x  x  
Português (gramática histórica)    x   
Geometria e Trigonometria    x   
História do Brasil    x   
Física     x x  
Química     x x  
História Natural    x x  
Português (noções de literatura)     x  
Cosmografia     x  
Filosofia     x  
Literatura Brasileira      x 
Literatura das Línguas Latinas      x 
História da Filosofia      x 
Sociologia      x 

Quadro 03: Disciplinas do Atheneu Sergipense no ano de 1926. 
Fonte: Quadro construído a partir das informações contidas no Art. 3º do Decreto nº. 940, de 2 de julho de 1926. 
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O programa até então apresentava, em sua constituição, os ramos das Matemáticas 

(Aritmética, Álgebra e Geometria e Trigonometria), mesmo porque a legislação vigente 

atendia à “autorização contida no art. 4º, letra d, da lei n. 938, de 21 de novembro de 1925, 

tendo por fim dar novos moldes ao ensino ministrado no Atheneu Pedro II” (DECRETO nº. 

940, de 2 de julho de 1926).  

Os professores tinham por obrigação submeter os seus programas de ensino à 

Congregação do Atheneu Sergipense para serem aprovados ou não. Na reunião do dia 13 de 

março de 1926 foram aprovados os programas de “Arithmetica, do profº Odilon Cardoso; de 

Álgebra, do profº Abdias Bezerra; Geometria e Trigonometria, do profº Franco Freire”, 

mediante convocação nominal e ordenada (Ata da Congregação de 13 de março de 1926).  

Para o ano de 1927 o presidente da Congregação, Leandro Diniz de Faro Dantas 

declarou que os programas permaneceriam os mesmos, pois o inspetor fiscal não tinha 

recebido as respectivas instruções do Departamento de Ensino, entretanto “era forçoso 

conservar os programmas do anno p. até que chegassem os que têm de vigorar este anno”, 

visto que seriam, os mesmos, adotados no Colégio Pedro II (Ata da Congregação de 1º de 

abril de 1927). 

Para melhor entendimento das análises dos programas do Atheneu Sergipense entre os 

anos de 1928 a 1930, fiz algumas aproximações do que ocorreu no Colégio Pedro II, já que 

nesse período aconteceu o prelúdio e efetiva implementação do processo de unificação das 

Matemáticas. 

No ano de 1928, o Colégio Pedro II mudou a seriação do seu curso secundário a partir 

da homologação da sessão de 26 de julho, cuja legitimação emergiu com o Decreto nº. 

18.564, de 15 de janeiro de 1929, mediante regulamento produzido pelo Ministro da Justiça e, 

posteriormente, encaminhado ao Diretor Geral do Departamento Nacional de Ensino, em 29 

de janeiro de 1929. Dessa maneira, a instituição modificou sua seriação para cinco anos. A 6ª 

série seria um Curso Complementar destinado a preparar os alunos ao curso superior, cujo 

ensino contemplava as disciplinas inerentes à área de Engenharia e à carreira Militar 

(ROCHA, 2001). 

Até então não existia uma disciplina intitulada Matemática, devido à fragmentação de 

seus diferentes ramos. Durante as análises percebi que, com a renovação do programa das 

Matemáticas proposto ao Colégio Pedro II em 1928, também surgia, no Atheneu Sergipense, 

algumas modificações, corroborando, assim, com as palavras de Euclides Roxo: 
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Entre nós, até 1929, o ensino da aritmética, o de álgebra e o da geometria 
[trigonometria era incluída na geometria] eram feitos separadamente. O 
estudante prestava, pelo regime de preparatórios que vigorou até 1925, um 
exame distinto para cada uma daquelas disciplinas. No regime ROCHA 
VAZ, de curso seriado, continuou a vigorar o mesmo processo de ensino e 
de exames inteiramente separados para as três matérias. Em 1928, 
propusemos à Congregação do Colégio Pedro II, a modificação dos 
programas de matemáticas, de acordo com a orientação do moderno 
movimento da reforma e a conseqüente unificação do curso em uma 
disciplina única sob a denominação de matemática, lecionada em 5 anos, 
passando de então por diante, a haver apenas exames de matemática nas 
diversas séries do curso ( ROXO apud ROCHA, 2001 , p. 33). 

 

O novo programa38 objetivava implementar gradualmente, de maneira paulatina, as 

inovações matemáticas orientadas por Euclides Roxo em território nacional. Assim, no curso 

de 1929 a Matemática se apresentava no primeiro ano e, em 1930, nos primeiro e segundo 

anos.  

O Atheneu Sergipense não ficou à margem dessas inovações. O processo inicial das 

mudanças gradativas da disciplina Matemática rumo à unificação dos seus ramos também 

começou no ano de 1929, cuja comprovação ficou evidenciada durante análise dos registros 

nas cadernetas e nos boletins.  

 

1929 1930 

SÉRIES SÉRIES 

 
 

DISCIPLINAS 
 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Português  x x x x x  x x x x   
Aritmética  x           
Matemática x      x x     
Geografia Geral x      x      
Inglês   x x  x   x x x   
Francês x x x    x x x    
Desenho x x x x   x x x x   
Corografia do Brasil  x      x     
História Universal   x      x x   
Álgebra   x      x    
Latim  x x x x    x x x  

                                                           
38 Os programas de Matemática dos anos de 1929 e 1930, encontram-se dispostos no Anexo III. 
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Ciências Físicas e Naturais      x      x 
Geometria e Trigonometria    x      x   
História do Brasil             
Física     x x     x x  
Química     x x     x x  
História Natural    x x     x x  
Geografia Econômica       x      x 
Cosmografia     x      x  
Filosofia     x      x  
Literatura       x      x 
História da Filosofia      x      x 
Sociologia      x      x 

Quadro 04: Disciplinas do Atheneu Sergipense nos anos de 1929 e 1930. 
Fonte: Quadro elaborado a partir dos documentos do Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense 
(CEMAS). 

 

No ano de 1929 a nomenclatura Matemática estava presente na 1ª série do curso 

secundário do Atheneu Sergipense. Nas segunda e terceira séries, ministravam-se, 

respectivamente, aulas de Aritmética e Álgebra. O ensino de Geometria e Trigonometria seria 

provido na 4ª série. 

Das 23 disciplinas oferecidas pelo Atheneu Sergipense, a Matemática seria ministrada 

por um professor catedrático de Aritmética, segundo deliberações do Colégio Pedro II. Em 

cópia enviada ao Secretário Geral do Estado, em 10 de abril de 1929, o diretor Leandro Diniz 

de Faro Dantas informou o afastamento de Odilon de Oliveira Cardoso, mediante protesto 

declarado contra o novo programa que se instalava. Como solução, propunha que a referida 

cadeira fosse lida nas duas primeiras séries, pelo professor da Escola de Comércio 

“Conselheiro Orlando”, o engenheiro Manoel Xavier de Oliveira (Correspondência expedida, 

10 de abril de 1929).  

A referida correspondência deveria ser enviada à Secretaria Geral do Estado, cuja 

expedição não foi permitida pela diretoria do Atheneu Sergipense. Nesse comunicado ficava 

claro o descaso do professor Odilon de Oliveira Cardoso quanto à regência da cadeira de 

Matemática, pois afirmava que retornaria à instituição para ministrar aulas de Aritmética. 

 

Para os devidos fins, communico á V. Exa que nesta data, o professor 
cathedrático de Arithmetica pharmacêutico Odilon d’Oliveira Cardoso 
officiou á esta Diretoria nos seguintes termos: “Illmº Sr. Dr. Leandro Diniz 
de Faro Dantas, D. D. Diretor do Atheneu Pedro II. Levo ao conhecimento 
de V. S. que, nesta data, resolvo voltar a ler a cadeira de Arithmetica deste 
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estabelecimento, da qual sou proprietário. Saudações. Aracaju, 10 de abril de 
abril 1929. Odilon d’ Oliveira Cardoso (Correspondência expedida, 20 de 
abril de 1929).  

 

O diretor do Atheneu Sergipense, em resposta ao ofício do professor Odilon de 

Oliveira Cardoso, tece alguns esclarecimentos quanto à sua posição no que diz respeito ao 

ensino de Matemática. 

 

Acuso recebido vosso offício de 20 do corrente mês em que me comunicaes 
ter resolvido voltar a ler a cadeira de Arithmetica deste estabelecimento, da 
qual sois titular. Cumpre-me, porém para cabal desempenho de minhas 
funcções, saber de modo precioso, si, tornando sem efeito vossas declarações 
anteriores, constantes de vosso offício de 8 deste mesmo mez, ministrareis 
o ensino daquella disciplina, dividida e explanada, como se acha nos dois 
annos do curso seriado observando fiel e exatamente o programa de 
ensino do Collégio Pedro II, publicado no “Diário Official” da 
Republica de 24 de Março do anno corrente, do qual este Atheneu não 
se pode afastar, por lhe ser equiparado. Saudações. Leandro Diniz de Faro 
Dantas, Diretor (Correspondência expedida, 22 de abril de 1929, grifos 
nossos).  

 

Frente às indecisões do professor Odilon de Oliveira Cardoso, o diretor do Atheneu 

Sergipense, por meio de ofício, informou ao Secretario Geral do Estado que desde o dia 13 do 

mês de abril de 1929, o professor Misael Vianna assumira o exercício da cadeira de 

Matemática, funcionando, a partir da referida data, regularmente. Comunicou também que a 

determinação fora designada pelo Governo do Estado e permitia que o mesmo ensinasse 

“interinamente a cadeira de Arithmetica deste estabelecimento, cujo professor se afastou 

voluntariamente” (Correspondência expedida, 30 de abril de 1929). 

Em relatório elaborado pelo diretor do Atheneu Sergipense e expedido ao Secretário 

Geral do Estado, sua redação traz informações sobre os últimos acontecimentos ocorridos no 

período de 02 de julho de 1928 a 28 de junho de 1929. Entre seus relatos, o documento 

descrevia sobre a resistência ao programa de Matemática, apresentava o professor substituto 

da cadeira de Aritmética devido ao afastamento e aposentadoria do catedrático Odilon de 

Oliveira Cardoso e anunciava a data de abertura do 1º concurso de Matemática. 

 

Decreto de 1º de junho fluente aposentou o professor Odilon de Oliveira 
Cardoso, da cadeira de Aritmética, que assim vagou. 
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[...] Após as providencias preliminares indispensáveis, foi publicado em 
“Diário Official” de 23 do mez corrente edital pondo em concurso a primeira 
cadeira de Matematica, vaga com a aposentadoria concedida ao professor de 
Arithmetica de Odilon de Oliveira Cardoso [...] (Correspondência expedida, 
Relatório, 28 de junho de 1929). 

 

Neste mesmo período, o Governo do Estado concedeu ao professor Misael Viana sua 

exoneração. Assim, no dia 1º de agosto de 1929 o diretor do Atheneu Sergipense convocou, 

para ler a cadeira de Matemática das 1º e 2º séries, o professor Manoel Franco Freire.  

 

Em vista da exoneração que o governo concedeu ao professor interino Dr. 
Misael Vianna, designei, nesta data, o professor Manoel Franco Freire para 
leccionar Arithmetica, tendo o mesmo assumido hoje o exercício da 
mencionada cadeira, o que comunico a V. Ex. para os devidos fins. 
Atenciosas Saudações. Leandro Diniz do Faro Dantas, Diretor 
(Correspondência expedida, 1º de agosto de 1929). 

 

Ciente de que o novo programa de ensino de Matemática deveria ser ensinado nas 

duas primeiras séries, analisei os dados contidos no Quadro III para o ano de 1930, a fim de 

verificar a sua presença no curso secundário do Atheneu Sergipense. Durante a investigação 

notei que a nomenclatura Matemática estava notificada nas cadernetas dessa instituição nas 1ª 

e 2º séries. Na 3ª série ensinava-se Álgebra e na 4ª série ministravam-se aulas de Geometria e 

Trigonometria. Nesse programa estaria eliminado o estudo da Aritmética. 

Mesmo com a eliminação da cadeira de Aritmética o programa do curso secundário 

ainda apresentava, na sua constituição, 23 disciplinas. As Matemáticas seriam ensinadas por 

três horas semanais, conforme as ideias inovadoras de Euclides Roxo. 

Nesse mesmo ano ocorreu a primeira prova do concurso da 1ª cadeira de Matemática, 

no dia 08 de janeiro de 1930, cujos membros da comissão examinadora foram João Tavares 

Filho (professor convidado), Manuel Xavier Oliveira (professor convidado), Bezerra 

(catedrático de Álgebra), Manoel Franco Freire (catedrático de Inglês) e Leandro Diniz de 

Faro Dantas (Diretor e Presidente da Congregação do Atheneu Sergipense e catedrático de 

Francês). Suas inscrições encerraram no dia 13 de dezembro de 1929, mediante publicação de 

edital no Diário Oficial do Estado. 

Tendo finalizado o concurso, convocou-se para reger a primeira cadeira de 

Matemática o professor Manoel Franco Freire, pois nenhum dos candidatos inscritos alcançou 
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médias suficientes. Assim, fez-se necessário solicitar autorização ao Secretário Geral do 

Estado para o referido contrato. 

 

Não tendo nenhum dos dois candidatos do concurso de Mathematica ante-
hotem terminado, alcançado média que lhe assegurasse classificação e, 
conseqüentemente, o direito de logar pleiteado, venho solicitar a V. Ex. 
autorização para contractar professor de reconhecida competência para reger 
por espaço de dois annos a cadeira da referida disciplina, dando assim 
cumprimento ao estatuído no artigo 345 do regimento interno do Collégio 
Pedro II. Saudações attenciosas. Leandro Diniz de Faro Dantas. Diretor 
(Correspondência expedida, 13 de janeiro de 1930). 

 

Durante a análise das fontes, verifiquei também que nos anos 1930, a procura pelo 

Atheneu Sergipense aumentou, e, consequentemente, ocorreu uma elevação no número de 

matrículas, o que provocou uma superlotação nas turmas efetivas. Como solução, a direção do 

Atheneu Sergipense distribuiu os alunos em duas turmas: uma efetiva e outra suplementar. Os 

professores dessas cadeiras receberiam adicionais no seu salário; contudo, o de Matemática, 

sob regência de Manoel Franco Freire, não estava incluso em folha, “pois o mesmo, pelo 

contrato que firmou neste estabelecimento, não tem direito a gratificação extraordinária” 

(Correspondência expedida, 24 de abril de 1930). 

Em outra ocasião, o professor Manoel Franco Freire comunicou à diretoria do Atheneu 

Sergipense “que renuncia com prazer, em beneficio do Estado, as vantagens pecuniárias que 

lhe eram asseguradas pelo contracto assinado [...] para leccionar a 1ª cadeira de Mathematica 

pelo praso de dois annos [...]”. Assim, no dia 17 de novembro de 1930, convocou-se “o 

professor catedrático (em disponibilidade) engenheiro Gentil Tavares da Mota, transferido por 

decreto de 15 do corrente para a cadeira de Mathematica deste estabelecimento”, assumindo 

“o exercício respectivo, depois de haver prestado o compromisso do estylo” (Correspondência 

expedida, 17 de novembro de 1930). 

No ano de 1931 o Brasil consolidou e redefiniu o ensino secundário, através da 

implementação da Reforma Francisco Campos e Sergipe deveria acompanhar a nova estrutura 

organizacional que reafirmava a finalidade educativa desses estudos. Nas palavras de Souza 

(2008), a “organicidade, racionalidade e padronização foram as bases que alicerçaram a 

expansão contínua das oportunidades educacionais nesse ramo do ensino médio” (SOUZA, 

2008, p. 145). 
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O programa do curso secundário brasileiro sofreu modificações significativas. 

Distribuído de forma equilibrada entre os estudos literários e científicos, perdeu, em partes, 

seu caráter humanista. No Atheneu Sergipense essas transformações foram percebidas na 

medida em que se reconstruía o seu currículo, por meio das cadernetas e boletins. 

A sua estrutura curricular apresentava 25 disciplinas, dentre elas a Matemática, que 

continuava como nomenclatura nas 1ª e 2ª séries, pois ainda se estudava Álgebra na 3ª série e 

Geometria e Trigonometria na 4ª. Como se vê, o programa do curso secundário do Atheneu 

Sergipense não acompanhou as inovações propostas na instrução da Matemática durante a 

Reforma Francisco Campos para o ano de 1931, mas alcançou seu ideário através da inclusão 

das disciplinas Música (Canto Orfeônico) na 1ª série, Alemão (facultativo) na 3ª série e 

História da Civilização nas 1ª e 4ª séries. 

Também cabe ressaltar que as ausências das inovações matemáticas no curso 

secundário do Atheneu Sergipense, reafirmaram-se pela falta de modificações na sua seriação; 

seu programa ainda permanecia distribuído conforme o último regulamento, ou seja, em seis 

séries, além de não introduzir no seu currículo escolar os Cursos Fundamental e 

Complementar, propostos pela Reforma Francisco Campos nesse mesmo ano, cuja verificação 

pode ser evidenciada através das disciplinas ministradas durante o ano de 1931.  

 

SÉRIES  
DISCIPLINAS   

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Português  x x x x   

Inglês ou Alemão   x    

Matemática x x     
Geografia Geral x      
Inglês   x x x   
Francês x x x    
Desenho x x x x   
Corografia do Brasil  x     
Música x      
História Universal   x    
Álgebra   x    
História da Civilização x   x   
Latim  x x x x  
Ciências Físicas e Naturais x     x 
Geometria e Trigonometria    x   
História do Brasil     x  
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Física     x x  
Química     x x  
História Natural    x x  
Geografia Econômica       x 
Cosmografia     x  
Filosofia     x  
Literatura       x 
História da Filosofia      x 
Sociologia      x 

   Quadro 05: Disciplinas do Atheneu Sergipense no ano de 1931. 
Fonte: Quadro elaborado a partir dos documentos do Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense 
(CEMAS). 

 

As fontes consultadas também divulgaram que desde o dia 15 de novembro de 1930, 

Gentil Tavares da Mota, o primeiro aluno a ter título de Bacharel em Ciências e Letras no ano 

de 1911, tornou-se professor catedrático do Atheneu Sergipense e regeu a cadeira de 

Matemática até o dia 25 de março de 1931 quando entrou em licença, por 90 dias, concedida 

pelo Interventor Federal. Para sua substituição convocou-se o professor Manoel Franco Freire, 

pelo período de 15 de abril a 12 de junho deste mesmo ano. Em 13 de junho de 1931 

“reassumiu o exercício da sua cadeira revendo ao voto da licença em cujo gozo se achava” 

(Correspondências expedidas, 28 de março, 13 de junho e 14 de agosto de 1931). 

No ano de 1932 o curso secundário do Atheneu Sergipense apresentava uma 

diminuição no número de disciplinas do seu programa de ensino. Assim, seu currículo 

continha 22 disciplinas, devido à exclusão da Álgebra, da Geometria (Trigonometria) e da 

Corografia do Brasil. A nomenclatura Matemática fazia-se presente, embora houvesse um 

crescimento gradual desde a 1ª até 4ª série, o que ainda não confirmava a integração definitiva 

dos ramos das Matemáticas, mas atendia a alguns pontos da Reforma Francisco Campos.  

Esse fato foi comprovado quando investiguei as disciplinas ministradas no Atheneu 

Sergipense, pois durante a análise percebi que a seriação ainda continuava nas seis séries, 

embora na 4ª se estudasse o Alemão (facultativo) e na 5ª a Instrução Moral e Cívica, segundo 

as determinações impostas pela nova reforma do ensino secundário. 
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SÉRIES  
DISCIPLINAS  

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Português  x x x x   

Inglês ou Alemão    x   

Matemática x x x x   
Geografia Geral x x     
Inglês   x x x   
Francês x x x    
Desenho x x x x   
Música x      
História Universal    x   
História da Civilização x x x    
Latim   x x x  
Ciências Físicas e Naturais x x    x 
História do Brasil     x  
Física     x x  
Química     x x  
História Natural     x  
Geografia Econômica       x 
Cosmografia     x  
Filosofia     x  
Instrução Moral e Cívica      x  
Literatura       x 
História da Filosofia      x 
Sociologia      x 

   Quadro 06: Disciplinas do Atheneu Sergipense no ano de 1932. 
Fonte: Quadro elaborado a partir dos documentos do Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense 
(CEMAS). 

 

Ao ler a Ata da Congregação do Atheneu Sergipense, encontrei um noticiário sobre os 

catedráticos sobrecarregados nas suas funções. Entre os relatos destaquei o pedido de auxílio 

que o professor Franco Freire solicitou aos professores da instituição. Durante a pauta, o 

mesmo esclareceu que as turmas seriam, assim, divididas: no 1º ano da matéria, caberia uma 

turma ao primeiro, “uma ao segundo, duas à terceira e a quinta turma ao catedrático”. Assim, 

na cadeira de Matemática o professor Florentino Menezes estaria encarregado por duas 

turmas do 1º ano, “ficando as outras a cargo dos professores Abdias Bezerra e Gentil Tavares 

[...]”. Franco Freire também lembrou aos presentes da existência de “dois livres docentes de 

Mathematica com direitos a substituições eventuais”, explicando que caberia a eles “aceitar 
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ou não a tarefa oferecida, atentas as suas condições de docentes sem obrigação” (Ata da 

Congregação do Atheneu Sergipense, 28 de março de 1932). 

Para o ano de 1933 localizei, no seu programa, a integração definitiva da Matemática 

em todas as séries do curso secundário do Atheneu Sergipense. Pelas cadernetas e boletins 

reconstruir o seguinte currículo escolar. 

 

SÉRIES   
DISCIPLINAS 

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Português  x x x x   

Matemática x x x x x  
Geografia Geral x x     
Inglês   x x x   
Francês x x x    
Desenho x x x x   
História Universal    x   
História da Civilização x x x    
Música x x x    
Latim   x x x  
Ciências  x x    x 
História do Brasil     x  
Física    x x x  
Química    x x x  
História Natural   x x x  
Geografia Econômica       x 
Cosmografia     x  
Filosofia     x  
Literatura       x 
História da Filosofia      x 
Sociologia      x 

Quadro 07: Disciplinas do Atheneu Sergipense no ano de 1933. 
Fonte: Quadro elaborado a partir dos documentos do Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense 
(CEMAS). 

 

O curso secundário do Atheneu Sergipense diminuiu para 21 as disciplinas do seu 

programa de ensino, assim permanecendo até o ano de 1934. Essa diminuição se deu pela 

exclusão da Instrução Moral e Cívica, além de observar que o estudo das Ciências Físicas e 

Naturais mudou sua terminologia para Ciências e o estudo do Alemão deixou de ser 

facultativo. A nomenclatura Matemática se fazia presente das 1ª às 5ª séries, embora sua 

seriação permanecesse nos seis anos.  
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Enquanto analisava as cadernetas, percebi que a partir do ano de 1933, na 3ª série, 

iniciava-se o estudo equilibrado entre os conteúdos literários e científicos, através da 

introdução das disciplinas História Natural, Física e Química. Essa preocupação era uma 

constante da Reforma Francisco Campos embora no Atheneu Sergipense, até aquele 

momento, não houvesse nenhum dado que comprovasse a existência de sua implementação. 

Dessa maneira, posso afirmar que o programa de ensino começava a atender as 

inovações impostas para a disciplina Matemática, propostas por Euclides Roxo e defendidas 

pela Reforma Francisco Campos. Contudo, o mesmo não sustentava todas as atribuições da 

lei, visto que a seriação ainda permanecia a mesma e não havia sequer, no Atheneu 

Sergipense, dados que comprovassem a presença de uma norma que regulamentasse a referida 

reforma. 

Nos anos de 1935 e 1936 o programa do Atheneu Sergipense se modificou e o seu 

curso secundário passou a ser ministrado por meio de um total de 17 disciplinas; contudo, sua 

seriação ainda permanecia a mesma.  

 

SÉRIES   
DISCIPLINAS 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 
Português  x x x x x  

Matemática x x x x x  

Geografia Geral x x x x x  

Inglês   x x x   

Francês x x x x   

Desenho x x x x x  

História da Civilização x x x x x  

Música x x x    

Latim    x x  

Ciências  x x    x 

Física    x x x  

Química    x x x  

História Natural   x x x  

Geografia Econômica       x 

Literatura       x 

História da Filosofia      x 

Sociologia      x 

Quadro 08: Disciplinas do Atheneu Sergipense entre os anos de 1935 e 1936. 
Fonte: Quadro elaborado a partir dos documentos do Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS). 
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Assim, a mudança curricular fora provocada pela saída das disciplinas Cosmografia e 

Filosofia, da 5ª série e História Universal, da 4ª série. Também é importante ressaltar que na 

4ª série se estudava Francês e na 5ª Português e Desenho, além de destacar a presença do 

ensino de Matemática nas cinco etapas do curso.   

Durante o ano de 1937 o programa do Atheneu Sergipense foi modificado mais uma 

vez, sendo constituído por um conjunto de 13 disciplinas e seriado por 5 anos, até o ano de 

1939. Iniciava-se nesse momento uma nova modificação curricular, embora fosse com a 

implementação do Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938, que a referida instituição se 

regulamentava conforme os ditames da Reforma Francisco Campos. 

Como dito, o novo regulamento do Atheneu Sergipense atendia as deliberações da 

Reforma Francisco Campos, nos termos da Lei Federal, através do Decreto nº. 21.241, de 4 de 

abril de 1932. Assim, as disciplinas e o seu programa de ensino seriam os mesmos adotados 

no Colégio Pedro II. 

 

SÉRIES  
DISCIPLINAS  

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 
Português  x x x x x 
Matemática x x x x x 
Geografia  x x x x x 
Inglês   x x x  
Francês x x x x  
Desenho x x x x x 
História da Civilização x x x x x 
Música x x x   
Latim    x x 
Ciências  x x    
Física    x x x 
Química    x x x 
História Natural   x x x 

Quadro 09: Disciplinas do Atheneu Sergipense entre os anos de 1937 e 1939. 
Fonte: Quadro elaborado a partir dos documentos do Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense 
(CEMAS). 

 

O programa de ensino do Atheneu Sergipense diminuiu o rol de suas disciplinas pela 

exclusão da 6ª série, e, consequentemente, o estudo da Geografia Econômica, Sociologia, 

História da Filosofia e Literatura. A Matemática estava presente em todas as séries, não só na 
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terminologia, mas também como disciplina escolar, pois o novo regulamento se equiparava às 

determinações apreendidas pela Reforma Francisco Campos para o ensino secundário. 

O programa, na íntegra, apresentava em todas as séries, além do estudo da Matemática 

os ensinamentos de Português, Geografia, História da Civilização e Desenho, e das 3ª às 5ª 

séries o aprendizado de Física, Química e História Natural. 

O Francês seria ensinado da 1ª à 4ª séries, o Latim na 4ª e 5ª séries, o Inglês da 2ª à 4ª 

séries, as Ciências na 1ª e 2ª séries, a Música da 1ª à 3ª séries e o Alemão seria facultativo, 

mas as cadernetas não registravam a nomenclatura nas suas páginas, o que parece demonstrar 

que os alunos não procuravam o seu aprendizado. Esse currículo, em termos de disciplinas, 

confirmava o equilíbrio dos estudos das Humanidades e das Ciências. 

Das análises empreendidas nas diferentes peças documentais, notei que o processo 

gradativo da unificação das Matemáticas no Atheneu Sergipense também teve seu início em 

1929; contudo, é no ano de 1933 que elas realmente se integram em todo o curso secundário 

numa só terminologia: Matemática, embora ainda não pudesse ser considerada uma disciplina 

escolar devido à ausência das deliberações provenientes da Reforma Francisco Campos. 

A Matemática surgiu como disciplina escolar no Atheneu Sergipense durante a 

implementação do Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938, quando atendeu todas as 

determinações da Reforma Francisco Campos, nos termos da Lei Federal, através do Decreto 

nº. 21.241, de 4 de abril de 1932. 

 

 

3.2 O ensino de Matemática no Curso Fundamental 

 

 

Nos escritos encontrados numa das Atas da Congregação do Atheneu Sergipense 

durante o ano de 1937, o professor Gentil Tavares propôs que o regulamento de 1926 fosse 

reformado “em vista de ter sido feito na vigência da lei federal n.16.782-A, de 1926 e de 

achar-se em diversos pontos em desacordo com o que preceitua o actual reforma do ensino 

secundário”. O presidente e demais professores presentes ficaram de acordo com o parecer, 

contudo resolveram que “em outra reunião se trataria mais circunstanciadamente do 

assumpto” (Ata da Congregação do Atheneu Sergipense, 5 de abril de 1937). 
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Assim, três meses depois, em outra reunião da Congregação, o professor Gentil 

Tavares (catedrático de Matemática) pede a palavra para tratar da reformulação do 

regulamento aceito em sessão anterior. Na pauta solicitou “que fosse designada uma 

commissão para elaboral-o”, e “a referida commissão ficou assim constituída: Profs: Abdias 

Bezerra, Dr. Oscar Nascimento e Joaquim Vieira Sobral” (Ata da Congregação do Atheneu 

Sergipense, 1º de julho de 1937). Esses docentes ministravam no Atheneu Sergipense as 

disciplinas de Matemática, História Natural e Desenho, respectivamente. 

A seguir, o professor Franco Freire ressaltou que a elaboração do regulamento deveria 

esperar mais um pouco para não ficar “em desacordo com a nova reforma do ensino em geral, 

que se acha em elaboração, entretanto se a congregação decidiu, ficava de accordo” e explica 

“que se devia fazer a parte não pedagógica em virtude de que allegava de inicio”. Também 

alertou sobre “a parte dos concursos que já tem legislação nova, em vista das irregularidades 

da legislação anterior” e termina dizendo “que deve ser feita a reforma quanto a parte 

econômica e administrativa”. Em contrapartida, o professor Fraga Lima não aprovou a 

sugestão da parte econômica, explicando que a mesma deveria ser feita pelo Chefe da Nação 

(Ata da Congregação do Atheneu Sergipense, 1º de julho de 1937). 

Essas discussões demonstravam o grau de interesse dos docentes do Atheneu 

Sergipense pela implementação da Reforma Francisco Campos, e ao mesmo tempo 

apresentavam os conflitos travados durante seu processo de elaboração. De fato, pois tanto 

Gentil Tavares como Franco Freire lecionavam Matemática, e, provavelmente, teriam algum 

mérito sobre o novo regulamento que se instalava, principalmente quanto às inovações 

matemáticas. 

Em sessão ordinária do dia 18 de março de 1938, o presidente explicou a razão de ser 

confeccionado o novo regulamento, divulgando que tanto a parte didática como 

administrativa necessitavam de algumas alterações. Assim, explanou que o mesmo foi “dado 

por decreto interventorial de 14 de março do ano em curso”. Aproveitando a reunião, o 

professor Franco Freire solicitou que registrassem em Ata “que os membros designados para 

elaborarem o regulamento não foram convocados para tal fim”. Entretanto, o presidente da 

Congregação, Joaquim Vieira Sobral, para amenizar a situação, explicou que o mesmo “foi 

feito em colaboração com o professor Abdias Bezerra”, um dos integrantes da comissão (Ata 

da Congregação do Atheneu Sergipense, 18 de março de 1938).  



CAPÍTULO III – A disciplina Matemática no Atheneu Sergipense 

169 

 

Neste sentido as fontes, mais uma vez, comprovaram a existência da Reforma 

Francisco Campos com a criação do novo regulamento. Também revelaram a preocupação 

dos professores por sua produção desde ano de 1937, pois até o ano de 1938 o Atheneu 

Sergipense não possuía uma normatização, embora os Cursos Fundamental e Complementar 

tenham sido implementados a partir da Lei nº. 40, de 18 de novembro de 1936.  

O Curso Fundamental iniciou suas atividades no dia 22 de março de 1937, às oito 

horas da manhã, “em virtude de ter de funccionar á tarde o curso complementar”; neste dia o 

Inspetor Federal estava presente (Ata da Congregação do Atheneu Sergipense, 18 de março de 

1937).  

Os alunos matriculados no ano de 1937 contemplavam um número de 291 estudantes, 

distribuídos nas cinco séries do Curso Fundamental.  No ano de 1942, percebeu-se um 

aumento significativo de alunos registrados no Atheneu Sergipense, totalizando uma 

quantidade de 509 inscritos, sendo 475 no Curso Ginasial e 34 na 5ª série do Curso 

Fundamental, fato que pode ser verificado nas cadernetas e livros de matrículas da instituição. 

  

CURSO FUNDAMENTAL   

ANOS ALUNOS MATRICULADOS 

1937 291 

1938 232 

1939 149 

1940 300 

1941 420 

1942 509 

Quadro 10: Número de alunos matriculados no Atheneu Sergipense entre os anos de 1937 e 1942. 
Fonte: Quadro elaborado a partir dos documentos do Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense 
(CEMAS). 

 

A partir do ano de 1937 o Curso Fundamental do Atheneu Sergipense apresentava 

uma seriação de 5 anos. O seu programa de ensino modificou-se ao longo desses anos, 

oferecendo aos alunos, até no ano de 1939, um total de 13 disciplinas, sendo a Matemática 

uma constante no seu currículo. Apesar da nova modificação curricular que se instalava, os 

conteúdos matemáticos regulamentados conforme os ditames da Reforma Francisco Campos 

foram ministrados com  implementação do Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938. 

 



CAPÍTULO III – A disciplina Matemática no Atheneu Sergipense 

170 

 

1ª série: Português, Francês, História da Civilização, Geografia, 
Matemática, Ciências, Desenho e Música (Canto Orfeônico); 
2ª série: Português, Francês, Inglês, História da Civilização, Geografia, 
Matemática, Ciências, Desenho e Música (Canto Orfeônico); 
3ª série: Português, Francês, Inglês, História da Civilização, Geografia, 
Matemática, Física, Química, História Natural, Desenho e Música (Canto 
Orfeônico); 
4ª série: Português, Francês, Inglês, Latim, História da Civilização, 
Geografia, Matemática, Física, Química, História Natural e Desenho; 
5ª série: Português, Latim, História da Civilização, Geografia, Matemática, 
Física, Química, História Natural, Desenho (Cadernetas do Atheneu 
Sergipense no período de 1937 a 1939, grifos nossos). 

 

O programa do curso secundário, entre os anos de 1940 e 1941, ofereceu, no seu total, 

14 disciplinas, em virtude da mudança curricular provocada pela substituição do ensino de 

História da Civilização por História Geral das 1ª às 3ª séries, e pela inclusão do estudo da 

História do Brasil. Entretanto, o aprendizado de Matemática estava presente nas cinco etapas.   

 

1ª série: Português, Francês, História Geral, Geografia, Matemática, 
Ciências, Desenho e Música (Canto Orfeônico); 
2ª série: Português, Francês, Inglês, História Geral, Geografia, Matemática, 
Ciências, Desenho e Música (Canto Orfeônico); 
3ª série: Português, Francês, História Geral, Geografia, Matemática, 
Ciências, Desenho e Música (Canto Orfeônico); 
4ª série: Português, Francês, Inglês, Latim, História da Civilização, História 
do Brasil, Geografia, Matemática, Física, Química, História Natural e 
Desenho; 
5ª série: Português, Latim, História da Civilização, História do Brasil, 
Geografia, Matemática, Física, Química, História Natural, Desenho 
(Cadernetas do Atheneu Sergipense dos anos de 1940 e 1941, grifos nossos). 

 

Mais uma vez, em 1942 a Matemática constituiu o rol das disciplinas das cinco séries 

do Curso Fundamental. Seu programa começou a apresentar algumas modificações que 

marcaram o início da Reforma Capanema com o retorno da História da Civilização nas 1ª e 2ª 

séries, introdução dos Trabalhos Manuais na 1ª e 2ª séries, Economia Doméstica nas 3ª e 4ª 

séries, Latim na 1ª série, Inglês na 3ª série e Geografia do Brasil na 4ª e 5ª séries assim como 

a substituição das Ciências Naturais em lugar da Física, Química e História e a exclusão das 

Ciências das 1ª às 3ª séries. Assim, as outras matérias permaneceram ou transitaram no seu 

currículo, conforme os seguintes dados. 
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1ª série: Português, Latim, História da Civilização, Geografia, Matemática, 
Trabalhos Manuais, Desenho e Música (Canto Orfeônico); 
2ª série: Português, Latim, Francês, Inglês, História da Civilização, 
Geografia, Matemática, Trabalhos Manuais, Desenho e Música (Canto 
Orfeônico); 
3ª série: Português, Francês, Inglês, História do Brasil, Geografia do Brasil, 
Matemática, Economia Doméstica, Desenho e Latim (canto Orfeônico); 
4ª série: Português, Francês, Inglês, Latim, História do Brasil, Geografia do 
Brasil, Matemática, Economia Doméstica, Ciências Naturais e Desenho; 
5ª série: Português, Latim, História da Civilização, História do Brasil, 
Geografia, Matemática, Física, Química, História Natural, Desenho 
(Cadernetas do Atheneu Sergipense do ano de 1942, grifos nossos). 

 

Para esse ensino o professor Franco Freire, em uma das reuniões da Congregação 

apelou aos colegas “para que todos se empenhem em preparar os alunos na formação dos 

homens de amanhã, e que tenham amõr ao ensino”. Ainda em suas palavras solicitou à 

Diretoria: “não deixe o contacto com a família do aluno explicando os métodos de ensino e 

inteirando-a quanto à frequencia e conduta” (Ata da Congregação do Atheneu Sergipense, 18 

de março de 1938). 

No tocante ao ensino de Matemática verifiquei que mesmo não tendo dados que 

comprovassem a existência dos conteúdos aplicados no programa dessa disciplina, foi 

possível perceber, por meio das cadernetas, que até o ano de 1941 o Atheneu Sergipense 

seguiu os propósitos da Reforma Francisco Campos, já que a partir de 1942 as mudanças 

curriculares denunciavam o início da instalação de um novo projeto educacional.   

 

 

3.2.1 Os livros didáticos de Matemática do Curso Fundamental do Atheneu Sergipense  
 

 

A investigação dos livros didáticos editados para o Curso Fundamental tem como 

objetivo verificar a constituição da disciplina escolar Matemática na 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).  
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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).  

  

  Neste sentido, pesquisei os livros didáticos trabalhados no ensino de Matemática do 

Curso Fundamental do Atheneu Sergipense. A investigação partiu de indícios registrados na 

Ata da Congregação, cuja contribuição nos ajudou na configuração dessa disciplina escolar. 

No Atheneu Sergipense anualmente solicitava-se dos professores, nas reuniões da 

Congregação no início de cada ano letivo, a lista de livros didáticos que deveriam ser 

adotados em cada série, nas diversas disciplinas ministradas no curso secundário. Neste 

sentido, encontrei na Ata da sessão extraordinária de 18 de março de 1937, uma relação de 
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livros aplicados durante o prelúdio da Reforma Francisco Campos, entre eles, os de 

Matemática, cuja indicação aponta para “qualquer compendio, de preferência Cecil Thiré e 

Munhoz Mader” (Ata da Congregação, 18 de março de 1937).  

Nos registros das reuniões, datadas em 13 de novembro de 1937 e 15 de março de 

1939, entre as determinações do dia, localizou-se a pauta sobre a adoção de livros de 

Matemática para o ano letivo de 1938 e 1939, cuja indicação apontava para as obras de 

Agricola Bethlem e Algacyr Munhoz Meader. 

Neste sentido, percebi que os professores de Matemática do Atheneu Sergipense 

tinham uma preferência pelos livros didáticos de Cecil Thiré, Agricola Bethlem e Algacyr 

Munhoz Meader.  

Além desses dados analisei o Livro de frequência dos leitores da biblioteca do 

Atheneu Sergipense, durante os anos de 1941 e 1942; os outros anos não foram encontrados 

no arquivo da instituição. Durante os dois anos verifiquei que entre os livros de Matemática 

consultados, a grande maioria adotava, para seus estudos, a autoria de Algacyr Munhoz 

Meader.  

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, percebi que os alunos do Atheneu 

Sergipense estudavam os conteúdos matemáticos nos livros sugeridos pelos professores. 

Mas quem seriam esses autores? Suas obras se encontravam em conformidade com a 

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

Cecil Thiré, Agricola Bethlem e Algacyr Munhoz Meader a fim de compreender que tipo de 

ensinamentos matemáticos os alunos do Atheneu Sergipense apreendiam. Para tanto, também 

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

Para Valente (2004c), “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, 2004c, 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 
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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);  
- 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, 2004c, 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.   

Os livros didáticos de Cecil Thiré39 estavam representados por meio de duas coleções, 

sendo elas: a Coleção Matemática Cecil Thiré e Júlio César de Mello e Souza para a 1ª e 2ª 

séries, e a Coleção Didática de Euclides Roxo, Cecil Thiré e Mello e Souza Curso de 

Matemática para a 3ª, 4ª e 5ª séries. 

                                                           
39 Cecil Thiré nasceu no dia 3 de maio de 1892, na cidade de Nova Lima, estado de Minas Gerais e faleceu no  
Rio de Janeiro no dia 28 de novembro de 1963. Filho de Arthur Thiré, foi um dos professores catedráticos de 
Matemática do Colégio Pedro II e autor de livros didáticos durante décadas em todo o Brasil. Formou-se pelo 
Instituto Mackenzie, em São Paulo.  
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Destinada aos alunos do ensino secundário, a primeira coleção se dividia em dois 

livros, de autoria de Cecil Thiré e Júlio César de Mello e Souza (Malba Tahan)40, ambos 

professores do Colégio Pedro II . A publicação desses livros surgiu como alternativa à obra 

Curso de Mathematica Elementar, do professor Roxo, muito criticada por não atender às 

mudanças ocorridas no Colégio Pedro II com o novo programa de Matemática, implementado 

no ano de 1929, para unificar a Aritmética, a Álgebra e a Geometria em uma só disciplina. 

Esses dados foram mencionados, durante a análise do prefácio da 6ª edição do livro do 

1º Ano, de 1934, que entre outros registros também informava que sua 1ª edição datava de 

novembro de 1930, além de ser o primeiro de uma coleção de cinco volumes. Dessa maneira, 

concluir que esse volume alcançou os resultados esperados quanto à concorrência com a obra 

de Roxo, já que a mesma obteve apenas duas edições. 

A maior critica a Roxo estava declarada no prefácio pela forma desconexa com que 

tratava a fusão das matemáticas. Para os autores Cecil Thiré e Júlio César de Mello e Souza, 

esse professor fazia diversas aproximações de um mesmo conceito, principalmente na 

“resolução de um problema ou para a dedução de uma fórmula banal, ensinam dois, três, e, às 

vezes, até quatro processos diferentes, quando, por um princípio comezinho de bôa 

pedagogia, devia ensinar apenas um desses processos e banir os demais” (THIRÉ e MELLO E 

SOUZA, 2005a, p. XI-XII). 

Assim, o livro Matemática, 1º Ano, atendia ao programa oficial por meio da 

abordagem das “diferentes partes da Aritmética, Álgebra e Geometria, em conjunto, com 

simplicidade e máxima clareza, sem a confusão de assuntos”.  Seus autores “tiveram o 

cuidado de formular com precisão e rigor todos os conceitos e definições”, muitas vezes, 

despidos “de todo formalismo teórico”, já que o mesmo se destinava “aos alunos do 1º ano 

ginasial” (THIRÉ e MELLO E SOUZA, 2005a, p. XIII-XIV). 

Durante a análise do prefácio do 2º volume, percebi que o mesmo foi criado no ano de 

1931, em plena vigência do programa da Reforma Francisco Campos, embora também 

servisse como alternativa do livro escrito por Roxo. Esse livro correlacionava assuntos das 

diversas áreas da Matemática, “sem fugir ao programma official, um compendio de feição 
                                                           
 

40 Pseudônimo adotado nos livros por Júlio Cesar de Mello e Souza (1865-1974), autor nascido no dia 06 de 
maio de 1865, na cidade de Queluz, estado de São Paulo. Sua formação como matemático, educador e escritor 
brasileiro contribuiu para o desenvolvimento da pedagogia da matemática. Em homenagem ao seu centenário 
natalício criou-se o Dia Nacional da Matemática, cuja regulamentação por Lei foi implementada a partir do ano 
de 2005, através da proposta encaminhada pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) e 
apresentada pela Deputada Federal Professora Raquel Teixeira à Câmara dos Deputados no mesmo ano. Para 
maiores informações consultar Oliveira (2001, p. 30-46). 
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moderna, accentuadamente prático e de leitura agradável ao aluno - formulando com absoluto 

rigor, clareza e methodo todos os conceitos e definições” (THIRÉ e MELLO E SOUZA, 

2005b, p. I).  

No mesmo prefácio, Cecil Thiré e Júlio César de Mello e Souza explicavam que 

algumas notas inclusas no texto do livro, destinavam-se aos professores e tinham por fim 

indicar quais os autores que compuseram a obra, além de justificar “o maior ou menor 

desenvolvimento dado a certos capítulos” (THIRÉ e MELLO E SOUZA, 2005b, p. I). 

A segunda coleção, de autoria Cecil Thiré, Júlio César de Mello e Souza e Euclides 

Roxo, contemplava três volumes, cuja análise do prefácio somente foi possível na edição do 

4º Ano. Contudo, cabe aqui ressaltar que o volume do 3º Ano marcou o início da co-autoria 

de Euclides Roxo no conjunto das obras. 

O prefácio do Curso de Matemática, 4° Ano, contemplava ao ano de 1940, na sua 5ª 

edição. Destinado aos alunos da 4ª série do curso secundário, seus autores estavam 

preocupados em “seguir pari passu o programma oficial, distribuindo pelos differentes 

capítulos a matéria exigida”. No texto dessa obra os autores, sempre que possível, evitavam 

escrever demonstrações longas e cansativas, pois objetivavam produzir “um livro simples, 

didactico, e não um repositório inútil de theorias mathematicas para algebristas”. Assim, os 

conteúdos apresentados nas suas páginas atendiam às aplicações práticas da Matemática, 

recomendadas pelas Instruções Pedagógicas da Reforma Francisco Campos (ROXO, THIRÉ, 

MELLO E SOUZA, 2005, p. 5). 

O livro Curso de Matemática, 5° Ano, também não possuía prefácio, mas ao analisar o 

seu índice, percebi, entre os assuntos, a presença da função e utilização das noções de Cálculo 

Infinitesimal. Dessa maneira, concluir que os autores se apropriaram das concepções basilares 

da Reforma Francisco Campos para a Matemática escolar. 

Os volumes dessa coleção eram vendidos pela “Livraria Francisco Alves”, localizada 

nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Assim, os livros de Cecil Thiré, 

Júlio César de Mello e Souza e Euclides Roxo se destinavam aos alunos do curso secundário, 

cada qual na suas séries, a fim de orientá-los no aprendizado de Matemática conforme as 

orientações da Reforma Francisco Campos. 

O autor Agricola Bethlem possuía formação de Engenheiro e Bacharel em Matemática 

e Ciências Físicas, além de ter sido professor do Colégio Militar do Rio de Janeiro, e tenente-
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coronel.  Sua Coleção didática de Matemática possuía cinco volumes, sendo o primeiro 

publicado no ano de 1935. 

Todos os livros da coleção Curso de Matemática de Agricola Bethlem não possuíam 

prefácio. O autor iniciava seus volumes com a apresentação dos conteúdos a serem estudados. 

Desse modo, lancei olhar para os temas expostos nos índices, na busca de vestígios que 

indicassem a presença das orientações da Reforma Francisco Campos. 

O índice do livro da 1ª série estava dividido em três capítulos, cujos assuntos 

contemplavam cada ramo da Matemática, sendo que no primeiro se estudava Geometria, no 

segundo Álgebra e no terceiro Aritmética. Assim, esse volume atendeu às concepções 

manifestadas nas Instruções Pedagógicas da Reforma Francisco Campos, quando iniciou com 

o tema Geometria por um curso propedêutico intuitivo e experimental, entre outras 

características.  

Os livros da 2ª, 3ª e 4ª séries estavam divididos em dois capítulos, sendo o primeiro 

nos conteúdos de Álgebra e Aritmética e o segundo de Geometria. Apesar dessa ordem, o 

volume da 2ª série também iniciava com o estudo da Geometria. O seu primeiro capítulo se 

desenvolveu nos ditames das Instruções Pedagógicas da Reforma Francisco Campos, embora 

o capítulo II apresentasse discrepâncias “entre seu conteúdo e o nível de maturação de um 

aluno da 2ª série”, no que contrastava com o restante do manual “quanto ao atendimento das 

Instruções Pedagógicas da Reforma Francisco Campos” (BRAGA, 2006, p. 132-133).  

Os volumes da 3ª e 4ª séries iniciavam seus primeiros capítulos com o estudo da 

Aritmética e da Álgebra, embora fossem elaborados nos mesmos padrões que os livros já 

analisados. No volume da 4ª série o pensamento funcional voltou a ser explorado no estudo 

sobre o trinômio do 2º grau e no trato das funções exponenciais e circulares. 

O volume da 5ª série estava dividido em 9 capítulos, distribuídos nos conteúdos de 

cálculo diferencial e integral, o desenvolvimento em séries e algumas funções por meio da 

aplicação da noção de derivada. 

Dessa análise, ficava claro que a coleção de livros produzidos por Agricola Bethlem 

atendia, em partes, a todos os desígnios da Reforma Francisco Campos, pois o volume da 2ª 

série apresentava um desequilíbrio entre os conteúdos estudados e o nível de madureza 

intelectual dos alunos. Os exemplares analisados pertenciam à edição da “Livraria Globo” de 

Porto Alegre, cujas filiais se localizavam nas cidades de Santa Maria e Pelotas.  
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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 
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 
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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 que julgou 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 

Cálculo Infinitesimal. Portanto, o professor em estudo se apropriou das concepções basilares 

da Reforma Francisco Campos para a Matemática escolar. 

Ao final dessa investigação concluir 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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3.2.2 Desempenho dos alunos do Curso Fundamental na disciplina Matemática 
 

 

De acordo com Ribeiro (2006), “o ensino escolar é o instrumento pelo qual a 

disciplina põe em ação as finalidades impostas à escola e provoca a aculturação conveniente”. 

Para que ele ocorra seria necessário “fazer uma descrição detalhada do ensino, sua evolução 

didática, o porquê de suas mudanças, pesquisar a coerência interna dos diferentes 

procedimentos utilizados e estabelecer a ligação entre o ensino dispensado e as finalidades 

que o presidiram” (RIBEIRO, 2006, p. 18-19). 

Para Chervel (1990), “a instauração das disciplinas ou das reformas disciplinares é 

uma operação de longa duração”. Ele ainda afirma que  “o sucesso ou o fracasso de um 

procedimento didático não se manifesta a não ser ao término da escolaridade do aluno. 

Segundo o autor, a disciplina prevalece-se “dos sucessos alcançados na formação dos alunos, 

assim como de sua eficácia na execução das finalidades impostas” para consolidar-se. 

(CHERVEL, 1990, p. 197-198) 

Desse modo, a fidelidade aos objetivos, os métodos experimentados, as progressões 

sem choques, os manuais adequados e professores experimentados podem reproduzir “com 

seus alunos a didática que os formou”, a partir do “consenso da escola e da sociedade, dos 

professores e dos alunos”, iguais “fatores de solidez e de perenidade para os ensinos 

escolares” (CHERVEL, 1990, p. 198).  

Assim, pretendo estudar o aproveitamento escolar dos alunos na disciplina Matemática 

do Curso Fundamental do Atheneu Sergipense por meio da análise de suas médias, calculadas 

pela soma aritmética das oito avaliações a que foram submetidos entre os anos de 1938 e 

1942.  

Para análise dos dados pautei a investigação no Art. 53, do Decreto nº. 7, de 14 de 

março de 1938, ao afirmar que seria “promovido a série seguinte, ou aprovado na última série, 

o aluno que obtiver, concomitantemente, nota igual ou superior a 30 em cada disciplina” (Art. 

53, Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938).  
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SÉRIES 1938 1939 1940 1941 1942 

+30 21 +30 15 +30 83 +30 119 +30 147  

1ª -30 16 -30 11 -30 22 -30 12 -30 17 

+30 28 +30 9 +30 58 +30 91 +30 143  

2ª -30 12 -30 15 -30 30 -30 33 -30 18 

+30 45 +30 34 +30 21 +30 64 +30 82  

3ª -30 27 -30 10 -30 23 -30 25 -30 14 

+30 43 +30 25 +30 34 +30 37 +30 65  

4ª -30 7 -30 6 -30 7 -30 - -30 4 

+30 23 +30 18 +30 21 +30 37 +30 29  

5ª -30 10 -30 6 -30 1 -30 2 -30 6 

Quadro 11: Médias de Matemática dos alunos matriculados no Atheneu Sergipense entre os anos de 1938 e 
1942. 
Fonte: Quadro elaborado a partir dos documentos do Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense 
(CEMAS). 

 

Dessa maneira, os estudantes detentores da média final igual ou superior a 30, 

apreendiam um bom conhecimento na disciplina Matemática; ao contrário, o aprendizado da 

referida disciplina não traduzia um bom desempenho. 

Assim, os dados apresentados no Quadro XI assinalavam que os alunos do Atheneu 

Sergipense tinham um bom desempenho no ensino de Matemática. Ao longo dos cinco anos 

pesquisados notei que no ano de 1938, dos 232 alunos analisados 69% tinham um bom 

aproveitamento e 31% possuíam um péssimo desempenho. No ano de 1939, dos 149 registros 

de estudantes investigados 68% se destacavam na disciplina e 32% deles não. Logo, em 1940, 

dos 300 discentes localizados, 72% eram bons em Matemática e 28% ruins. Em 1941, dos 420 

alunos 83% apresentaram bons conhecimentos matemáticos e 17% não. E, por fim, no ano de 

1942, com 89% de secundaristas bons em Matemática e outros 11% ruins no desenvolvimento 

da disciplina. 

No levantamento desses dados percebi que o ano de 1942 representou o maior 

percentual de alunos que tiveram um bom desempenho na disciplina Matemática. Dessa 

maneira, entendi que o conhecimento apreendido pelos alunos se constituiu num “produto da 

incorporação das estruturas objetivas do campo considerado [...] (BOURDIEU, 1996, p. 149). 

Assim, concluir que a Matemática, além de se fazer presente em todo o currículo do 

ensino secundário do Atheneu Sergipense durante esse período, também acompanhava as 
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finalidades e os objetivos da Reforma Francisco Campos, na medida em que se apropriava das 

inovações pedagógicas propostas por Euclides Roxo e configurava seu programa de estudos 

ao ponto de se tornar uma disciplina escolar. 

 

 

3.3 O ensino de Matemática no Curso Complementar 

 

 

Como se sabe, na Reforma Francisco Campos o Curso Complementar contemplava 

dois anos de duração e proporcionava aos alunos três opções: Curso Pré-Jurídico, Curso Pré-

Médico e Curso Pré-Politécnico, sendo eles obrigatórios aos candidatos à matrícula nos cursos 

superiores de Direito, Medicina e Engenharia, conforme o Decreto nº. 21.241, de 4 de abril de  

1932. 

 

Art. 4º O curso complementar obrigatório para os candidatos à matrícula em 
determinados institutos de ensino superior, será feito em dois anos de estudo 
intensivo, com exercícios e trabalhos práticos individuais, e compreenderá as 
seguintes disciplinas: Alemão ou Inglês, Latim, Literatura, Geografia, 
Geofísica e Cosmografia, História da Civilização, Matemática, Física, 
Química, História Natural, Biologia Geral, Higiene, Psicologia e Lógica, 
Sociologia, Noções de Economia e Estatística, História da Filosofia e 
Desenho (BRASIL, 1932). 

 

Contudo, Otone e Silva (2006) afirma que quanto às séries, os ensinamentos 

secundários da Reforma Francisco Campos deveriam ser aplicados aos alunos matriculados 

no ano de 1931, na 1ª série, e assim sucessivamente até alcançarem inscrição nos cursos 

superiores, mediante submissão ao exame vestibular. Desse modo, “do ponto de vista da 

Legislação, o Curso Complementar só seria implantado em 1936”, através da Portaria 

Ministerial de 17 de março (OTONE e SILVA, 2006, p. 53).   

Para esse ensino os candidatos estudariam as matérias obrigatórias para cada opção, 

em estabelecimento “anexo aos institutos superiores enquanto não fossem em número 

suficiente os Cursos Complementares organizados nos institutos de ensino secundário”, 

segundo as determinações dos Arts. 5º, 6º e 7º do Decreto nº. 21.241, de 4 de abril de  1932  

(OTONE e SILVA, 2006, p. 48). 
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Parafraseando Souza (2008), o ensino secundário almejava sua organicidade no 

território nacional, através da exigência dos estudos regulares nos estabelecimentos, “seriação, 

freqüência obrigatória, aprovação em todas as disciplinas da série” para promover-se à série 

seguinte e, assim, habilitar-se “nos dois ciclos para a realização do vestibular e entrada no 

ensino superior”. Desse modo, buscava-se “eliminar definitivamente os cursos preparatórios 

responsáveis pelo atendimento de boa parte dos estudantes de ensino médio” (SOUZA, 2008, 

p. 149). 

Desde os meados de 1870 os estudos secundários se encontravam de modo parcelado 

em grande parte dos liceus, colégios particulares e oficiais. Nesse período o Colégio Pedro II 

organizava regularmente seus estudos, além de sofrer influências dos exames parcelados de 

preparatórios, destinados a favorecer aos estudantes o acesso aos cursos superiores. Os 

preparatórios eram realizados por alunos matriculados nas séries terminais do curso e que 

buscavam, de modo mais acelerado, o ingresso nos estudos superiores por meio dos exames 

parcelados. Desse modo, “oprimido pela concorrência que lhe moviam os estabelecimentos 

particulares favorecidos pelo funesto sistema de exames, o Colégio de Pedro II acabou por 

render-se à desorganização geral” (PRADO, 2003, p. 42). 

Com o advento da República o Colégio Pedro II ainda era considerado referência ao 

ensino secundário brasileiro e adjetivado como modelo e padrão, permanecendo com esse 

título durante décadas. Até o final de 1920 a instituição continuava com o sistema de 

preparatórios e de exames parcelados para ingresso no ensino superior. Segundo Prado 

(2003), nem mesmo o colégio padrão fugiu à regra e se submeteu ao regime de exames 

parcelados que eliminam sua seriação. 

Mas, com a implementação da Reforma Francisco Campos, que dentre suas 

determinações eliminou os exames parcelados, estabeleceu um currículo seriado, de 

frequência obrigatória, ampliou o curso secundário para sete anos e o dividiu em dois ciclos. 

Na concepção de Souza (2008), há tempos “esses cursos vinham sendo considerados 

um sistema marginal e paralelo ao ginásio e responsabilizados pela decadência e má qualidade 

do curso secundário”. Contudo, os mesmos suportaram as inúmeras críticas desferidas durante 

todo o período da Primeira República. No entanto, foi com a reforma de 1925 que se tentou 

“estabelecer os estudos regulares” por meio da seriação e frequência obrigatória, da 

redefinição do programa de estudo provocada pela eliminação dos exames preparatórios e 

pela introdução de novas matérias, “mas sem sucesso”. Porém, na década de 1930 o que 
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“possibilitou a extinção efetiva dos preparatórios foram às condições políticas e institucionais 

que favoreceram, sobremaneira, um sistema unificado de educação secundária”. Desse modo, 

levou-se em consideração o quanto o valor atribuído “ao princípio de centralização coadunava 

com a constituição de um Estado forte, canalizando os anseios de renovação e modernização” 

(SOUZA, 2008, p. 149). 

O Curso Complementar da Reforma Francisco Campos, além de ter como finalidade o 

preparo dos jovens nos exames aos cursos superiores, possuía outras determinações conforme 

a Exposição de Motivos da Reforma do Ensino Secundário de 1931.   

 

O curso foi dividido em duas partes, a primeira de cinco anos, que é a 
comum e fundamental, e a segunda, de dois anos, constituindo a necessária 
adaptação dos candidatos aos cursos superiores e divididos em três secções. 
Estas secções se constituíram de matérias agrupadas de acordo com a 
orientação profissional do estudante (BRASIL, 2005a).  

  

Assim, percebeu-se que não só o caráter preparatório dos Cursos Complementares 

como também as matérias deveriam seguir a opção do estudante. Em seu estudo, Ribeiro 

(2006) afirma que o ensino de Matemática “tinha por fim desenvolver a cultura espiritual do 

aluno pelo conhecimento dos processos matemáticos, habilitando-os, ao mesmo tempo, à 

concisão e ao rigor do raciocínio pela exposição clara do pensamento em linguagem precisa” 

(RIBEIRO, 2006, p. 32).  

O programa de ensino desses cursos atendia às especificidades das Faculdades de 

Direito, Medicina e Engenharia, logo a disciplina Matemática não fazia parte do programa do 

Curso Pré-Jurídico, e sim dos Cursos Pré-Médico e Pré-Politécnico. Portanto, nos cursos 

superiores os ensinamentos matemáticos se apresentavam conforme as determinações dos 

exames a que se destinavam. 

 Nessa perspectiva, foram investigados, nas diversas peças documentais, traços que 

pudessem esclarecer alguns aspectos sobre os Cursos Complementares e a presença da 

disciplina Matemática ministrada no Atheneu Sergipense. Cadernetas, Atas da Congregação e 

a legislação local foram fontes de investigação que possibilitaram respostas sobre a existência 

de tais cursos e dos conteúdos matemáticos neles aplicados. 

Sabe-se que a legislação de 1936 determinou o início dessa história. Porém, teria o 

Atheneu Sergipense implementado os Cursos Complementares pela força da extinção dos 
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cursos preparatórios ou por que as leis demoravam se estabelecer? Acredito que as duas 

questões podem ser consideradas. 

A primeira questão pode ser respondida através do ideário da Reforma Francisco 

Campos como também a importância da seriação dos ensinamentos secundários, como 

mostrei anteriormente. Mas, quando se leva em conta o atraso das conformações das leis 

mediante à falta de estrutura e de condições educacionais durante sua implementação, sim. 

Comprovei esse fato nas palavras do presidente da Congregação, Joaquim Vieira Sobral, que 

em sessão extraordinária informava aos presentes sobre a instalação do Curso Complementar 

“em caráter precário, até que sobre sua efficiencia e conseqüente approvação se manifeste a 

Diretoria Nacional de Educação” (Ata da Congregação do Atheneu Sergipense, 18 de março 

de 1937). 

Nessa mesma reunião o presidente comunicou “que sua abertura se fará em sessão 

solenne” [...] “a ser convocada opportunamente, presidida” pelo “Governador do Estado”. E, 

ainda, solicitou aos presentes um “orador official para aquella solennidade” mediante votação. 

Então, assim, elegeu-se “por maioria de votos, o prof. Florentino Teles de Menezes”( Ata da 

Congregação do Atheneu Sergipense, 18 de março de 1937). 

O presidente também comunicou sobre a necessidade do registro para “aquelles que 

ainda não o fizeram, na Directoria Nacional de Educação, como professores das disciplinas 

que leccionam ou desejam leccionar tanto para o curso fundamental como para o 

complementar”, e, ainda, acrescentou que “o pessoal docente para este último curso será 

contractado de preferência entre os cathedraticos do Atheneu, devidamente  registrados, 

baseando-se esse contracto no número de aulas dadas” (Ata da Congregação do Atheneu 

Sergipense, 18 de março de 1937). 

Essas colocações, além de comprovarem o despreparo educacional da instituição 

frente à nova legislação que se instalava, também reafirmavam a presença da Reforma 

Francisco Campos conforme as determinações do Conselho Nacional de Educação, criado 

através do Decreto nº. 19.850, de 11 de abril de 1931. 

No que diz respeito ao Curso Complementar no Atheneu Sergipense, encontrei, nesta 

mesma Ata, desencontros entre alguns professores quando solicitavam o registro de um voto 

de agradecimento ao Governador do Estado “pelos grandes melhoramentos realizados neste 

estabelecimento e pela creação do curso complementar que vai facilitar aos rapazes pobres do 

nosso Estado o seu acesso aos cursos de ensino superior”. Em resposta ao pedido o professor 
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Gentil Tavares, nas suas palavras, diz que “não lhe parece próprio render um voto de 

agradecimento por esses melhoramentos, visto ser inherente às suas atribuições de chefe de 

Estado [...], cuja administração lhe foi confiada” e sim um voto de aplauso (Ata da 

Congregação do Atheneu Sergipense, 18 de março de 1937). 

A sessão solene de instalação do Curso Complementar aconteceu no dia 5 de abril de 

1937, contando com a presença do Governador do Estado, do corpo administrativo, docentes 

e discente da instituição. Durante o ato, o Governador Eronides Ferreira de Carvalho 

descreveu sobre o desenvolvimento desse curso na Bahia e em outros Estados, além de 

explicar detalhadamente o processo de matrícula em cada uma das três secções. E ainda falou 

“da grande satisfação que neste momento lhe enche a alma por ter no seu governo installado o 

Curso Complementar facilitando deste modo aos que queiram ingressar nos cursos superiores 

e convida a mocidade para trilhar pelo caminho da ordem e do dever para bem do Brasil” (Ata 

da Congregação do Atheneu Sergipense, 5  de abril  de 1937).  

A passagem registrou a preocupação dos dirigentes do Atheneu Sergipense com o 

ensino secundário. O Curso Complementar atendeu as determinações do Ministério da 

Educação e Saúde Pública. Para reger suas disciplinas havia uma preferência pelos 

professores da instituição, segundo suas habilitações, levando-se em conta a correlação entre 

as matérias que lecionavam no referido curso e os interesses do ensino. Na falta desses 

professores, seria permitido designar pessoas idôneas, desde que fosse a juízo do governo e 

sob proposta do diretor. Dessa maneira, o curso apresentava a seguinte estrutura: 

 

 
CURSO COMPLEMENTAR 

 
SEÇÃO DE 
DIREITO 

 
SEÇÃO DE 
MEDICINA 

 
SEÇÃO DE 

ENGENHARIA 

 
 

DISCIPLINAS 
 
 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 
Latim  x x     
Literatura x x     
Inglês   x x   
História da Civilização x      
Sociologia  x  x  x 
Psicologia e Lógica x  x  x  
História da Filosofia  x     
Geografia Humana  x     
 Economia Política  x      
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Geografia e Cosmografia     x  
Matemática   x  x x 
Física   x x x x 
Química   x x x x 
História Natural   x x x x 
Biologia x      
Desenho    x  x 
Higiene  x     

Quadro 12: Disciplinas ministradas no Curso Complementar do Atheneu Sergipense entre os anos de 1937 e 
1942. 
Fonte: Quadro elaborado a partir dos documentos do Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense 
(CEMAS). 

 

A matrícula nesses cursos seria processada mediante os seguintes documentos: 

certificado de promoção na 5ª série, expedido por estabelecimentos equiparados ou sob 

regime de inspeção permanente ou preliminar; recibo do pagamento da primeira prestação da 

taxa de matrícula; atestado de sanidade, expedido pelo Departamento de Saúde Pública e 

carteira de identidade. Se fosse aluno do Atheneu Sergipense ficaria isento das duas últimas 

exigências. 

Quando investiguei as cadernetas das três seções do Curso Complementar, percebi a 

presença desses cursos no Atheneu Sergipense a partir do ano de 1937, já que conforme o art. 

25 da Lei nº. 40, as aulas do Curso Complementar entraria em vigor no dia 1º de janeiro do 

mesmo ano. Assim, detectei entre os anos de 1937 a 1942 a seguinte quantidade de alunos. 

 

 
CURSO COMPLEMENTAR 

 
SEÇÃO DE 
DIREITO 

 
SEÇÃO DE 
MEDICINA 

 
SEÇÃO DE 

ENGENHARIA 

 
 
 

ANOS 

1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 1ª série 2ª série 
1937 10 - 20 - - - 
1938 10 - - 9 - 9 
1939 - 7 - - -  - 
1940 - - - - 29 - 
1941 - 6 21 1 - 17 
1942 7 3 - 11 23 10 
1943 - - - 13 - - 

Quadro 13: Número de alunos matriculados no Atheneu Sergipense entre os anos de 1937 e 1943. 
Fonte: Quadro elaborado a partir dos documentos do Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense 
(CEMAS). 
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Nesses cursos cada turma não ultrapassaria o total de 40 alunos, e, na ocorrência desse 

fato, criavam-se turmas suplementares, o que não foi o caso do Atheneu Sergipense; conforme 

os dados analisados, a turma com maior número de alunos seria a da 1ª série, da Seção de 

Engenharia, do ano de 1940, totalizando 29 estudantes. 

No arquivo do Atheneu Sergipense não consegui localizar todas as cadernetas do 

período demarcado. Contudo, me apropriei mais uma vez das palavras de Alves (2010), ao 

questionar sobre a ausência dos documentos. Segundo a autora, será que foi uma “ação do 

tempo ou dos homens que provocou tal silêncio [...]”? (ALVES, 2010, p. 130). 

Em relação ao programa do Curso Complementar, apenas duas seções apresentavam 

os ensinamentos matemáticos, sendo elas: a Seção de Medicina, na 1ª série; e a Seção de 

Engenharia, em todo o curso. Assim, a disciplina Matemática era organizada “com a 

finalidade de adaptar os jovens à prestação dos exames de admissão às faculdades 

correspondentes às opções dos Cursos Complementares” (RIBEIRO, 2006, p. 111).  

O professor Alberto Bragança de Azevedo, conforme Ata da Congregação de 18 de 

março de 1937, comentou sobre a elevada taxa imposta aos alunos do Curso Complementar, 

apesar da mesma não ser maior do que a dos outros estados, mas ainda estava acima dos 

recursos financeiros dos estudantes locais. Em seguida, apelou ao Governador Eronides 

Ferreira de Carvalho uma redução nas taxas de matrícula desse curso. Assim, a taxa seria 

imposta mediante a legislação vigente, nos termos do Art. 9º. 

 

Art. 9º Os alunos inscritos no Curso Complementar pagarão a taxa anual de 
matrícula e freqüência na importância de quinhentos mil réis (500$00), 
assim dividida primeira prestação no início do curso, 150$000; segunda 
prestação de 15 a 30 de junho, 150$00; e a terceira e última prestação de 
200$000 que será paga de 15 a 30 de outubro (Lei nº. 40, de 18 de novembro 
de 1936). 

 

Como consolo, o presidente da sessão declarou que o Governador “tem procurado dar 

remédio a isso dispensando de taxa alguns dos alunos reconhecidamente destituídos de meios 

para satisfazel-a” (Ata da Congregação do Atheneu Sergipense, 18 de março de 1937). 

No registro da mesma reunião, o professor Fraga Lima confessou que embora a 

criação do Curso Complementar permitisse à mocidade de Sergipe algumas vantagens, 

“chegou ao seu conhecimento que muitos rapazes que terminaram o curso fundamental 

disseram preferir fazer o curso Complementar na Bahia por não acharem que os professores 
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de seu Estado tenham o preparo preciso para dar conta do curso complementar” (Ata da 

Congregação do Atheneu Sergipense, 18 de março de 1937). 

 Essa revelação provocou nos presentes algumas inquietações, verificadas nas 

colocações do professor Gentil Tavares quando anunciou as duas razões que levavam os 

alunos a procurarem pelos Cursos Complementares da Bahia, além de defender, no seu 

discurso, os professores do Atheneu Sergipense, tomando como exemplo o professor Abdias 

Bezerra. 

 

[...] não é esta a razão que leva estes rapazes a dar preferência a Bahia para 
completarem os seus estudos de humanidades. Há duas razoes verdadeiras 
para isso: a primeira é a propaganda que fazem entre estes rapazes, 
elementos interessados em fazel-os engrossar o número dos freqüentadores 
do curso complementar do visinho Estado, análoga á que fazem os que vêm 
recrutar a gente de nossos campos para trabalhar em outros Estados; a 
segunda razão é o interesse que têm esses rapazes, que se mostram assim 
desdenhosos do saber dos seus mestres, de alliciar as boas graças dos 
professores das faculdades onde vão fazer o seu curso superior, sabido que a 
maior parte desses professores são os mesmos que leccionam no curso 
complementar. Quanto a dizerem que os professores do meu Estado não têm 
competência para leccionar o curso complementar, é uma grande injustiça 
feita aos seus professores, pois que, em Estado nenhum, se encontram 
professores para os cursos fundamental e complementar mais competentes 
de que os de Sergipe, como por exemplo, o professor Abdias Bezerra, 
d’entre muitos outros (Ata da congregação do Atheneu Sergipense , 18 de 
março de 1937). 

  

O professor Alberto Bragança e o presidente Joaquim Vieira Sobral corroboram com 

as palavras do professor Gentil Tavares quanto à competência do professor Abdias Bezerra. 

Também acrescentou: “o interesse que tomam pelo ensino os professores do Atheneu, 

confrontando-os com os professores do Gynnasio da Bahia e com os maristas do 

complementar [...], e protestando, enfim, que, em nada, os nossos lhes são inferiores”(Ata da 

Congregação do Atheneu Sergipense , 18 de março de 1937). 

O desempenho dos professores do Atheneu Sergipense quanto ao ensino ficou 

evidenciado na pauta da Ata da Congregação de 15 de março de 1939, quando o presidente 

Joaquim Vieira Sobral parabenizou “os professores do Curso Complementar pela eficiência 

demonstrada pelos alunos deste estabelecimento quando dos exames vestibulares nas Escolas 
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Superiores a que se destinaram e bem assim aos demais professores efetivos e interinos” (Ata 

da Congregação do Atheneu Sergipense, 15 de março de 1939).  

  Diante dessas análises, ficou evidenciado que o Curso Complementar do Atheneu 

Sergipense também tinha como finalidade preparar os jovens à prestação de exames para os 

cursos superiores, conforme as determinações da Reforma Francisco Campos. Assim, os 

alunos dessa instituição estudavam os conteúdos necessários às Faculdades de sua pretensão, 

logo os ensinamentos matemáticos presentes nos programas das Seções de Medicina e 

Engenharia eram organizados segundo suas finalidades. 

 

 

3.3.1 Desempenho dos alunos do Curso Complementar na disciplina Matemática 

  

 

Como sabido, os programas do Curso Complementar foram expedidos mediante 

Portaria Ministerial de 17 de março de 1936, no Rio de Janeiro, conforme os termos do art.10, 

do Decreto nº. 21.241, de 4 de abril de 1932.  

  

PROGRAMAS DO CURSO COMPLEMENTAR DO ENSINO 
SECUNDÁRIO  
O Ministro de Estado da Educação e Saúde Pública, em nome do Presidente 
da República dos Estados Unidos do Brasil, RESOLVE, de acordo com o § 
2.o do art. 11 e nos termos do art.10, decreto 21.241, de 4 de abril de 1932, 
expedir os programas do Curso Complementar, anexos à esta Portaria.  
Rio de Janeiro, 17 de março de 1936. - Gustavo Capanema. (BICUDO, 
1942, p. 225-292).  

   

 Os programas do Curso Complementar possuíam não só o caráter preparatório, mas  

também  as disciplinas  deveriam seguir a opção do aluno.  Faço minhas as palavras de 

Ribeiro (2006), quando indaga que os ensinamentos matemáticos também “estariam pondo 

em ação as finalidades a que eram destinados”. Assim, os mesmos atenderiam “ao interesse 

imediato de sua utilidade e ao valor dos seus métodos” (RIBEIRO, 2006, p. 32). 

 Dessa maneira, eram organizados “de forma a atender as especificidades das 

faculdades a que se destinavam”. No Curso Pré-Jurídico “os conteúdos matemáticos não 

apareciam”, ministravam-se somente a “matéria intitulada Noções de Economia e Estatística, 
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em que constavam algumas noções de Matemática Financeira e noções de Estatística” 

(RIBEIRO, 2006, p. 32).  

 Nos programas41 do Curso Pré-Médico e do Curso Pré-Politécnico os conteúdos 

matemáticos estavam presentes na 1ª série e nas 1ª e 2ª séries, respectivamente, de acordo 

com os exames oficiais das Faculdades a que se destinavam.  

Otone e Silva (2006), quando investigou a disciplina Matemática, estudada nos cursos 

Pré-Médico e Pré-Politécnico, concluiu que os conteúdos matemáticos ministrados não eram 

os mesmos. Neste sentido, ao refletir sobre o ensino de Matemática do Curso Complementar, 

indagou, sob a óptica de Chervel, se os mesmos configuraram um ensino disciplinar. Nas suas 

palavras “ao que tudo indica isso não ocorreu. Isto é, não ficou caracterizado, no Curso 

Complementar, um padrão estandardizado para a Matemática escolar” (OTONE E SILVA, 

2006, p. 141). 

Partindo dessas colocações verifiquei que no Atheneu Sergipense, apesar de não ter  

encontrado nenhum programa de ensino, como já foi dito, o Curso Complementar seguia os 

programas oficiais expedidos pelo Departamento de Ensino Secundário. 

Levando em consideração esses programas, estudei o aproveitamento escolar dos 

alunos na disciplina Matemática do Curso Complementar do Atheneu Sergipense, por meio da 

análise de suas médias, calculadas pela soma aritmética das oito avaliações a que foram 

submetidos entre os anos de 1937 e 1943, nas Seções de Engenharia e Medicina. 

 

SÉRIES SEÇÃO MÉDIAS 
1ª 2ª 

+30 45 117 Engenharia 
 -30 7 - 

+30 29 - Medicina 
-30 12 - 

Quadro 14: Média de Matemática dos alunos matriculados no Curso Complementar do Atheneu Sergipense 
entre os anos de 1937 a 1943. 
Fonte: Quadro elaborado a partir dos documentos do Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense 
(CEMAS). 

 

Conforme os dados, constatei que os alunos do Atheneu Sergipense tinham um bom 

desempenho no ensino de Matemática, apesar dos conteúdos serem diferenciados, já que se 

destinava às Faculdades pretendidas pelos estudantes. Para tanto, segui a mesma metodologia 
                                                           
41 Os programas dos cursos Pré-Médico e Pré-Jurídico podem ser encontrados nos Anexos IV e V, 
respectivamente.  
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aplicada durante a análise das médias dos estudantes do Curso Fundamental, ou seja, os 

ditames do Art. 53, do Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938.  

Dessa maneira, os estudantes detentores da média final igual ou superior 30, 

apreendiam um bom conhecimento na disciplina Matemática; ao contrário, o aprendizado da 

referida disciplina não traduzia um bom desempenho. 

Assim, os dados apresentados no Quadro XIV apontavam que os alunos dessa 

instituição tinham um bom desempenho no ensino de Matemática. Ao longo dos sete anos 

pesquisados percebi que dos 52 alunos matriculados na 1ª série da Seção de Engenharia, 

aproximadamente 87% deles tinham um bom aproveitamento e 13% um péssimo 

desempenho; no entanto, na 2ª série todos os estudantes eram bons em Matemática. Na 1ª 

série da Seção de Medicina, dos 41 discentes matriculados, aproximadamente 71% 

apresentaram bons conhecimentos matemáticos e 29% não.  

No levantamento desses dados, conferi através das médias que no Atheneu Sergipense 

os alunos da Seção de Engenharia se destacavam mais na disciplina Matemática do que os 

estudantes da Seção de Medicina, embora os motivos para tal distinção não fossem 

detectados. Contudo, posso dizer que esses discentes eram detentores de um capital simbólico 

“com base cognitiva, apoiada sobre o conhecimento e reconhecimento” entre seus pares 

(BOURDIEU, 1996, p. 150).  

Quanto à disciplina escolar Matemática, concluir que nas duas seções do Curso 

Complementar do Atheneu Sergipense seus conteúdos correspondiam aos interesses propostos 

pela Reforma Francisco Campos, pois atendiam às finalidades das Faculdades de Engenharia 

e Medicina.  

Quanto à disciplina escolar Matemática, concluir que nas duas seções do Curso 

Complementar do Atheneu Sergipense seus conteúdos correspondiam aos interesses propostos 

pela Reforma Francisco Campos, pois atendiam às finalidades das Faculdades de Engenharia 

e Medicina.  
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Partindo da intuição viva e concreta, a feição lógica 
crescerá, a pouco e pouco, até atingir, gradualmente, a 

exposição formal; ou por outras palavras, os 
conhecimentos serão adquiridos, a princípio, pela 

experimentação e pela percepção sensorial, e, depois, 
lentamente, pelo raciocínio analítico. 

 
Portaria Ministerial de 30 de junho de 1931. 
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Como pesquisar uma História da Matemática no Atheneu Sergipense frente aos 

inúmeros desafios durante a coleta das fontes? A resposta mais sensata seria narrar os fatos 

por meio dos documentos disponibilizados. Quais documentos? Todos aqueles envolvidos 

com o objeto investigado. Mergulhada em um grande número de informações, o que estava 

distante se tornava próximo, na medida em que os vestígios eram encontrados. Assim, com a 

satisfação estampada no semblante selecionei os dados para a construção deste trabalho. 

O objetivo nesta pesquisa é analisar a configuração da disciplina Matemática no 

Atheneu Sergipense, segundo as propostas estabelecidas pela Reforma Francisco Campos, 

entre os anos de 1938 e 1943, a fim de esclarecer o seu processo de implementação na 

formação dos discentes e atuação dos docentes dessa instituição, principalmente pelo subsídio 

teórico da história das disciplinas escolares de Chervel (1990). Outros conceitos também 

serviram de suporte como: cultura escolar, a partir das concepções de Julia (2001) e Forquin 

(1993); campo, capital (cultural, social e simbólico), segundo Bourdieu (1996; 2004; 2005 e 

2008) e intelectuais, conforme Sirinelli (1998). 

O marco inicial da pesquisa apontou a implementação do Decreto nº. 7, de 14 de 

março de 1938, que regulou esse estabelecimento de ensino, nos termos da lei, segundo a 

Reforma Francisco Campos. Já o ano de 1943 apresentou a inclusão de novos cursos e 

incorporação e extinção de novas cadeiras, para melhor compreender os processos envolvidos 

na construção dessa dissertação. 

Para tanto, lancei meu olhar para as análises da legislação educacional nacional e 

local, a fim de entender o processo de implementação da Reforma Francisco Campos no 

interior do Atheneu Sergipense. Em seguida, apresentei o corpo docente da instituição, o 

processo de seleção para o acesso à cátedra e tracei o perfil dos professores de Matemática. 

Por último investiguei o processo de unificação dos ramos das Matemáticas, a presença da 

disciplina Matemática nos Cursos Fundamental e Complementar, além de discuti o 

desempenho dos alunos na referida disciplina.  

Deste modo, as investigações partiram de um variado leque de fontes como Leis, 

Decretos, Regulamentos Institucionais, Diário Oficial, Jornais, Atas, Boletins, Cadernetas, 

Correspondências, Matrículas, Registro de títulos e Teses de concurso, a fim de responder a 

pergunta principal deste trabalho: Os ensinamentos matemáticos presentes no Atheneu 

Sergipense atendiam as exigências impostas pela Reforma Francisco Campos? 
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Contudo, em busca de respostas que contribuíssem com o desenvolvimento da 

pesquisa, foram elaboradas as seguintes questões: Qual a principal finalidade do ensino de 

matemática? Como foi implementada a Reforma Francisco Campos no Atheneu Sergipense? 

De que forma os docentes eram selecionados? Quem eram os professores de Matemática? 

Qual a formação desses professores? Esses professores exerciam outras funções na sociedade? 

De que modo ocorreu a fusão das Matemáticas no Atheneu Sergipense? Quais os cursos 

oferecidos por essa instituição? Que disciplinas constituíam esses cursos? Quais os livros de 

Matemática utilizados no curso secundário? Como era o desempenho matemático dos alunos 

nos cursos ministrados?  

Dessa forma, as questões me conduziu para a década de 30 do século XX, quando as 

discussões em torno da educação secundária permaneceram no bojo das intensas disputas 

travadas em prol de uma educação apreendida por distintos grupos sociais, como estratégia de 

reconstrução nacional. Dentro dessa perspectiva, abordei várias inferências em relação à 

Reforma Francisco Campos no curso secundário, especialmente na disciplina Matemática do 

Atheneu Sergipense. 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, Getúlio 

Vargas, criou novos Ministérios a partir dos anos de 1931, entre eles, o da Educação e Saúde 

Pública. Nomeou como Ministro Francisco Luís da Silva Campos, que por meio de seis 

decretos estruturou o ensino secundário, comercial e superior, além de apreender as ideias 

inovadoras de Euclides Roxo para o ensino de Matemática. Sua reforma traçou novas 

diretrizes na organização do ensino secundário, por meio da ação do Decreto nº. 19.890, de 18 

de abril de 1931, que somente se consolidou com o Decreto nº. 21.241, de 4 de abril de 1932. 

A Reforma de Francisco Campos organizou o ensino secundário em dois ciclos: 

Fundamental, com duração de 5 anos e outro Complementar, de 2 anos. Seu currículo era 

seriado, com frequência obrigatória, ministrado por professores diplomados e concursados, e 

inspecionado oficialmente quando o estabelecimento fosse equiparado ao Colégio Pedro II, 

localizado no estado do Rio de Janeiro. 

O ensino secundário durante a Reforma Francisco Campos possuía uma finalidade 

educativa e preparava os jovens para a vida, através do “desenvolvimento das faculdades de 

apreciação, de juízo, de critérios essenciais a todos os ramos da atividade humana, e, 

particularmente, no treino da inteligência em colocar os problemas nos seus termos exatos e 

procurar as suas soluções adequadas [...]” (BRASIL, 1931). 
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Desse modo, os ensinamentos secundários da Reforma Francisco Campos 

apresentavam, em sua proposta, a disciplina Matemática, cuja finalidade visava outras 

aptidões ligadas às suas aplicações e não apenas ao desenvolvimento do espírito e do 

raciocínio lógico dos alunos.  

A disciplina Matemática, durante a Reforma Francisco Campos, foi ministrada em 

todas as séries. Seus conteúdos estabeleciam uma correlação com a Aritmética, a Álgebra e a 

Geometria fazendo com que o ensino adquirisse uma noção de função, já que os ensinamentos 

matemáticos se apresentavam, inicialmente, de forma intuitiva e, em seguida, desenvolvidos 

gradualmente, de maneira geométrica e analítica. 

Sergipe não ficava à margem das questões políticas presentes no país, tampouco com 

as transformações ocorridas no ensino secundário brasileiro durante a Reforma Francisco 

Campos. No Atheneu Sergipense o prelúdio de sua atuação aconteceu com a instalação dos 

Cursos Complementares, mediante determinação da Lei nº. 40, de 18 de novembro de 1936, 

conforme Decreto Federal nº. 21.241, de 4 de abril de 1932. Contudo, sua implementação 

definitiva ocorreu com a criação do Regulamento Interno, por meio do Decreto nº. 7, de 14 de 

Março de 1938, em obediência às instruções expedidas pelo Ministério da Educação e Saúde 

Pública para organizar seu regime escolar, processo didático, distribuição, seriação, número 

de disciplinas e fiscalização. 

Os docentes do Atheneu Sergipense eram providos por concurso, cujo processo de 

seleção atendia as instruções expedidas pela Divisão do Ensino Secundário. Durante a 

Reforma Francisco Campos os educadores desse estabelecimento de ensino se classificavam 

em professores catedráticos (efetivos e interinos), professores contratados e auxiliares de 

ensino, todos com suas distintas definições. 

Durante a investigação, localizei nos registros dos documentos a atuação de 10 

professores de Matemática que, de alguma forma, contribuíram tanto para a unificação das 

Matemáticas como para a Reforma Francisco Campos, são eles: Abdias Bezerra, Alfredo 

Guimarães Aranha, Gentil Tavares Mota, João Alfredo Montes, José Fontes Cardoso, José 

Rollemberg Leite, Manoel Franco Freire, Manoel Xavier de Oliveira, Misael Vianna e Odilon 

de Oliveira Cardoso. 

 Com exceção de Abdias Bezerra, José Fontes Cardoso e Manoel Franco Freire que, 

por motivos justificados, não foi possível localizar a formação acadêmica de cada um deles 

nas fontes analisadas; contudo, percebi que os 10 professores de Matemática do Atheneu 
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Sergipense contribuíram, ao longo dos anos estudados, para o aprendizado dos jovens 

sergipanos por meio dos ensinamentos matemáticos, além de assumirem distintas cadeiras e 

tornarem-se um corpo docente legitimado. 

Muitos desses professores possuíam outros cargos no espaço social sergipano, com 

exceção de Alfredo Guimarães Aranha, João Alfredo Montes, José Fontes Cardoso e Misael 

Viana, cujos dados também não foram encontrados. 

Essa pesquisa também me fez refletir sobre a importância das redes de sociabilidade, 

uma vez que, sua análise pode instigar futuras pesquisas, cuja investigação permita verificar 

de que forma os professores de Matemática do Atheneu Sergipense mantinham suas relações 

de amizade no campo educacional sergipano, assumiam diferentes cargos e almejavam 

reconhecimento entre seus pares. 

As diferentes peças documentais permitiram a construção dos programas de ensino do 

Atheneu Sergipense por meio do registro das diferentes disciplinas ministradas. Durante a 

investigação percebi suas variadas modificações, conforme a presença e ausência de 

determinadas matérias de ensino. 

Por meio dos programas de ensino ministrados no Atheneu Sergipense analisei o 

processo de unificação das Matemáticas e, a partir deles, concluiu-se que, tais mudanças 

também ocorreram gradativamente a partir do ano de 1929, contudo é no ano de 1933 que elas 

realmente se integram, em todo curso secundário, numa só terminologia: Matemática, embora 

ainda não pudesse ser considerada uma disciplina escolar devido à ausência das deliberações 

provenientes da Reforma Francisco Campos.  

Assim, a Matemática surgiu como disciplina escolar no Atheneu Sergipense durante a 

implementação do Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938, quando atendeu todas as 

determinações da Reforma Francisco Campos, nos termos da Lei Federal, através do Decreto 

nº. 21.241, de 4 de abril de 1932. 

O Atheneu Sergipense oferecia à sociedade sergipana o Curso Fundamental e o Curso 

Complementar, ambos equiparados ao programa oficial deliberado pelo Departamento de 

Nacional de Ensino. Logo, as disciplinas e os livros escolares também seriam os mesmos. 

Cabe ressaltar que entre os livros trabalhados durante a Reforma Francisco Campos, os 

professores de Matemática da instituição indicavam as obras de Cecil Thiré, Agricola 

Bethlem e Algacyr Munhoz Meader. 
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Quanto ao desempenho dos alunos, as análises das cadernetas, entre os anos de 1938 e 

1942, evidenciaram que os alunos do Curso Fundamental apresentavam, nas cinco séries, um 

bom êxito na disciplina Matemática; sendo que, o ano de 1942 representou o maior percentual 

de estudantes aplicados nos conhecimentos matemáticos, entendendo que esses ensinamentos 

estavam sendo apreendidos ao longo dos anos.  

A disciplina Matemática do Curso Complementar do Atheneu Sergipense, estava 

presentes nas 1ª e 2ª séries da Seção de Engenharia e na 1ª série da Seção de Medicina. Para 

tanto, o aproveitamento escolar dos alunos entre os anos de 1937 e 1943, destacou-se mais 

nos estudantes da Seção de Engenharia do que nos da Seção de Medicina. 

Destaco, também, que o estudo reafirmou a presença das deliberações provenientes do 

novo programa de Matemática da Reforma Francisco Campos no Atheneu Sergipense, que 

entre outras imposições se instalava, definitivamente, no ano de 1938, como uma disciplina 

escolar, conforme o Decreto Federal nº. 21.241, de 4 de abril de 1932.  

A disciplina Matemática, ministrada no Atheneu Sergipense, atendeu as determinações 

propostas pelo movimento inovador da época, responsável pela formação e metodização da 

disciplina escolar Matemática. No entanto, essas inovações foram determinadas pela 

implementação do Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938. Dessa forma, compreendo as 

palavras de Chervel (1990), quando diz que: 

 

As leis que mudam as línguas, dizia um obscuro filósofo do século XIX, são 
as leis que as criam. Dá-se o mesmo com as disciplinas ensinadas. Sua 
transformação como sua constituição estão inteiramente inscritas entre dois 
pólos: o objetivo a alcançar e a população de crianças e adolescentes a 
instruir. É aí que se devem encontrar as fontes da mudança pedagógica. Pois 
é ao mesmo tempo através de suas finalidades e através de seus alunos que 
elas participam da cultura e da vida social de seu tempo (CHERVEL, 1990, 
p. 198). 

 

Neste sentido, essa dissertação pautou suas análises no estudo das disciplinas 

escolares, considerando-as “organismos vivos”, pois não representam “entidades abstratas 

com uma essência universal e estática”. Mas, “nascem e se desenvolvem, evoluem, se 

transformam, desaparecem, engole uma as outras, se atraem e se repelem [...]. Possuem uma 

denominação ou nome que as identificam frente às demais”, constituindo assim "sua carta de 

apresentação social” (VIÑAO, 2008, p. 204).  
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As declarações anteriores apenas reafirmam as considerações até então, 

principalmente quando confrontadas com a atuação da disciplina Matemática durante a 

Reforma Francisco Campos. Pelo que parece, sua implementação na Lei Federal não se 

apresentou de forma linear em alguns estados brasileiros, pois muitos deles possuíam suas 

especificidades locais, determinadas pelas suas necessidades imediatas. Sendo assim, o 

mesmo aconteceu em Sergipe, no Atheneu Sergipense, que tardiamente, também seguiu os 

ditames das inovações vigentes para o ensino secundário, assim como para a disciplinarização 

da Matemática. 

Assim, esta dissertação contribuiu, principalmente, nas pesquisas sobre a história do 

ensino de Matemática no Atheneu Sergipense, ainda pouco estudada, mas que por meio de 

observações descritivas e analíticas de alguns elementos constituintes, permitiu configurar a 

disciplina durante a ação da Reforma Francisco Campos, além de instigar futuros estudos que 

pautam suas temáticas no ensino secundário, na História do Atheneu Sergipense, na História 

da Educação sergipana e, sobretudo, na História da Educação Matemática em Sergipe.  
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ANEXO I 
 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA REFORMA FRANCISCO CAMPOS 42 
  

 

Reforma do Ensino Secundário – DECRETO 19.890, DE 18-4-1931  
Exposição de Motivos  
  

Sr. Chefe do Governo Provisório:  

 

Tenho a honra de submeter à consideração de V. Ex. o projeto de reforma do ensino 
secundário.   

 
 
De todos os ramos de nosso sistema de educação é, exatamente, o ensino secundário o 

de maior importância, não apenas do ponto de vista quantitativo, como do qualitativo, 
destinando-se ao maior número e exercendo, durante a fase mais propícia do crescimento 
físico e mental, a sua influência na formação das qualidades fundamentais da inteligência, do 
julgamento e do caráter. A finalidade do ensino secundário é, de fato, muito mais ampla do 
que a que se costuma atribuir-lhe. Via de regra, o ensino secundário tem sido considerado 
entre nós como um simples instrumento de preparação dos candidatos ao ensino superior, 
desprezando-se, assim, a sua função eminentemente educativa que consiste, precisamente, no 
desenvolvimento das faculdades de apreciação de juízo e de critério, essenciais a todos os 
ramos da atividade humana, e, particularmente, no treino da inteligência em colocar os 
problemas nos seus termos exatos e procurar as suas soluções mais adequadas. O importante, 
porém, é que o ensino superior acabou por transforma-se em uma finalidade puramente 
externa e convencional do ensino secundário, isto é, êste, finalmente, dominado pela 
absorvente preocupação do primeiro, perdeu as suas características próprias e específicas, 
passando a ser um curso de finalidade exclusivamente utilitária, despido, assim, da finalidade 
interna, fundamentalmente educativa, em torno da qual, para que exercesse o seu 
insubstituível papel na formação intelectual e moral da juventude, deviam organizar-se as 
disciplinas do seu curriculum, os seus programas e os seus processos didáticos. 

Uma última fase nesse processo de degeneração do ensino secundário, ainda 
condicionada por aquela estreita e mesquinha concepção da sua finalidade, veio a ser, afinal, o 
estado de dissolução em que êle se encontra no presente, reduzindo a uma chancelaria de 
exames que em si não encontra motivos e fins que o justifiquem e orientem, todo êle voltado 

                                                           
42 Novíssimo Programa do Ensino Secundário (Nos termos do Art.10, do Decreto N. 19.890 de 18 de abril de 
1931), conforme Brasil (2005a). 
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para a sua finalidade externa e convencional, em cuja fonte certamente não poderá embeber-
se dos princípios essenciais à reorganização dos seus planos e à indispensável retificação do 
seu espírito, tornando-se pela ação absorvente de tais objetivos exclusivamente pragmático e 
utilitário; mais utilitário e pragmático no peior sentido da expressão. 

O curso superior como exclusiva finalidade do ensino secundário acabou por 
transformá-lo em mero curso de passagem tendo como objetivo próximo os exames. Eis como 
a defeituosa estreita e mesquinha concepção do ensino secundário como simples etapa de 
preparação para a matricula nos cursos superiores, desconhecendo, assim, as suas virtudes 
especificas e a sua finalidade interna de caráter educativo, teve como resultado a deplorável 
situação em que se encontra entre nós a educação secundária, reduzida ao esqueleto das 
provas finais, estas mesmas desmoralizadas por uma prática deshonesta, cujos vícios ao invés 
de convalescer com o tempo e as denúncias e acusações que contra êles se repetem cada dia 
com a maior frequência e em tom de crescente veemência, de mais em mais se agravam com a 
reiteração, ameaçando subverter, já não digo o edifício, porque dêste já restam apenas as 
ruínas, mas as próprias ruínas da construção em estado de desabamento. 

O mesmo espírito, que transformou o ensino secundário em mera chancelaria de 
exames, concorre para abastardar, desmoralizar e nulificar o sistema por êle instituído. Se o 
ensino secundário não tem finalidade própria: si em si mesmo não encontra a sua justificação, 
razões, motivos e estímulos, que orientem a organização e o desenvolvimento dos seus 
planos: si é, assim, um simples curso de passagem, tendo como finalidade última a matrícula 
nos cursos superiores e como objetivo próximo os exames de fim de ano, a sua tendência há 
de ser necessariamente, como até agora tem sido, reduzir, simplificar, esquematizar o quanto 
possa as linhas do seu esqueleto, de maneira que subsistam apenas os traços úteis e 
significativos, isto é, aqueles que, dada a finalidade a que o ensino secundário se destina, com 
ela o articulem direta e imediatamente. Ora, a finalidade do ensino secundário é a matricula 
nos cursos superiores: que é, portanto, que mais direta e imediatamente articula o ensino 
secundário com essa finalidade, sinão os exames? Estes, por conseguinte, passam a ser o 
objetivo absorvente e próximo do ensino secundário. O Exame, porém, despido da perspectiva 
anterior do curso no qual não encontra o seu motivo, a sua justificação e os seus pressupostos, 
todos exteriores em relação a êle, o exame se transforma em um ato com finalidade própria, 
concentrando em si todo o absorvente interêsse dos alunos e tendendo por fôrça da finalidade 
imediata que, lhe confere sentido e utilidade, a transforma-se em um processo puramente 
mecânico convencional. 

Em resumo: o ensino secundário é um simples curso de passagem e um mero sistema 
de exames destituído de virtudes educativas e reduzindo às simples linhas essenciais de sua 
estrutura estreitamente pragmática e utilitária de instrumento de acesso aos cursos superiores. 

O primeiro ato que se impõe na reconstrução do ensino secundário é o de conferir-lhe 
de modo distinto e acentuado um caráter eminentemente educativo. 

A sua finalidade exclusiva não há de ser a matricula nos cursos superiores: o seu fim, 
pelo contrário, deve ser a formação do homem para todos os grandes setores da atividade 
nacional, construindo no seu espírito todo um sistema de hábitos, atitudes e comportamentos 
que o habilitem a viver por si mesmo e a tomar qualquer situação as decisões mais 
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convenientes a mais seguras. Muito de propósito, atribuo ao ensino secundário a função de 
construir um sistema de hábitos, atitudes e comportamentos, ao invés de mobiliar o espírito de 
noções e de conceitos, isto é, dos produtos acabados, com os quais a indústria usual do ensino 
se propõe a formar o stock dos seus clientes. A educação do homem não se fará jamais 
mediante o sistema de receptividade passiva pelo qual se vem degradando, no ensino 
secundário a inteligência da juventude. A massa de conhecimento, posta à disposição do 
aluno, já preparada, cozida e digerida, não contribuirá para o desenvolvimento das qualidades 
nobres do julgamento e do critério, qualidades ativas e dinâmicas, que lhe servirão na vida 
para identificar as novas situações em que se encontrar, modificá-las, utilizá-las e dar-lhes a 
solução apropriada. 

A qualidade da educação não se mede pelo volume das noções e dos conceitos; estes 
pelo contrário quando incutidos pelos processos usuais do ensino, constituem falsas 
aquisições, pelas quais os seus possuidores, no sistema de trocas que funciona na vida real, 
não obterão valores autênticos e úteis. 

A verdadeira educação concentra o seu interêsse antes sôbre os processos de aquisição 
do que sôbre o objeto que eles têm em vista, e a sua preferência tende, não para a transmissão 
de soluções já feitas, acabadas e formuladas, mas para as direções do espírito, procurando 
crear, com os elementos constitutivos do problema ou da situação de fato, a oportunidade e o 
interêsse pelo inquérito, a investigação e o trabalho pessoal em vista da solução própria e 
adequada e, si possível, e nova. 

Essas imperativas exigências crescem ainda de importância, considerando-se que o 
mundo contemporâneo é um mundo em estado de movimento e de mudança, em que dia a dia 
se acentua a necessidade de rever as soluções anteriores, dar novas soluções a situações novas 
e imprevistas e reconstruir os sistemas de noções e de conceitos de maneira a assegurar a 
consistência do seu contexto em face de novas situações e experiências. 

Até recentemente, a instrução visava transmitir soluções feitas e acabadas, porque à 
base do sistema de educação residia o pressuposto do que o mundo era intemporal, até mesmo 
o imutável mundo do passado, tecido de experiências e de situações de cuja recurrência se 
compõe o presente e o futuro. 

A humanidade, porém, verifica que começou para ela uma época de transformações e 
de mudança. O mundo se encontra largamente aberto diante dos espíritos, e o presente e o 
futuro, ao invés de constituirem aquele tecido de recurrências, graças ao qual os problemas e 
as situações continuam a ser os mesmos e a satisfazer-se com as mesmas soluções, 
apresentam cada dia aspectos complexos e novos, que demandam não apenas as noções e os 
conceitos adquiridos, sinão qualidades, hábitos, processos, atitudes e comportamentos de 
espírito capazes de inquirir, investigar, compreender e orientar no sentido de soluções novas, 
próprias e seguras. 

O homem mais capaz, nas condições do mundo contemporâneo, não é aquele que 
dispõe de um repositório de respostas aprendidas na escola para um grande número de 
questões que, êle espera, lhe serão propostas pela vida real, mas aquele em cujo espírito a 
educação houver construído um vigoroso sistema de hábitos e de tipos definidos e preciso de 
reação, de modo que as situações novas que lhe crear a vida possam ser rápida e seguramente 
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laboradas no sentido de soluções concretas e adequadas. Visando, portanto, os processos de 
aquisição, de preferência as aquisições, pois que estas envelhecem e passam e aqueles 
continuam a funcionar utilmente no sentido de novas aquisições, a educação, para ser eficaz e 
valiosa, ao invés de assentar sôbre bases estáticas, tem de orientar o seu centro de gravidade 
para uma base ativa, móvel e dinâmica, visando mais os pontos de vista, as atitudes de 
espírito, os métodos e processos de ataque do que às noções, os conceitos e os produtos 
acabados do ensino, isto é, às soluções transmitidas pelos viciosos sistemas usuais de 
comunicação entre professor e aluno. 

Ora, o nosso sistema de educação tem consistido até agora em mobiliar o espírito de 
noções e de conceitos passivamente recebidos pelo estudante. O que acontece é que tais 
noções e conceitos não fazem parte do seu contexto de experiência, não funcionando, pois, 
para os fins a que se destinam, isto é, para orientar e condicionar a sua conduta ou seu 
comportamento intelectual. Na educação funcional, a única cujos processos não deformam ou 
esterilizam o espírito da juventude certa e com precisão e segurança quando somos capazes de 
praticá-lo, isto é, de nos servimos dele como instrumento. 

A função da escola, porém, cresce ainda de vulto com as transformações por que vem 
passando a vida contemporânea. A escola tende a ser, cada vez mais, a única agência de 
educação da infância e da juventude. Até recentemente, a família e a pequena comunidade 
supriam as deficiências da escola, particularmente no que se refere à parte de informações. 
Nas grandes cidades, porém, ou na medida em que crescem e se diferenciam as aglomerações 
humanas, a parte de informações que a criança ou o joven adquiria pelo simples fato de viver 
em contacto com as realidades de todo o dia, tem de ser suprida pela escola. Com a crescente 
complexidade da vida e, particularmente, dos processos industriais, com a facilidade e rapidez 
das comunicações, os processos principalmente os de produção, tendem a separar-se em 
diversas fases, de maneira que, ao contrário das épocas anteriores, era que era possível 
acompanhá-los no seu desdobramento e formar dos mesmos uma vista de conjunto, 
contemporaneamente nos grandes centros torna-se impossível aos jovens conhecê-los de vista, 
só chegando ao seu conhecimento na sua fase final, isto é, no objeto que resulta do seu 
funcionamento. Todo o funcionamento, porém, se passa longe das suas vistas. Como 
compreendê-lo, pois, se a escola não cuidar dessa parte informativa, não, porém, descrevendo-
a por palavras, sinão por experiências e demonstrações? 

De mesma maneira, com o alargamento e a ampliação dos espaços sociais, diminúe dia 
a dia a influência educativa da família e da comunidade, aumentando, assim as 
responsabilidades da escola na educação dos seus alunos. Tal educação, porém, não poderá 
ser feita, sinão pelos processos verdadeiramente educativos, isto é, não a transformando em 
objeto ou disciplina de dissertação de preleção ou conferência, mas organizando socialmente a 
escola, de maneira que as técnicas e os processos de funcionamento das associações humanas 
sejam adquiridos de modo funcional, isto é, efetivamente praticados. 

Da mesma forma no que se refere às exigências que a democracia faz à educação. De 
nada valerá, como até agora não valeu, crear no curso secundário uma cadeira de educação 
moral, cívica ou política. Será mais uma oportunidade de transmitir noções e conceitos 
acabados, envolvidos em fórmulas verbais. Serão aquisições de caráter puramente formal, 
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sem nenhuma consistência com o texto de experiência do estudante e, portanto, destituídas de 
qualquer influência sôbre a sua atitude ou seu comportamento. Uma noção só se terá por 
efetivamente adquirida si funciona adequadamente, isto é, si determina ou condiciona uma 
conduta ou uma prática. Só aprendemos o que praticamos. Si, portanto, é dever da escola 
formar cidadãos ou educar para a democracia, ela só o fará não por meio de pregações, 
sermões, conferências ou lições, mas organizando-se democraticamente e praticando, de 
modo efetivo e prático, a democracia. 

Assim, com as demais modalidades da educação. 
Cumpre, pois, operar no nosso ensino secundário essa renovação essencial, para que 

êle se transforme realmente no que deve ser, isto é, em ensino educativo que venha a ser 
efetivamente útil no manejo futuro das realidades e dos fatos da vida prática. 

Aí estão os defeitos capitais do nosso ensino secundário e ponto por onde deve 
começar o trabalho de reconstrução. 

Certamente, êsse trabalho será penoso e demorado, particularmente pela razão que o 
Brasil não cuidou até agora de formar o professorado secundário, deixando a educação da sua 
juventude entre ao acaso da improvização e da virtuosidade, sendo inacreditável que nenhum 
esfôrço haja sido tentado naquela direção, apesar dos reclamos e das exigências dia a dia 
crescentes do nosso sistema de educação, gasto, assim, até a medula por um funcionamento 
inteiramente absurdo e irracional. 

Na reforma do ensino superior tive ocasião de propor a V. Ex. as medidas 
convenientes à reparação dêsse estado de cousas, sugerindo a creação da Faculdade de 
Educação, Ciências e Letras, que urge se instale o quanto antes, ainda que com sacrifícios. 
Entretanto, é força confessar que, mau grado não havermos voltado a nossa atenção para a 
formação da docência secundária, não se torna de todo impossível, com os elementos de que 
dispomos, fazer alguma cousa de melhor do que o até aqui realizado. 

As qualidades de inteligência, a bôa vontade e o devotamento de grande parte dos 
professores secundários são a garantia de que, dada a orientação e o rumo aconselháveis, 
serão eles capazes de transformar, em alguns anos, os nossos métodos e processos de ensino, 
de maneira a operar na instrução secundária a revolução que as exigências e as pressões da 
vida contemporânea então a exigir do nosso sistema de educação. É indispensável, porém, 
para êsse efeito, que em primeiro logar, seja tomada efetivamente a sério a questão do ensino 
secundário; sejam, ainda, remodelados os seus programas e os seus planos e dilatado o 
período em que têm de ser executados. 

Certamente, um ensino que tenha por base a memorização, por fim a comunicação de 
noções, de conceitos e de fórmulas, um ensino, finalmente, que considere o espírito como um 
frigorifico destinado a conservar o material morto de categorias, fórmulas e soluções, pode ser 
ministrado em tempo muito mais curto do que aquele que tem por fim desenvolver e alargar o 
espírito, ensinar e exercer os processos de aquisição, fazer funcionar os conceitos propondo 
problemas e questões, em cujo contexto tenham oportunidade de entrar em ação, um ensino, 
finalmente, que se proponha desenvolver-se sôbre bases dinâmicas, no seguro pressuposto de 
que só se aprende o que se pratica. 
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Tal processo requer, como é intuitivo, maior período de duração. E é esta a primeira 
vontade de reforma, que dispõe seja feito o curso secundário em sete anos, ao invés de cinco 
ou seis, como até aqui. 

Os planos de estudo passam, também, a ser remodelados, permitindo a duração do 
curso melhor seriação das matérias, cujo crescimento se fará, assim, mais lentamente e, 
portanto, com maior proveito e segurança. Foi possível, também, graças ao aumento na 
duração do curso, dar a devida importância ao estudo das ciências físicas e naturais, sendo o 
conhecimento dos seus métodos e dos processos metais que elas implicam cada vez mais úteis 
e necessários. O curso foi dividido em duas partes, a primeira de cinco anos, que é a comum e 
fundamental, e a segunda, de dois anos, constituindo a necessária adaptação dos candidatos 
aos cursos superiores e dividida em três secções. Estas secções se constituirão de matérias 
agrupadas de acôrdo com a orientação profissional do estudante. Para não levar, porém, muito 
longe a especialização, haverá matérias comuns às três, destinadas à cultura geral, terreno 
necessário à aproximação dos homens, cujos rumos profissionais já tendem a distanciá-los. 

Outra grande falha na organização do nosso ensino secundário é, incontestavelmente, a 
fiscalização dos estabelecimentos que pretendem a equiparação aos modelos oficiais. O 
recrutamento de inspetores se tem feito até agora por processos absolutamente inidôneos. 
Dele haveria, pois, de resultar a inidoneidade da fiscalização. 

O único defeito, porém, não está no recrutamento dos fiscais. Estes por melhor que 
fôsse o sistema de seleção, não poderiam evidentemente, propor-se a exercer funções de 
fiscalização e de assistência técnica ao ensino secundário em sua totalidade. No atual regime, 
com efeito, o inspetor deveria, para que a sua fiscalização e assistência fossem eficazes, ser a 
um só tempo conhecedor e perito de todos os ramos de ensino secundário, desde o linguístico 
até o matemático. O absurdo da exigência explica o fracasso e a inutilidade da fiscalização tal 
como se encontra organizada. O projeto de reforma procurou remediar a essa deplorável 
situação, dividindo a inspeção em três secções: a) a de letras; b) a de ciências matemáticas, 
físicas e químicas; c) a de ciências biológicas e sociais. 

Torna-se, assim, possível exercer uma fiscalização exigente e rigorosa, ao mesmo 
tempo que uma assistência útil no que se refere à orientação do ensino. Os inspetores passarão 
a ser recrutados por concurso de provas, que versarão sôbre as matérias da secção a que se 
propõem além das relativas à metodologia geral e à especial das disciplinas de cada grupo.     

Prevendo a dificuldade, por falta de professores, de organizar-se em todos os 
estabelecimentos fiscalizados o curso complementar, o projeto permite que o colégio sujeito à 
fiscalização se limite ao curso fundamental. Além disso, tendo em vista a mesma 
consideração, o projeto permite que as escolas de ensino superior ministrem, em curso anexo, 
o ensino relativo às matérias do curso complementar. 

 
 
 

____________________________________ 
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São essas, Sr. Chefe do Govêrno, em linhas gerais, as providências que o projeto ora 
submetido à consideração de V. Ex. consubstancia em seus artigos. Estou certo de que 
múltiplas serão as dificuldades a vencer na obra que o Govêrno se propõe, de reconstrução, 
em novas bases, do ensino secundário. O espírito e os princípios, em nome dos quais a 
revolução ascendeu ao poder, a constituem, porém, na irrecusável obrigação de cuidar, com o 
maior rigor e o mais apurado devotamento, da obra, capital para o Brasil, de remodelar o seu 
sistema de educação, do qual dependem, não apenas os destinos da nossa cultura moral e 
intelectual, sinão o nosso desenvolvimento econômico e o crescimento da nossa riqueza 
pública e privada. 

 
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1931. – Francisco Campos. 
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ANEXO II  
 

 

 INSTRUÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O PROGRAMA DE MATEMÁTIC A - 
CURSO FUNDAMENTAL 43 
 

 

O ensino da Matemática tem por fim desenvolver a cultura espiritual do aluno pelo 
conhecimento dos processos matemáticos, habilitando-o, ao mesmo tempo, à concisão a ao 
rigor do raciocínio pela exposição clara do pensamento em linguagem precisa. 

Além disso, para atender ao interêsse imediato de sua utilidade ao valor educativo dos 
seus métodos, procurará, não só despertar no aluno a capacidade de resolver e agir, com 
presteza e atenção, como ainda favorecer-lhe o desenvolvimento da faculdade de 
compreensão e de análise das relações quantitativas e especiais, necessárias às aplicações nos 
diversos domínios da vida prática e à interpretação exata e profunda do mundo objetivo. 

Para que satisfaça tais finalidades, a princípio, deve o ensino da Matemática acostumar 
o aluno à prática dos cálculos mentais, tornando-o seguro e desembaraçado nas operações 
numéricas. É, pois, necessário que ele compreenda bem o alcance e a natureza das operações 
elementares e adquira habilidade crescente no modo de aplicá-las. Convém ainda que 
desenvolva o senso de estimativa das grandezas e de apreciação do grau de exatidão dos 
cálculos sôbre valores aproximados. Enfim, pela prática freqüente das verificações dos 
exercícios numéricos, cumpre ao professor estimular a confiança do discípulo em si mesmo. 

Em seguida, visará o ensino da Matemática a habituar o estudante ao emprêgo, com 
segurança, das idéas e dos conceitos que formam a estrutura do pensamento quantitativo, 
exercitando-lhe a faculdade de discernir quando e em que condições admitem os fenômenos 
naturais a aplicação dos processos matemáticos. Para isso, é essencial que êle aprenda, 
analisando uma situação complexa, a fixar relações lógicas entre os fatos, descobrindo e 
estabelecendo a lei geral que os rege cujas propriedades e significação devem ficar bem 
compreendidas. 

À exposição da matéria e a orientação metodológica, entretanto, devem subordinar-se, 
sobretudo nas séries inferiores, às exigências da pedagogia, de preferência aos princípios 
puramente lógicos. Ter-se-á sempre em vista, em cada fase do ensino, o grau de 
desenvolvimento mental do aluno e os interêsses para os quais tem maior inclinação. 

O ensino se fará, assim, pela solicitação constante da atividade do aluno (método 
heurístico), de quem se procurará fazer um descobridor e não um receptor passivo de 
conhecimentos. Daí a necessidade de se renunciar completamente à prática de memorização 
sem raciocínio, ao enunciado abusivo de definições e regras e ao estudo sistemático das 

                                                           
43  Portaria Ministerial de 30 de junho de 1931 - Novíssimo Programa do Ensino Secundário (Nos termos do 
Art.10, do Decreto N. 19.890 de 18 de abril de 1931), conforme Brasil (2005a). 
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demonstrações já feitas. Ao invés disso, deve a matéria ser levada ao conhecimento do aluno 
por meio da resolução de problemas e de questionários intimamente coordenados. Assim os 
problemas não se devem limitar a exercícios dos assuntos ensinados, mas cumpre sejam 
propostos como processo de orientar a pesquisa de teoremas e de desenvolver a presteza na 
conclusão lógica. 

A propósito de alguns dêsses problemas, que revelam propriedades notáveis de figuras 
geométricas, ou envolvem relações analíticas interessantes, é oportuno mostrar que não 
figuram no corpo da doutrina didática porque não são indispensáveis à sua exposição 
dedutiva. 

Partindo da intuição viva e concreta, a feição lógica crescerá, a pouco e pouco, até 
atingir, gradualmente, a exposição formal; ou por outras palavras, os conhecimentos serão 
adquiridos, a princípio, pela experimentação e pela percepção sensorial, e, depois, lentamente, 
pelo raciocínio analítico. Assim, quanto à Geometria, o estudo demonstrativo formal deve ser 
precedido de um curso propedêutico, destinado ao ensino intuitivo, de caráter experimental e 
construtivo. 

A Matemática será sempre considerada como um conjunto harmônico cujas partes 
estão em viva e íntima correlação. A acentuação clara dos três pontos de vista - aritmético, 
algébrico e geométrico - não deve, por isso, estabelecer barreiras intransponíveis, que 
impeçam o estudante de perceber as conexões entre aquelas disciplinas. 

Para dar unidade à matéria, estabelecendo-se essa estreita correlação entre as diversas 
modalidades do pensamento matemático, será adotada, como idéa central do ensino, a noção 
de função, apresentada, a princípio, intuitivamente e desenvolvida, nas séries sucessivas do 
curso, de modo gradativo, tanto sob a forma geométrica como sob a analítica. 

Como um desenvolvimento natural do conceito de função, será incluído na 5ª série o 
ensino de noções fundamentais e iniciais do cálculo das derivadas, tendo-se não só em vista a 
sua aplicação a certas questões, geralmente tratadas em matemática elementar por processos 
artificiais, como ainda os problemas da mecânica e da física. Essas noções não serão 
ensinadas como matéria à parte, mas entrelaçadas ao corpo das demais disciplinas 
matemáticas. 

Êste acréscimo de matéria será compensado com a exclusão de certos tópicos de 
interêsse puramente formalístico, com o abandono de construções de importância secundária 
e, ainda, de processos de cálculo desprovidos de interêsse didático. 

O assunto deverá, portanto, ser escolhido de modo que se ensinem exclusivamente as 
noções e os processos que tenham importância nas aplicações práticas, ou sejam necessárias à 
ligação íntima das partes que o constituem. 

Da mesma forma, como conseqüência natural do estudo das relações métricas no 
triângulo e, posteriormente, no desenvolvimento do conceito de função, deverão ser expostas 
as definições e principais propriedades das linhas trigonométricas. Essas noções, além do seu 
alcance nas questões da vida prática, ainda facilitam a penetração na natureza dos métodos de 
medida indireta das grandezas. 

O ensino da Matemática será sempre animado com a acentuação dos vínculos 
existentes entre a matemática e o conjunto das demais disciplinas. Aludir-se-á constantemente 
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às suas aplicações no domínio das ciências físicas e naturais, bem como no campo da técnica, 
preferindo-se exemplos e problemas que interessam às cogitações dos alunos. 

Desde cedo deverá o aluno acostumar-se a fazer, antes da resolução dos problemas, 
uma idéa aproximada do resultado, por estimativa ou por meio de esboço gráfico. Convém 
ainda que se habitue a ter a intuição, quer a respeito da possibilidade da de resolução do 
problema, quer sôbre a natureza e o número das soluções. 

Também, desde o comêço, será de toda a vantagem despertar a convicção de que, não 
havendo no mundo objetivo medidas exatas, os cálculos sôbre os valores aproximados 
apresentam um limite de precisão, que se não deve esquecer na interpretação dos resultados 
das questões práticas. 

E, por fim, com o intuito de aumentar o interêsse do aluno, o curso será 
incidentemente entremeado de ligeiras alusões a problemas clássicos e curiosos aos fatos 
capitais da história da Matemática, bem como à biografia dos grandes vultos desta ciência. 
 

I-  Aritmética. 
 

Além do desembaraço nos cálculos, procurar-se-á desenvolver o senso da percepção 
dos valores numéricos. O cálculo, oral ou escrito, será objeto de constantes exercícios, nos 
quais deverá sobresair, pela sua importância, a prática do cálculo mental. 

As operações sôbre frações serão, a princípio, explicadas intuitivamente, pelo 
fracionamento de objetos ou de grandezas geométricas. Aprendida assim, desde o início, a 
representação geométrica das séries numéricas, mais tarde será fácil passar à representação 
gráfica das funções empíricas, da qual se partirá para o estudo gráfico das funções analíticas. 

As noções de divisibilidade, de número primo, de decomposição em fatores, bem 
como de formação do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum, devem ser 
explicadas, na primeira série, sem preocupação de formalismo ou de rigor dedutivo, mas com 
cuidado de se evitar a mecanização dos processos e com o objetivo de despertar a iniciativa 
do aluno, tanto no aproveitamento dos meios expeditos, como na faculdade de operar, quanto 
possível, mentalmente. Nos exercícios sôbre frações, evitar-se-á o cálculo de expressões 
exageradamente complicadas, impróprias aos fins de se fazer com que o estudante domine, 
firmemente, a significação das frações e do cálculo sôbre elas. 

 
I.  Álgebra. 

 
Em todo o curso, os conceitos e processos matemáticos serão apresentados em graus 

sucessivos, passando-se paulatinamente dos mais fáceis aos mais complexos. O estudante 
familiazar-se-á, no correr da exposição da matéria, com as expressões lineares, depois com as 
quadráticas, posteriormente com as cúbicas e, afinal, com as expressões com grau superior ao 
terceiro. Além disso, os conceitos fundamentais da Álgebra terão a base concreta da sua 
correlação com a geometria intuitiva. Assim, os numeros literais e os polinômios do primeiro 
grau serão introduzidos em conexão com as noções de distância, de perimetro, de ângulo, e de 
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medida da circunferência, ao passo que as avaliações de superfícies fornecerão sentido real às 
expressões quadráticas e o cálculo dos volumes ao das cúbicas. 

A noção de números qualificados e as regras de operações com os mesmos serão, 
ainda, apoiadas na noção de segmentos dirigidos e de outras grandezas mensuráveis 
susceptíveis de sentido. As regras da adição e da subtração, suas propriedades associativas e 
comutativas serão estabelecidas por meio de exercícios, que obriguem o aluno a refletir antes 
de efetuar o cálculo indicado. Deste modo se prepara a redução dos têrmos semelhantes. 

A noção de equação surgirá naturalmente na resolução de problemas simples de 
aritmética, com uma só incógnita e do 1º grau. 

É mister que na primeira fase do estudo das equações se evite a sistematização do 
processo de resolução. Antes convém que o aluno seja obrigado a repetí-lo e a raciocinar em 
cada um dos casos numéricos apresentados de acôrdo com o critério de complexidade 
crescente. 

A álgebra deve mostrar-se como linguagem simbólica eminentemente apta a exprimir, 
de maneira concisa, relações entre as grandezas. Assim, é de se adotar, logo de início, o uso 
da fórmula, a que se chegará naturalmente pelo estudo das regras de avaliação de áreas e 
volumes, ou pelos problemas de juros e desconto comercial, podendo-se mesmo alargar a 
exemplificação com outras fórmulas obtidas de formulários técnicos. A fórmula será 
considerada sob os aspectos da construção, significação, uso e correlação entre grandezas, a 
saber: a) como linguagem concisa; b) como regra abreviada de cálculo; c) como uma solução 
geral e d) como expressão da dependência de uma variável em relação a outra. 

Da dificuldade e da complexidade crescente dos problemas resultará a necessidade das 
operações algebricas dos símbolos. 

Importa, porém, que o aluno compreenda de modo claro, e sinta constantemente, que 
tanto os símbolos como as operações se referem sempre a realidades. O grau de complexidade 
a ser exigido das transformações e dos processos algébricos, será limitado pela necessidade da 
exposição da matéria pelas aplicações prováveis que, na vida prática ou em cursos 
subseqüentes, se apresentarão aos alunos. 

A noção de função constituirá a idéa coordenadora do ensino. Introduzida, a princípio, 
intuitivamente, será depois desenvolvida sob feição mais rigorosa, até ser estudada, na última 
série, sob ponto de vista geral e abstrato. Antes mesmo de formular qualquer definição e de 
usar a notação especial, o professor não deixará, nas múltiplas ocasiões que se apresentarem, 
tanto em Álgebra como em Geometria, de chamar atenção para a dependência de uma 
grandeza em relação a outra ou como é determinada uma quantidade por uma ou por várias 
outras. 

A representação gráfica e a discussão numérica devem acompanhar, constantemente, o 
estudo das funções e permitir, assim, uma estreita conexão entre os diversos ramos das 
matemáticas elementares. 

Além disso, isolado ou unido à fórmula, o gráfico ainda desempenha papel notável 
como instrumento de análise e de generalização, tal a vivacidade e o poder expressivo dêste 
meio de representação, sobretudo, no estudo das propriedades das funções empíricas. Não há 
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perder de vista, porém, em todo o curso que a representação gráfica não é, por si mesma, o 
objetivo procurado, mas apenas um meio de dominar visualmente a variação das funções. 

Ao lado dele a tabela merece também ser devidamente apreciada. Como recursos 
indispensáveis à resolução rápida dos problemas da vida prática, é necessário que o estudante 
perceba serem tabelas, gráficos e fórmulas algébricas representações da mesma espécie de 
conexão entre quantidades, e verifique a possibilidade de se tomar qualquer desses meios 
como ponto de partida, conforme circunstâncias. 

A introdução do método infinitesimal terá por fim fazer que o aluno tome 
conhecimento do mais importante dos recursos matemáticos. O ensino das noções do cálculo 
das derivadas procurará manter um meio têrmo, entre as razoáveis exigências do rigor 
matemático a consideração das necessidades práticas, sem desprezar o auxílio da explicação 
geométrica e intuitiva. 

 
III. Geometria. 

 
O ensino da Geometria começará por um curso propedêutico de geometria intuitiva e 

experimental, em que se procurará familiarizar o aluno com as idéas fundamentais relativas às 
figuras geométricas, no plano e no espaço, sob o ponto de vista da forma, da extensão e da 
posição. Êsse estudo inicial subordina-se aos seguintes objetivos: a) exercitar a percepção e a 
imaginação espaciais; b) desenvolver a faculdade de abstração; c) despertar o interesse pela 
estimativa e a medição, bem como pelo uso da régua, do compasso, dos esquadros, do 
transferidor, e pela construção de modelos. 

O plano do estudo obedecerá ao propósito de fazer que o aluno ainda antes de 
terminada a parte propedêutica, comece a tirar ilações exatas das relações descobertas e, 
assim, estabeleça a base do estudo lógico dedutivo posterior, sentindo, ao mesmo tempo, por 
si mesmo, a necessidade da demonstração rigorosa. 

Nesta fase, deve-se recorrer largamente à mobilidade das figuras do plano e do espaço, 
quando se tiver de verificar ou provar a influência que exerce a alteração de um elemento 
sôbre a grandeza de outro elemento da mesma figura. Conduzindo-se o estudante a imaginar a 
variação pela qual a figura, através de estágios intermediários, passa de um estado particular a 
outro, acentuar-se-á o caráter funcional de tais variações. 

Também, desde o começo, salientar-se-á a importância da simetria axial e central, da 
rotação e da translação. 

Ao iniciar o estudo dedutivo da Geometria, o primeiro cuidado será o de fazer sentir 
ao aluno o que significa uma demonstração, utilizando-se, como ponto de partida, os próprios 
fatos inferidos intuitivamente no curso preparatório. É ainda a partir das observações 
intuitivas que se deve estabelecer o conjunto dos axiomas fundamentais indispensáveis à 
exposição lógica da Geometria. 

Neste estudo ter-se-á em vista: a) o enunciado das proposições, sua demonstração e 
aplicações; b) a compreensão e a justa apreciação do raciocínio dedutivo; c) o valor da 
exposição clara e sucinta, do encadeamento lógico das idéas e da memória matemática. 
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Obtido pelo estudo da Geometria plana o adestramento suficiente nas demonstrações 
dedutivas, a feição lógica pode ser menos acentuada na geometria a três dimensões. O estudo 
da geometria no espaço, portanto, terá em vista principalmente desenvolver a faculdade de 
apreensão visual das figuras e das relações espaciais, da representação de tais figuras no plano 
e da resolução de problemas de cubatura. 

As primeiras noções de Trigonometria devem ser dadas na 2ª série, atendendo-se à sua 
utilidade imediata na resolução das questões de interêsse prático. A princípio, serão apenas 
estudadas as propriedades elementares das funções trigonométricas, necessárias à resolução 
de problemas sôbre triângulos, retângulos, pelo emprêgo de tabelas que forneçam 
diretamente, com três ou quatro decimais, os valores de tais funções para ângulos que variam 
de grau em grau. 

Esse estudo será completado posteriormente com a resolução logarítmica de 
triângulos, retângulos e obliquângulos, com o traçado gráfico das funções trigonométricas, 
dedução das relações fundamentais entre essas funções e seu uso na demonstração de 
identidades e na resolução de equações trigonométricas. 

Nas últimas classes já se poderá usar a régua logarítmica, nos casos em que não se 
exige uma aproximação de mais três algarismos, ou para a verificação de cálculos efetuados 
por qualquer outro modo. 

- A ordem em que é enumerada a matéria de cada série não é obrigatória; serve apenas 
para mostrar como se podem subordinar os programas dos cursos às diretrizes metodológicas 
aqui estabelecidas. 
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ANEXO III 
 

 

PROGRAMAS DE ENSINO E AS INSTRUÇÕES PEDAGÓGICAS DA DISCIPLINA 
MATEMÁTICA PARA O ANO DE 1929 E 1930 

 

 

Programas de ensino do Colégio Pedro II para o ano de 192944 
 

MATHEMATICA 
 

PRIMEIRO ANNO 
 

 

1. Noções de solido geométrico, volume, superficie, linha e ponto. Noções de segmento, de 
recta, de semi-recta, de plano, de semi-plano, de recta e de plano horizontal e vertical, de 
perpendicularismo e paralellismo entre rectas e planos ministradas intuitivamente pela 
consideração dos solidos geometricos. 
2. Apresentação dos principaes solidos geometricos. O bloco rectangular e o cubo; 
discriminação das faces, das arestas e dos vertices. 
3. As principais figuras planas consideradas a principio como partes das superficies dos 
solidos; quadrado, rectangulo, triangulo, parallelogrammo, losango, trapezio, polygonos, 
circulo. 
4. O circulo; raio, diametro, circunferencia. Noção de simetria. A esphera. Circulos maximos; 
equador, meridianos, parallelos, polos, eixos. Outros solidos de revolução: o cylindro e o 
cone. 
5. Comparação e medida dos segmentos. Uso do duplo-decimetro, do compasso e do papel 
millimetrado. Recapitulação das unidades de comprimento do systema metrico decimal. 
Principaes unidades do systema inglez (milha, jarda, pé e pollegada). 
6. Soma e differença, multiplos e submúltiplos de segmentos. Representação algebrica dos 
numeros. Monomios lineares. 
7. Perimetro dos polygonos: representação arithmetica, algebrica e geometrica. Polynomios 
lineares. Coefficiente. Termos semelhantes; reducção. Valor numerico dos polynomios. 
8. Recapitulação das quatro operações fundamentaes com os numeros inteiros; pratica e 
processos de abreviação. 
9. Operações com os numeros complexos; unidade de tempo. Moeda ingleza. 

                                                           
44 Fazem parte dos programas de Matemática do Colégio Pedro II, referentes ao ano letivo de 1929. De acordo 
com Vechia e Lorenz (1998, p. 293). 
 



 

228 

 

10. Os numeros qualificados ou relativos. A série numerica; representação graphica. 
Operações com os numeros positivos e negativos. Exercicios sobre reducção de termos 
semelhantes. 
11. Uso dos graphicos. Representação por meio de barras ou diagrammas de dados 
estatisticos, geographicos, meteorologicos, etc. Graphicos representativos de uma lei precisa. 
12. Resolução de problemas. Exemplos muito simples de equações do primeiro grau com uma 
incognita, em que não haja mais de tres termos. 
13. Noção de angulo e de rotação. Unidades e medida directa dos angulos. Uso do 
transferidor. Angulos adjacentes. Somma dos angulos formados sobre o plano, de um lado de 
uma rceta e em torno de um ponto. Ângulos suplementares e complementares. Ângulos 
opostos pelo vértice. Exercicios com applicações de equações lineares. 
14. Exercicios de expressões de um enunciado por meio de symbolos algebricos. 
15. Unidades de area. Area de um rectangulo e de um quadrado. Noção de segunda potencia. 
16. Recapitulação das unidades de area do systema metrico decimal. Unidades agrarias do 
systema metrico. O alqueire. 
17. Multiplicação de um polynomio por um monomio e por outro polynomio explicada 
graphicamente. Explicação graphica da formação do quadrado de um binomio. 
18. Raiz quadrada. Extracção da raiz quadrada de um inteiro. 
19. Medida dos volumes. Unidades de volume. Volume de um bloco rectangular e do cubo. 
Noção de 3ª potencia. 
20. Recapitulação das unidades de volume e de peso do systema metrico decimal. Unidades 
de capacidade. Principaes unidades do sistema inglez; o gallão e o pint; a tonelada e a libra. 
Problemas sobre pesos e volumes. 
21. Noção de potencia (inteira) em geral. Base, gráo, expoente. Valores numericos de 
monomios e polynomios de qualquer grau. Produto de potencias de mesma base. 
Multiplicação de monomios e polynomios de qualquer gráo. 
22. Multiplos e divisores. Noção de numero primo. Caracteres de divisibilidade por 2, 5, 4, 
25, 3, 9 e 11. 
23. Decomposição em factores primos. Calculo mental; processos de abreviação. 
24. Formação do m.d.c. e do m.m.c., pelos factores primos, dos numeros e dos monomios. 
25. Fracções ordinarias. A fracção como expressão de um quociente. Comparação. Reducção 
ao mesmo denominador. Simplificação e reducção á expressão mais simples. As quatro 
operações. Explicações graphicas. Operações com fracções literaes de denominadores 
monomios. Equações fraccionarias simples: problemas que a estas conduzem. 
26. Fracções decimaes. Operações. Conversão de ordinaria em decimal e vice-versa. Noção 
de dizima periodica. Exercicios sobre transformações de unidades metricas. 
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Instruções Pedagógicas para execução do programa de Matemática para o primeiro 
ano45 

 

 

Na execução do presente programa deve-se evitar, completamente, no 1º ano, uma explanação 
dedutiva constituída sobre base axiomática. Procurar-se-á dar ao ensino, quanto possível, um 
caráter vivo e intuitivo, e os primeiros conhecimentos serão adquiridos experimentalmente, ao 
mesmo passo que a mão e a vista se exercitarão na observação e na avaliação das grandezas, 
com o uso da régua, do compasso e do duplo- 
decímetro. Fica sendo assim a indução a base essencial para a aquisição de conhecimentos 
matemáticos; só nos anos superiores se irá aos poucos iniciando o aluno no método dedutivo e 
fazendo com que ele compreenda a necessidade e a importância do raciocínio rigorosamente 
abstrato.   
No começo do curso (§1 a 4) ministram-se intuitivamente pela consideração dos sólidos 
geométricos, das paredes, assoalho e teto da sala e dos objetos que ela contém, as noções dos 
principais conceitos geométricos; podem-se também, utilizar aí, com vantagem, os modelos 
de papel ou cartolina construídos pelos próprios alunos.   
Ao passo que se procura fazer com que o estudante trave um conhecimento íntimo e real com 
a noção e a medida dos segmentos, e se exercite no manejo do compasso, do duplo-decímetro 
e do transferidor, educando ao mesmo tempo a vista na avaliação de distâncias, fornece-lhe 
uma base concreta para os conceitos de álgebra. Assim, números literais aparecem primeiro 
como representando naturalmente comprimentos de segmentos não medidos. A noção de 
polinômio linear (a+b+c+d) surge espontaneamente com a maneira de representar 
algebricamente o perímetro de um polígono, tendo oportunidade de pôr em confronto os três 
pontos de vista que correspondem aos três ramos da matemática elementar (aritmético, 
algébrico e geométrico), considerando ainda a representação aritmética (soma dos números 
resultantes das medidas dos lados realmente efetuados pelos alunos), e a geométrica 
(segmento obtido pela justaposição de segmentos iguais aos lados) do perímetro de um 
polígono (§6 e 7).  
Pela consideração de vários segmentos iguais marcados uns em seguida aos outros, chega-se à 
noção concreta de múltiplo e de coeficiente, de modo que a expressão 3a + 2b, por exemplo, 
deixa de ser para o estudante uma mera abstração ou um símbolo vazio para despertar uma 
idéia real, qual a do comprimento que se obtém marcando, uns em seguida aos outros, três 
segmentos de comprimento a e dois de comprimento b.  
A introdução dos números negativos ainda será feita concretamente pela noção de segmentos 
dirigidos e de escala termométrica. As operações sobre esses números serão primeiro 
executadas graficamente, procurando-se, com a consideração de vários exemplos, levar o 
próprio aluno a enunciar as regras dessas operações (§10).  

                                                           
45 Instruções metodológicas que acompanharam os programas de Matemática do ano de 1929, do Colégio Pedro 
II, conforme (ROCHA, 2001, p. 205-206).    
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No traçado dos gráficos começar-se-á pela construção sobre papel milimetrado de diagramas 
de elementos tabelados (geográficos, estatísticos, meteorológicos). Depois passar-se-á aos 
gráficos representativos de uma lei precisa, que nesta fase do curso será sempre da fórmula y 
= ax + b; assim o estudante, construindo o gráfico da relação y = 5x, tomando vários valores 
de x (de preferência inteiro e simples) e os correspondentes de y, notará que o gráfico é uma 
reta (§11).  
Pela consideração de um problema muito simples, como este: "dividir um fio com 30 m de 
comprimento em duas partes, de modo que uma seja o quíntuplo da outra"; resolvido primeiro 
aritmeticamente, faz-se ressaltar a vantagem de representar por um símbolo x o pedaço menor 
e leva-se o aluno a estabelecer a equação 6x = 30, que ele resolve imediatamente. Com alguns 
exemplos mais, que conduzem todos a equações do mesmo  
tipo, que serão sucessivamente resolvidas, chegar-se-á a acentuar a aplicação do axioma da 
divisão (números iguais divididos pelo mesmo número dão resultados iguais).  
As equações, como x + 3 = 28, em que há um termo conhecido do mesmo lado que a 
incógnita, pode-se, com vantagem, considerar como traduzindo um problema de pesada: em 
um dos pratos de uma balança, que está em equilíbrio, há um objeto de peso desconhecido 
juntamente com um peso de 3 kg, no outro prato há peso no valor de 28 kg. Se tirarem de 
ambos os pratos um peso de 3 kg, a balança continua em equilíbrio; logo x = 25. Dá-se, assim, 
uma significação concreta ao princípio de que se pode subtrair o mesmo número de ambos os 
membros de uma equação. Convém, nesta fase do curso, não estabelecer a regra de 
transposição de termos de um membro para outro, que vem mecanizar o processo e fazer 
esquecer, desde logo, a significação do mesmo: é preferível que o aluno raciocine, dizendo 
que "subtraindo de números iguais o mesmo número, os resultados continuam iguais", o 
equilíbrio da balança se mantém.  
Passa-se em seguida à consideração das equações do tipo x - 5 = 12, com aplicação do axioma 
da adição e a equações fracionárias muito simples, x/3 = 8; x/2 + x/4 = 1/5, com aplicação do 
axioma da multiplicação.  
A noção de ângulo deve ser logo ligada à de rotação (considerando, por exemplo, os ponteiros 
de um relógio) e assim se abandona, desde já, a rigidez das figuras geométricas, para 
considerá-las variáveis, sendo as suas partes dependentes umas das outras, quanto à posição e 
à grandeza. Experimental ou intuitivamente se demonstram as propriedades relativas aos 
ângulos formados de um lado de uma reta e em torno de um  
ponto dos ângulos opostos pelo vértice, etc. Como aplicação dessas propriedades, propõem-se 
problemas sobre determinação de ângulos e que se resolvem por meio de equações simples do 
1º grau com uma incógnita.  
Aproveitando o mesmo assunto concreto, o estudante será levado a exercitar-se na expressão, 
em linguagem algébrica, de enunciados simples, como por exemplo: "3/5 da soma de um 
ângulo de 23º e 16' subtraídos do triplo do suplemento de ângulo", etc..., de modo que o aluno 
se vá habituando a utilizar a álgebra como um meio natural de exprimir os fatos a respeito dos 
números e como uma linguagem simbólica especialmente adequada a estabelecer as 
condições de um problema de um modo natural e vantajoso. É a própria dificuldade crescente 
dos problemas que justifica a necessidade de aprender a manipular os símbolos algébricos.  
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A noção de 2ª potência deve surgir ligada à sua interpretação geométrica que é a da expressão 
da área de um quadrado, do mesmo modo que a noção de 3ª potência se apresentará com o 
cubo, procurando sempre que possível, de acordo com o que já se viu acima, apoiar em base 
concreta, fornecida pela geometria, as noções fundamentais da álgebra. De acordo com esta 
orientação, a multiplicação de um polinômio por um monômio, como (a + b + c) x d, será 
explicada, considerando os dois modos de exprimir a área de um retângulo de comprimento a 
+ b + c e de largura d, decomposto em três retângulos de comprimento a, b e c e todos com a 
mesma largura d. Analogamente se explicarão a multiplicação de um polinômio por outro e a 
formação do quadrado de um binômio.  
Uma vez firmada em base concreta a noção de 2ª e de 3ª potência, pode-se passar à noção de 
potência de qualquer grau e enfrentar o cálculo sobre monômios e polinômios inteiros em 
geral.  
As noções de divisibilidade, de número primo, de decomposição em fatores, bem como de 
formação do m.d. c. e do m. m. c., devem ser explicadas sem preocupação de formalismo ou 
rigor dedutivo, mas sem mecanizar os processos por meio de regras inexpressivas e 
fastidiosas para o aluno, mas procurando, graças a exemplos variados, fazer com que ele se vá 
quase por si mesmo, assenhoreando dos meios mais expeditos de utilizar com vantagem 
aqueles recursos do cálculo numérico. Assim, para decompor em fatores primos um número, 
como 720, em vez de proceder às divisões sucessivas pelos fatores primos em sua ordem 
crescente, faz-se logo notar que o número dado se desdobra em dois ou três fatores múltiplos, 
relativamente pequenos, no caso 8 x 9 x 10, cada um dos quais se decompõe prontamente em 
fatores primos, 2³ x 3² x 2 x 5 ou finalmente 2 x 3² x 5.  
Na determinação do m. d c. e do m. m. c., em vez de proceder sistematicamente à 
decomposição dos números dados em fatores primos, habituar-se-á o estudante a aproveitar-se 
das circunstâncias ocasionais que lhe permitem, não raro, sem levar a cabo as referidas 
decomposições, descobrir de pronto aqueles dois elementos numéricos. Nos exercícios sobre 
m. d. c. e m. m. c. evitar-se-ão números muito grandes, raramente empregar-se-ão números de 
mais de 6 e nunca de mais de 8 algarismos, os quais perdem para o estudante qualquer 
significado real, passando a constituir símbolos inexpressivos e sem interesse, sabido que, a 
não ser em casos excepcionalíssimos, nenhuma medida, por mais rigorosa que seja, dará lugar 
a números expressos com mais de 8 algarismos.  
As propriedades das frações e as operações sobre as mesmas devem, ainda, ser explicadas, 
tanto quanto possível, concretamente, pela consideração de segmentos divididos ou de 
retângulos decompostos, de diferentes modos, em quadrículas.  
No exercício sobre frações evitar-se-ão as expressões pesadas (comumente chamadas 
carroções), em que o estudante se emaranha e se fatiga, acabando por efetuar mecanicamente 
uma série enorme de operações, que estão longe de despertar qualquer interesse real ou de 
satisfazer a qualquer prática ou teoria.  
Ao invés disso, os exercícios serão simples e adequados a fazer o espírito assenhorear-se, 
sólida e definitivamente, da significação concreta das frações e das operações sobre elas, 
evitando, tanto quanto possível, reduzir o cálculo fracionário a um jogo inexpressivo de 
símbolos.  
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Programas de Ensino do Colégio Pedro II para o ano de 193046 
 
 

MATEMÁTICA 
 

PRIMEIRO ANO 
 

 

1 - Noções preliminares. Numeração: numeração falada: numeração escrita. Sistema decimal. 
Valor absoluto e relativo dos algarismos. Numeração romana. 
2 - As quatro operações fundamentais com os números inteiros; prática e processos de 
abreviação. Exercícios. 
3 - Noção de múltiplo e divisor. Número primo. Números primos entre si. Caracteres de 
divisibilidade por 10 e suas potências; por 2, 4 e 8; por 5 e 25; por 3 e 9; por 11. Exercícios. 
4 - Máximo divisor comum. Processo das divisões sucessivas. Exercícios. 
5 - Números primos. Crivo. Reconhecer praticamente se o número dado é primo. 
Decomposição de um número em fatores primos. Cálculo mental; processo de abreviação. 
Exercícios. 
6 - Mínimo múltiplo comum. Caso em que os números são primos entre si. Composição do 
mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum de dois ou mais números, pela 
decomposição em fatores primos. 
Composição mental, em casos fáceis, do máximo divisor comum e do mínimo múltiplo 
comum. Exercícios. 
7 - Frações ordinárias. Representação gráfica de uma fração. Propriedades das frações 
ordinárias. Número misto. Redução de um número misto a uma fração imprópria e vice-versa. 
Redução de frações ao mesmo denominador. Comparação. Simplificação. Adição, subtração, 
multiplicação e divisão de frações ordinárias. Exercícios. 
8 - Frações decimais. Propriedades dos números decimais. Adição, subtração, multiplicação e 
divisão de números decimais. Conversão de ordinária em decimal e vice-versa. Noção de 
dízima periódica. Exercícios. 
9 - Operações com os números complexos; unidades de tempo: moeda inglesa. Exercícios. 
10 - Representação das quantidades por meio de letras. Termo. Coeficiente. Monômios e 
polinômios lineares. Exercícios de expressão de um enunciado por meio de símbolos 
algébricos. 
11 - Números relativos ou qualificados. A série numérica; representação gráfica. Adição, 
subtração, multiplicação e divisão de números relativos. Regras práticas. Valor numérico de 
monômios e polinômios lineares. Exercícios. 
12 - Termos semelhantes; redução. Adição de dois ou mais polinômios lineares. Exercícios. 

                                                           
46   Fazem parte dos programas de Matemática do Colégio Pedro II, referentes ao ano letivo de 1930. De acordo 
com Rocha (2001, p. 207-209).   



 

233 

 

13 - Primeiras noções elementares sobre a equação do 1º grau dadas com auxílio da resolução 
de problemas simples. Propriedades elementares das equações. Resolução prática de uma 
equação numérica simples, sem denominador. Resolução de uma equação numérica simples 
com denominador. Exercícios. 
14 - As unidades de comprimento do sistema métrico decimal. Principais unidades do sistema 
inglês: milha, jarda, pé e polegada. Exercícios. 
15 - Unidades de área. Regras de avaliação de área do quadrado, do retângulo, do 
paralelogramo, do triângulo e do trapézio ministradas intuitivamente. Noção de segunda 
potência. Exercícios. 
16 - As unidades de área do sistema métrico decimal. Unidades agrárias do sistema métrico. O 
alqueire. 
17 - Multiplicação de um polinômio por um monômio e por outro polinômio explicado 
graficamente. Explicação gráfica da formação do quadrado de um binômio. Exercícios. 
18 - Raiz quadrada. Raiz quadrada de um número inteiro a menos de uma unidade. Raiz 
quadrada de um número inteiro ou decimal a menos de 0,1 0,01, de 0,001, da unidade. 
Exercícios. 
19 - Medidas dos volumes. Unidades de volume. Volume de um paralelepípedo retângulo 
(bloco retangular) e do cubo. Noção de terceira potência. Exercícios. 
20 - As unidades de volume e de peso do sistema métrico decimal. Unidades de capacidade. 
Principais unidades do sistema inglês: o galão e o pint; a tonelada e a libra. Exercícios. 
21 - Noção de potência inteira em geral. Base, grau, expoente. Valores numéricos de 
monômios e polinômios de qualquer grau. Produto de potências da mesma base. 
Multiplicação de monômios e polinômios de qualquer grau. Exercícios. 
22 - Estudo intuitivo das principais formas geométricas. Noções de reta, segmento, semi-reta. 
23 - Noções sobre eixos coordenados. Coordenadas de um ponto; abscissa e ordenada. Dadas 
as coordenadas determinar o ponto. Traçado de gráficos e diagramas. Exercícios. 
 
Livros adotados: Curso de Matemática Elementar, 1º volume, por Euclides Roxo. Questões de 
Arihmética, por Cecil Thiré. Exercícios de Aritmética, por Costa, Roxo e Castro. 
 

 

SEGUNDO ANO 
 

 

1 - Noção de ângulo e de rotação. Ângulos adjacentes. Perpendicularismo de 2 retas. Ângulo 
reto. Soma de dois ou mais ângulos. Ângulos complementares e suplementares. Unidades e 
medidas diretas do ângulo; uso do transferidor. Ângulos formados em torno de um ponto e do 
mesmo lado de uma reta. Ângulos formados em torno de um ponto. 
2 - Triângulos. Classificação. Ângulos internos e externos. Alturas, medianas e bissetrizes de 
um triângulo. Soma dos ângulos internos e dos ângulos externos obtida experimentalmente. 
Exercícios. 
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3 - Noção de retas paralelas. Uso do esquadro. 
4 - Estudo sucinto dos quadriláteros. Propriedades elementares do paralelogramo, ministradas 
intuitivamente. Soma dos ângulos internos e externos de um quadrilátero. Exercícios. 
5 - Noção de razão e de proporção. Noção de figuras semelhantes. Escalas. Razão entre dois 
lados de um triângulo retângulo. Seno, cosseno e tangente de ângulo agudo. Determinação 
indireta das distâncias. Uso das tabelas de senos, cossenos e tangentes naturais. Exercícios. 
6 - Equações lineares literais. Emprego das fórmulas para generalização de problemas 
simples. 
7 - Números proporcionais. Grandezas diretas e inversamente proporcionais. Regra de três. 
Conversão de escalas termométricas. Exercícios. 
8 - Porcentagem. Juros simples e desconto comercial. Fórmulas. Métodos comerciais. 
Métodos dos números e dos divisores. Exercícios. 
9 - Cálculo de rendas. Apólices e outros títulos. Exercícios. 
10 - Problemas simples do 1º grau com uma incógnita. Interpretação das soluções negativas. 
Exercícios. 
11 - Sistemas de equações lineares. Resolução de um sistema do 1º grau com duas incógnitas 
pelos métodos de substituição, de comparação e de soma. Problemas. 
12 - Representação gráfica da função linear com uma variável. Resolução gráfica de duas 
equações lineares com duas incógnitas. Exercícios. 
13 - Problemas de divisão proporcional; regra de sociedade, de mistura e liga. Exercícios. 
14 - Câmbio. Variabilidade da taxa do câmbio. O par do câmbio. Estabilização. Taxa de 
estabilização. Cálculo de mil réis ouro. Exercícios. 
15 - Divisão de potências da mesma base. O expoente zero. O expoente negativo. Divisão de 
um monômio por outro monômio ou de um polinômio por um monômio. Exercícios. 
16 - Divisão de polinômios; regra prática. Exercícios. 
17 - Fração algébrica. Simplificação. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Exercícios. 
 
Livros adotados: 
Curso de Matemática Elementar, 2º vol. por Euclides Roxo. 
Questões de Aritmética, por Cecil Thiré. 
Exercícios de Aritmética e Exercícios de Álgebra, por Costa, Roxo e Castro. 
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Instruções Pedagógicas para execução dos programas de Matemática47 
 

 

 PRIMEIRO ANO 
 

 

 Fica a critério do professor o modo de encadear as diferentes partes do programa e bem assim 
o grau de desenvolvimento que dará às mesmas, de acordo com o aproveitamento e o nível 
intelectual da turma. As noções de Geometria podem ser dadas concomitantemente com o 
cálculo aritmético, e aulas intercaladas.   
 O ensino terá, no 1º ano, tanto quanto possível, um caráter vivo e intuitivo, e os primeiros 
conhecimentos serão adquiridos experimentalmente, ao passo que a mão e a vista se 
exercitarão na observação e na avaliação das grandezas, com o uso da régua, do compasso e 
do duplo-decímetro. Nesta fase do curso a indução será a base essencial para aquisição de 
conhecimentos matemáticos: só aos poucos se irá iniciando o aluno no método dedutivo e 
fazendo com que ele compreenda a necessidade e importância do raciocínio puramente lógico.  
Pela consideração dos sólidos geométricos, das paredes, assoalho e teto da sala e dos objetos 
que ela contém, ministram-se intuitivamente as noções dos principais conceitos geométricos; 
podem-se também utilizar aí, com vantagem, os modelos de papel ou cartolina construídos 
pelos próprios alunos.   
Ao passo que se procura fazer com que o estudante trave um conhecimento íntimo e real com 
a noção e a medida dos segmentos, e se exercite no manejo do compasso e do duplo-
decímetro, educando ao mesmo tempo a vista na avaliação das distâncias, fornece-lhe uma 
base concreta para as noções fundamentais da álgebra. Assim, os números literais aparecem 
primeiro como representando naturalmente comprimentos de segmentos não medidos. A 
noção de polinômio linear (a+b+c+d) surge espontaneamente com a maneira de representar 
algebricamente o perímetro de um polígono, havendo aí oportunidade de se porem em 
confronto os três pontos de vista que correspondem aos três ramos da matemática elementar 
(aritmético, algébrico e geométrico), ao se considerarem ainda a representação aritmética 
(soma dos números resultantes das medidas dos lados realmente efetuadas pelo aluno), e a 
geométrica (segmento obtido para justaposição de segmentos iguais aos lados do perímetro de 
um polígono).  
Pela consideração de vários segmentos iguais marcados uns em seguida aos outros, chega-se à 
noção concreta de múltiplo e de coeficiente, de modo que a expressão 3a + 2b, por exemplo, 
deixa de ser para o estudante uma mera abstração ou um símbolo vazio para despertar uma 
idéia real, qual a do comprimento que se obtém marcando, uns em seguida aos outros, três 
segmentos de comprimento a e dois de comprimento b.  

                                                           
47 Instruções metodológicas que acompanharam os programas de Matemática do 1º e 2º anos, referentes ao ano 
letivo de 1930 do Colégio Pedro II, conforme Beltrame (2000, p. 236-239). 
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A introdução dos números negativos ainda será feita concretamente pela noção de segmentos 
dirigidos e de escala termométrica.   
As operações sobre esses números serão primeiro executadas graficamente, procurando-se, 
com a apresentação de vários exemplos, levar o próprio estudante a enunciar as regras dessas 
operações.  
A representação gráfica das variações sucessivas de grandezas (dados geográficos, 
estatísticos, meteorológicos), constituirá uma boa introdução intuitiva à noção de função que 
será desenvolvida nas séries seguintes.   
Tomando enunciados simples, far-se-á o estudante exercitar-se em traduzi-los na linguagem 
algébrica, de modo que ele se vá habituando a utilizar a álgebra como um meio natural de 
exprimir os fatos a respeito dos números e como uma linguagem simbólica especialmente 
adequada a estabelecer as condições de um problema de um modo natural e vantajoso. É a 
própria dificuldade crescente dos problemas que justifica a necessidade de aprender a 
manipular os símbolos algébricos.   
Pela consideração de um problema muito simples, como este: "Dividir um fio com 30 m de 
comprimento em duas partes, de modo que uma seja o quíntuplo da outra". Resolvido 
primeiro aritmeticamente, faz-se ressaltar a vantagem de representar por um símbolo (x) o 
pedaço menor e leva-se o aluno a estabelecer a equação 6x = 30, que ele resolve 
imediatamente. Com alguns exemplos mais, que conduzem todos a equações do mesmo tipo e 
que serão sucessivamente resolvidas, chegar-se-á a acentuar a aplicação do axioma da divisão 
(números iguais divididos pelo mesmo número dão resultados iguais).  
As equações como x + 3 = 28, em que há um termo conhecido do mesmo lado que a 
incógnita, podem-se com vantagem, considerar como traduzindo um problema de pesada: Em 
um dos pratos de uma balança, que está em equilíbrio, há um objeto de peso desconhecido 
juntamente com um peso de 3 kg; no outro prato há pesos no valor de 28 kg. Se tirarem de 
ambos os pratos um peso de 3 kg a balança continua em equilíbrio; logo x = 25. Dá-se, assim, 
uma significação concreta ao princípio de que se pode subtrair o mesmo número de ambos os 
membros de uma equação. Convém, nesta fase do curso, não estabelecer a regra de 
transposição de termos de um membro para outro, que vem mecanizar o processo e fazer 
esquecer, desde logo, a significação do mesmo: é preferível que o aluno raciocine, dizendo 
que "subtraindo de números iguais o mesmo número, os resultados continuam iguais", o 
equilíbrio da balança se mantém.  
Passa-se em seguida à consideração das equações do tipo x - 5 = 12, com aplicação do axioma 
da adição e a equações fracionárias muito simples, x/3 = 8; x/2 + x/4 = 1/5, com aplicação do 
axioma da multiplicação.  
A noção de 2ª potência deve surgir ligada à sua interpretação geométrica, que é a da expressão 
da área de um quadrado, do mesmo modo que a noção de 3ª potência se apresentará com o 
cubo, procurando sempre que possível, de acordo com o que já se viu acima, apoiar em base 
concreta, fornecida pela geometria, as noções fundamentais da álgebra. De acordo com esta 
orientação, a multiplicação de um polinômio por um monômio, como (a + b + c) x d, será 
explicada, considerando os dois modos de exprimir a área de um retângulo de comprimento a 
+ b + c e de largura d, decomposto em três retângulos de comprimento a, b e c e todos com a 
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mesma largura d. Analogamente se explicarão a multiplicação de um polinômio por outro e a 
formação do quadrado de um binômio.  
Uma vez firmada em base concreta a noção de 2ª e de 3ª potência, pode-se passar à noção de 
potência de qualquer grau e enfrentar o cálculo sobre monômios e polinômios inteiros em 
geral.  
As noções de divisibilidade, de número primo, de decomposição em fatores, bem como de 
formação do m.d.c. e do m.m.c., devem ser explicadas sem preocupação de formalismo ou 
rigor dedutivo, mas sem mecanizar os processos por meio de regras inexpressivas e 
fastidiosas para o aluno antes procurando, graças a exemplos variados, fazer com que ele se 
vá, quase por si mesmo, assenhoreando dos meios mais expeditos de utilizar com vantagem 
aqueles recursos do cálculo numérico. Assim, para decompor em fatores primos um número, 
como 720, em vez de proceder às divisões sucessivas pelos fatores primos em sua ordem 
crescente, faz-se logo notar que o número dado se desdobra em dois ou três fatores múltiplos, 
relativamente pequenos, no caso 8 x 9 x 10, cada um dos quais se decompõe prontamente em 
fatores primos, 2³ x 3² x 2 x 5 ou finalmente 2 x 3² x 5.   
Na determinação do m. d c. e do m. m. c., em vez de proceder sistematicamente à 
decomposição dos números dados em fatores primos, habituar-se-á o estudante a aproveitar-se 
das circunstâncias ocasionais que lhe permitem, não raro, sem levar a cabo as referidas 
decomposições, descobrir de pronto aqueles dois elementos numéricos. Nos exercícios sobre 
m. d. c. e m. m. c. evitar-se-ão números muito grandes, raramente empregar-se-ão números de 
mais de 6 e nunca de mais de 8 algarismos, os quais perdem para o estudante qualquer 
significado real, passando a constituir símbolos inexpressivos e sem interesse, sabido que, a 
não ser em casos excepcionalíssimos, nenhuma medida, por mais rigorosa que seja, dará lugar 
a números expressos com mais de 8 algarismos.  
As propriedades das frações e as operações sobre as mesmas devem, ainda, ser explicadas, 
tanto quanto possível, concretamente pela consideração de segmentos divididos ou de 
retângulos decompostos, de diferentes modos, em quadrículas.  
 No exercício sobre frações evitar-se-ão as expressões pesadas (comumente chamadas 
carroções), em que o estudante se emaranha e se fatiga, acabando por efetuar mecanicamente 
uma série enorme de operações, que estão longe de despertar qualquer interesse real ou de 
satisfazer a qualquer prática ou teórica.  
Ao invés disso, os exercícios serão simples e adequados a fazer o espírito assenhorear-se, 
sólida e definitivamente, da significação concreta das frações e das operações sobre elas, 
evitando, tanto quanto possível, reduzir o cálculo fracionário a um jogo inexpressivo de 
símbolos. 
  

SEGUNDO ANO 
   

 
Deve continuar a predominar, aqui, o mesmo caráter intuitivo e experimental aconselhado 
para o 1º ano; assim, são desenvolvidas as primeiras noções da planimetria. A noção de 
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ângulo deve ser ligada à de rotação, procurando-se desde já evitar a idéia de rigidez nas 
figuras geométricas para atribuir-lhes mobilidade e tornar mais intuitiva a interdependência de 
seus elementos.  
As noções de razão e proporção devem ser apoiadas em suas representações gráficas (declive 
de uma reta que passa pela origem) e desde logo fortalecidas pelas suas aplicações 
geométricas (figuras semelhantes).  
Os problemas de medida indireta das distâncias constituem uma aplicação bastante viva e 
capaz de interessar muito os alunos, principalmente se resultar de medições feitas ao ar livre 
com instrumentos topográficos rudimentares. Será esta uma ótima oportunidade para dar 
noção das principais funções trigonométricas, de que se faz imediata aplicação prática, tendo 
o ensejo de confrontar, na resolução de um mesmo problema, os três métodos - algébrico, 
geométrico e trigonométrico.  
O estudo das proporções está naturalmente ligado ao das equações do 1º grau, que se 
continuará a desenvolver com a resolução de equações literais. Estas surgem espontaneamente 
da generalização de problemas simples, graças aos quais se poderá fazer sentir o grande 
alcance do emprego das fórmulas, utilizadas, logo a seguir, na resolução dos problemas da 
aritmética comercial.  
A noção de função, já esboçada no 1º ano com o auxílio dos gráficos, pode ser agora mais 
acentuada, estudando-se a representação gráfica de y = ax + b e aplicando-a à resolução 
gráfica de um sistema de duas equações a duas incógnitas. Aliás, em todo o curso não se deve 
perder de vista a grande vantagem que se pode tirar das explicações gráficas e dos traçados de 
diagramas para o esclarecimento e o apoio concreto de quase todas as verdades matemáticas.  
É aconselhável ainda que os problemas a serem resolvidos por equações ou regra de três 
sejam, quanto possível, tomados da física (principalmente da mecânica): movimento, 
alavancas, termometria, etc., dentre os que, naturalmente, não exigem senão uma explicação 
ligeira e acessível ao desenvolvimento mental dos alunos.  
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ANEXO IV 
 

 

PROGRAMA DE MATEMÁTICA DO CURSO COMPLEMENTAR PRÉ-MÉ DICO 48 
(Medicina, Farmácia, Odontologia) 

 

 

PRIMEIRA SÉRIE 
 
 

1. Números irracionais; operações. Aplicações.  
2. Noções de cálculo numérico. Valores exatos e aproximados. Erro absoluto; erro relativo. 
Operações efetuadas com uma dada aproximação. Aplicações.  
3. Noções de cálculo gráfico. Operações gráficas. Representações gráficas das expressões 
algébricas. Aplicações.  
4. Noções de cálculo instrumental. Régua de cálculo; seu emprego. Máquinas de calcular.  
5. Complementos de análise combinatória e noções de teoria dos determinantes. Aplicações.  
6. Aplicações lineares.  
7. Noções de cálculo vetorial. Operações sobre escalares e vetores. Aplicações.  
8. Estudo complementar das séries. Caracteres de convergência. Séries de termos positivos, 
séries e alternadas séries de termos quaisquer.  
9. O número e. Limite ( 1+ 1/m), quando m tende para o infinito; a-1/h quando h tende para 
zero; (1 + a)1/a quando a tende para zero; (1+ mx/m) quando m tende para infinito.  
9.a. Homogeneidade das fórmulas. Sistemas de unidades. Unidades derivados. Equações de 
dimensão.  
10. Concepção de Descartes. Sistemas de coordenadas, no plano e no espaço de três 
dimensões; coordenadas retilíneas e polares.  
11. Representação geométrica das equações de duas e de três variáveis. Representação 
algébrica das linhas e das superfícies. Feixe de linhas e de superfícies.  
12. Transformação de coordenadas no plano.  
13. Teoria da linha reta no plano: problemas.  
14. Circunferência, elipse, hipérbole e parábola; suas equações retilíneas e polares.  
15. Transformação de coordenadas no espaço de três dimensões.  
16. Teoria do plano e da linha reta; problemas.  
17. Esfera. Superfícies do 2.o grau; suas equações reduzidas.  
18. Funções. Evoluções do conceito de função; ponto de vista atual. Continuidade. 
Classificação das funções; pontos de vista que podem ser adotados. Estudo elementar das 
funções exponencial e logarítmica. Funções circulares, diretas e inversas.  

                                                           
48 Ver Otone e Silva (2006, p.183-185). 
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19. Derivadas e diferenciais das funções de uma variável; definições, notações e interpretação 
geométrica.  
20. Funções de mais de uma variável. Derivadas e diferenças parciais.  
Diferença total.  
21. Derivadas e diferenciais sucessivas.  
22. Desenvolvimento em série das funções de uma só variável. Fórmula de Taylor. Resto da 
formula de Taylor; expressão de Lagrange. Fórmula de Mac- Laurin. Aplicações às funções 
elementares.  
23. Formas indeterminadas. Regra de L’Hopital.  
24. Estudo das curvas definidas por equação de duas variáveis resolvidas em  
relação a uma delas. Tangentes e normais. Assíntotas. Concavidade.  
Máxima e Mínima. Pontos de inflexão. Pontos notáveis.  
25. Indagação das raízes numéricas das equações com uma aproximação  
dada. Métodos usuais. Processos gráficos.  
26. Integrais definidas e indefinidas. Integrais imediatas. Integração por partes,  
por substituição.  
27. Equações diferenciais, ordinárias e de derivadas parciais; sua formação.  
28. Principais tipos integráveis, por quadraturas, de equações diferenciais ordinárias de 1ª 
ordem.  
29. Equações diferenciais ordinárias lineares de coeficientes constantes.  
30. Equações de derivadas parciais.  
31. Interpolação. Diferenças finitas sucessivas. Fórmula de Newton. Fórmula de interpolação 
de Lagrange. Aplicação da fórmula de Taylor à interpolação. Cálculo da função interpolatriz 
no caso dos fenômenos periódicos; aplicação da fórmula de Fourier. Extrapolação.  
32. Noções de cálculo das probabilidades e teoria dos erros.  
33. Noções de estatística; suas aplicações à biologia e à medicina.  
34. Movimento e força. Velocidade e aceleração. Composição de forças de equilíbrio.  
35. Movimento retilíneo. Movimento Curvilíneo. Composição de translações e rotações. 
Problemas e aplicação.  
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ANEXO V 
 

 

PROGRAMA DE MATEMÁTICA DO CURSO COMPLEMENTAR PRÉ-
POLITÉCNICO 49 

(Engenharia, Química Industrial, Arquitetura) 
 

 

PRIMEIRA SÉRIE 
   

 

Números irracionais. Operações. Expoente irracional.  

Logaritmos. Teoria. Prática do sistema decimal.  

Linhas trigonométricas. Número. Operações sobre linhas trigonométricas.  

Equações trigonométricas. Resolução de triângulos.  

Números complexos. Operações. Expoente imaginário. Representações trigonométricas e 

exponenciais. Logaritmos e linhas trigonométricas de números complexos. Aplicação às 

operações vetoriais no plano.  

Análise Combinatória. Teoria e aplicações.  

Determinantes. Teoria e aplicações.  

Formas lineares. Equações lineares.  

Frações contínuas. Aplicação à representação dos números irracionais.  

Frações contínuas periódicas.  

Séries numéricas. Principais caracteres de convergência.  

Operações sobre séries. Cálculo numérico.  

Noções sobre os conjuntos lineares. Teorema de Bolzano- Weierstrass.  

Extremos superior e inferior. Limites máximos e mínimos.  

Funções de uma variável real. Teorema de Weierstrass.  

Limites.  

 

 
                                                           
49 Ver Otone e Silva (2006, p.186-188).  
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Número e limite de U; tipo 1 x infinito 
 

Funções contínuas. Noção de continuidade uniforme.   

Propriedades fundamentais. Operações sobre funções contínuas.  

Funções elementares.  

Diferença finita, derivada, diferencial.  

Cálculo das derivadas e das diferenciais.  

Aplicação às funções elementares.  

Diferenças, derivadas e diferenciais sucessivos.  

Aplicação às funções elementares.  

Teorema de Rolle. Fórmulas dos acréscimos finitos e de Cauchy. Fórmulas de Taylor e 

Maclaurin. Aplicação ao Cálculo numérico aproximado.  

Desenvolvimento em série. Séries de potência. Aplicação às funções elementares.  

Formas indeterminadas. Regra de l’Hopital. Comparação das funções exponenciais e 

logarítmicas com os polinômios.  

Cálculo numérico das raízes de equações algébricas ou transcendentes.  

Métodos clássicos de aproximação.  

Máximos e mínimos.  

Estudo da variação de uma função. Representação cartesiana.  

Funções elementares.  

Funções primitivas. Aplicações elementares.  

  

Geometria:  
  

Relações métricas nos polígonos, no círculo, nos poliedros e nos corpos redondos.  

Quadratura e cubatura.  

Transformação de figuras.  

Homotetia e semelhança.  

Relação harmonica. Homografia. Involução.  

Propriedades principais das cônicas.  

Pólos e polares.  
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 Álgebra vetorial:  
  

Escalares e vetores.  

Adição e subtração de vetores.  

Produtos escalares, vetoriais e mixtos.  

Aplicações.  

 

SEGUNDA SÉRIE 
 

 

Álgebra superior:  
  
Propriedades geraes dos polinômios.  

Princípio fundamental da teoria das equações.  

Composição das equações.  

Noções sobre a teoria das funções simétricas.  

Cálculo das raízes comuns de duas equações.  

Teoria das raízes iguais.  

Eliminação.  

Separação das raízes reais.  

Limites das raízes de uma equação.  

Cálculo das raízes reais.  

Cálculos das raízes imaginárias.  

  

Elementos de Geometria Analítica:  
  

Concepção de Descartes.  

Coordenadas retilíneas e polares no plano.  

Transformação de coordenadas no plano.  

Lugares geométricos no plano; problemas.  

Teoria da linha reta no plano; problemas.  

Circunferência, elipse, hipérbole e parábolas; suas equações retilíneas e polares.  

Coordenadas retilíneas e polares no espaço de três dimensões.  
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Transformação de coordenadas no espaço de três dimensões.  

Lugares geométricos. Generalidades sobre linhas e superfícies.  

Teoria da linha reta e do plano; problema.Esfera. 

Superfícies do 2º grau (equações simplificadas). 
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ANEXO VI 
 

 

LISTA DOS PONTOS DE MATEMÁTICA APRESENTADA DURANTE O SORTEIO 
DO ASSUNTO PARA ELABORAÇÃO DA TESE50 

 

 

1º- Ângulos e suas leis Congregação. Analyse indeterminada do 1º grau systemas de 

numeração.  

2º- Perpendicularismo na geometria a duas dimensões. Ansalyse combinatoria. Theoria das 

proporções. 

3º- Paralelas. Binômio de Newton. Regras de três.  

4º- Triangulos, lei de Thales e suas conseqüências. Potenciação algébrica. Juros.  

5º- Polygonos. Radiciação algebrica. Descontos.  

6º- Proporcionalidade das linhas. Trinômio do 2º grau. Ligas. 

7º- Semelhança das figuras. Máxima e mínima. Falsa posição.  

8º- Rectificação da circunferência. Números imaginários. Cambio 

9º- Areas das figuras planas. Desigualdades. Systema decimal de numeraçao.  

10º- Relações métricas nos polygonos regulares. Equação do 2º grau. Operações fundamentais 

11º-Relações numericas nos triangulos. Denominadores irracionais. Propriedades das 

operações fundamentais. 

12º- Rectas e planos perpendiculares e parellas. Equação trinômias biquadradas. Números 

primos. 

13º Ângulos diedros e polyedros. Equações irracionais. Divisibilidade. 

14º- Prismas. Progressões. Maximo divisor e mínimo múltiplo comum. 

15º- Pyramides. Theoria dos logarithmos. Provas das quatro operações. 

16º- Cylindro. Uso das tabuas dos logarithmos. Frações ordinárias. 

17º- Cone. Juros compostos. Annuidades e amortizações. Fracções continuas. 

18º- Esphera. Representações graphica de funcções num sytema de coordenadas rectilinas. 

Fracções decimais. 

19º- Elypses parabola e hyperbole. Variaves e funções. Potencias do 2º grau. 

20º Symetria. Equações exponenciais. Raízes do 2º grau. 

                                                           
50 Ver Livro de Ata da Congregação do Atheneu Sergipense. 



 

246 

 

21º- Sólidos truncados. Analyse determinda do 2º grau. Divisão em partes proporcionais. 

22º- Funcções circulares e suas variações. Números relativos e interpretação dos números 

negativos. Raízes com qualquer approximação. 

23º- Formulas trigonométricas fundamentais e dada uma funcção circular, calcular as outras. 

Divisibiladade das funcções algébricas x + a, dx + e xp + ap . Misturas. 

24º- Equivalência das linhas de certos arcos, e a redução ao 1º quadrante. Transformações 

(operações) algébricas. Raiz cúbica dos números. 

25º- Funcções trigonométricas da somma e da differença de dois arcos. Factoração algébrica. 

Calculo arithemetico dos radicais. 

26º- Arcos múltiplos e submúltiplos. Fracções algebricas. Systema métrico decimal. 

27º- Formulas logarthmicas. Expressões indeterminadas, limites e symbolos correspondentes . 

Números complexos. 

28º- Logarithmos das funcções trigonometricas. Equações, classificação e propriedades. 

Applicação do calculo arithmetico na avaliação das áreas e dos volumes de alguns sólidos 

geométricos. 

29º- Resolução dos triangulos rectangulos. Maximo divisor commum. Algebrico ordinario. 

Potenciação do 3º grau. 

30º- Resolução dos triangulos obliquangulos. Analyse determinada do 1º grau. Calculo dos 

numeros aproximados.  
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ANEXO VII 
 

 

LISTA DE PONTOS DA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO DA 1ª CADEIRA DE 
MATEMÁTICA 51 

 

 

1 - Uma sociedade de quatro pessoãs ganhou, em 6 annos. A entrada da primeira pessoã, digo, 
1- Uma sociedade de quatro pessoãs ganhou, em 6 annos, 25:000$000 sobre um capital de 
54:980$000. A entrada da primeira pessoã  está para a segunda, com 3:4 ,a segunda está para 
a terceira como 6:7, enfim a da terceira para a quarta como 5:6. Pede-se a entrada e o lucro de 
cada pessoa- Determinar tos Kg de vapor d’agua são precisos para elevar a temperatura de 
246 kg de agua de 13° a 28°, sabendo-se que o calor latente do vapor é 540. - Achar, em 
funcção do raio, o volume obtido por um octogono regular girando em torno de um dos seus 
diametros. Calcular este volume a menos de 0, 001 de seu valor, suppondo-se o raio igual a 
7m, 595.  
 
2- Uma liga de ouro e cobre, cujo titulo é 0, 910, pesa quatro vezes mais que uma liga cujo 
titulo é 0, 860, alem disto o valor da primeira excede o da segunda de 2:866$458. Sabe-se que 
o kg do ouro puro vale 7:050$000 e que o valor de uma liga se reduz ´s porção de ouro puro 
que ella contem. Achar o peso de cada uma das ligas e dizer qual será o titulo de uma terceira 
liga resultante da fusão das duas ligas dadas. - Qual é a 10° a perda do peso, no ar, de um 
corpo cujo volume a essa temperatura é de 5.182 m3, e qual será a 28° a perda do peso do 
mesmo corpo, sabendo-se que seu coefficiente de dilatação é 1/2400. - Construir um 
rectangulo, cuja superficie é de 5, cm276, e a somma dos lados 5, cm2  .  
 
3- Um barco de pescador segue rio a cima contra uma correntesa de 6 m por minuto quando o 
pescador rema, o barco se adianta de 60m em um quarto de hora. Quanto tempo remou se, 
depois de 2 horas, o barco se adiantou de 480 m? e quanto temporemou, se o barco recuou de 
84 m?- Quantas palavras podemos formar com vinte consoante e 6 vogaes, devendo cada 
palavra contar com 3 consoantes  e 2 vogaes, e esta não podendo   ocupar senão o segundo e o 
quarto logar? – Inscrever com uma esphera de raio 57m um cylindro circular cujo volume seja 
igual a um dos seguimmentos esphericos da mesma base que o cylindro e indicar as 
construcções geometricas que dão a solução do problema. 
 
4- Um negociante tem café a 1$500, 2$000, 2$500, 4$500, 5$000, 5$500 o kg, com estas seis 
especies quer encher quatro caixas de 300 kg de café cada uma, de modo que  a mistura se 
possa vender a 4$000 o kg sem perda nem lucro. Demais precisa empregar duas vezes mais 
café a 2$000 do que a 2$500, e tanto a 1$500 quanto a 2$000 e 2$500, tambem toma duas 

                                                           
51 Ver Livro de Ata de Concurso de professores do Atheneu Sergipense. 
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vezes mais café a 5$000 do que a 4$500, e tanto a 5$500 quanto a 4$000 e 5$000. Quantos kg 
de cada especie deve tomar?- Uma assembleia de accionistas composta de 40 negociantes, 20 
advogados, 30 industriais e 10 medicos quer organizar uma commissão de 4 negociantes, 3 
industriais , 1 medico e 2 advogados. De quantos modos pode ser constituida a commissão?- 
Um segmento de uma base, inscreveu o rectangulo de área maxima.  
 
5- Uma liga compõe-se de prata e cobre na proporção de 1 de cobre para 9 de prata torn-se 
835/165 da do cobre. Quer-se o peso da liga primitiva. - O numero total dos arranjos 1 a 1, 2 a 
2, ..., 8 a 8, de p. objetos está para o numero total dos arranjos 1 a1, 2 a 2, ..., 4 a 4 com 38417 
para 1. Achar p, notando-se que em um e outro caso ha repetição. - Uma das bases de um 
trapesio tem 15 m, a altura de 6 metros e a superficie de 72 m2. A uma distancia de 1m, 5 da 
base dada, traça-se uma parallela. Pede-se o comprimento da parte dessa recta comprehendida   
no interior do trapesio. 
6- 23 m de panno custam tanto quanto 17Hl,04 de vinho, 15 Dl de vinho tinto quanto 2530g de 
cada mercadoria e 100 Dg desta mercadoria tanto quanto 5 dias de trabalho de um jornaleiro. 
Este recebe 58$500 por 13 dias, quantos metros de panno teriamos por 935$200? - Dentre 12 
Democratas e 16 Republicanos, quantas commissões differentes podem ser formadas, 
compondo-se cada commissão de 3 Democratas e 4 Republicanos? - Qual é a superficie e o 
volume de uma esphera circunscripta a um tetraedro regular, cuja aresta é igual a A?  
 
7- Conhecendo-se o dividendo 45760443, o divisor 48372 e o resto 531 de uma divisão, como 
se acham os algarismos do quociente da direita para a esquerda? Em que systema de 
numeração os números 10532, 13131 e 15430 estão em progressão arithmetica?- Achar o 
minimum do volume do tronco de cone recto de bases parallelas, circunscripto a um 
hemispherio. 
 
8- Um particular quer ter uma renda mensal de 4.009$320. Seu capital consiste em dinheiro, 
casas e terras; dinheiro está collhendo a 5%, as casas redem 4 2/3 por anno, as terras 
produzem 3% somente; a renda das casas é os 5/6 da renda das terras, a do dinheiro e os 3/2 
da renda das casas. Calcular a taxa media do conjuncto dos tres capitais e o valor de cada um. 
- A intensidade da luz solar na superficie do nosso globo sendo tomada para unidade, pode-se 
a intensidade da luz na superficie de Venus e a distancia de Neptuno ao Sol.  As distancias 
medias do Sol a Venus e á terra são 26.900000 e 37200000 leguas respectivamente. A 
intensidade da luz na superficie de Neptuno é de 0, 00111. - Demonstrar que sen a. sen (b-c).  
sen (b +c -  a) +  sen b. sen (c - a) . sen (a + b – c) = 2 sen (a – b). sen ( b – c) .sen (c – a). 
 
9- Transmittiu-se a um telegramma de Londres para São Francisco (California), às 4 horas e 
12 minutos, hora de Londres. Para ser expedido de Valencia (Espanha), soffreu uma demora 
de 17 minutos. Recebido em Nova York, foi directamente transmmitido para São Francisco 
com um novo atrazo de 19 minutos. Determinar a hora em que foi recebido o telegramma em 
Nova York e em São Francisco, onde os relogios são acertados pelos seus proprios 
meridianos, sabendo-se que a longitude, todas tres accidentais, são de 2°26’, para Londres, 
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para nova York de 76°20’, de 124° 45’, para São Francisco. - A somma dos termos de uma 
proporção geometrica é 56; a somma de seus cubos é de 13, e o producto dos extremos, 180. 
Quais são os termos da proporção? – Quer-se circunscrever numa praça publica, com uma 
corda de M metros de comprimento um espaço rectangular que tenha A metros quadrados de 
superficie. Quais serão os lados do rectangulos, dizer em que caso se tem um quadrado, e em 
que caso o problema é impossível.  
 
10- Um terreno de 142 m produziu em grãos de trigo, 40 Hl por Ha. A palha representa, em 
peso, 72,5% da colheita e contem 1,2% de azoto. Com o guano do Perú , que contem 15% de 
azoto e custa 32$000 os 100 kg, quer-se  restituir á terra o azoto que a colheita consumiu. O 
trigo contem 2,08% de azoto, 72 kg por Hl e vende-se a 25$000. Pergunta-se qual será o 
lucro, e qual foi o valor do trabalho cuja terça parte foi paga pela palha vendida á razão de 
5$000 por 100 kg. – Si de um numero de quatro algarismos subtrai-se outro que se obtem 
escrevendo os algarismos em ordem inversa, acha-se 4725 para o resto. O producto de todos 
algarismos é 672, o producto dos algarismos médios é 28, e o excesso do algarismo dos 
milhares sobre o das unidades é 5. Qual é o numero?- verificar a identidade tg (a - b). tg (c - 
d) + tg (a - c). tg (d - b) + (a - d) . tg (b - c) = tg (a - b) . tg (a - c). tg (a - c). tg (a - d). tg( b- c). 
tg(c - d) tg (d - b).  
 
11- Si 1020 é o denominador de uma fracção irreductivel, porque o numero dos algarismos de 
cada período enquadrados por esta fracção será um dos números 1, 2, 4, 8, 16, 32?- O maior 
de dois campos rectangulares tem 204 m2 mais do que o outro, e a somma de seus perímetros 
é de 136 metros. Si, sobre a largura e o comprimento de cada campo, fossem construidos 
quadrados, a superficie total destes quadrados seria 620 m2 mais do que os dois campos 
reunidos; mas se fossem construidos quadrados, tendo para os lados um quarto do perímetro 
de cada campo, a superficie reunida apenas excederia 8 metros quadrados sobre a dos dois 
campos. Achar as dimensões destes ultimos. - Si a altura de um prisma triangular é igual a 
duas vezes o diametro da circunferencia á base, o prisma é equivalente a um parallepipedo 
cujas arestas teem de dimensão os tres lados da mesma base. 
 
12- Dois commerciantes associam-se e suas entradas estão na razão de 3 para o primeiro e 2 
para o segundo. Um anno depois, o haver social é augmentado de 1/15 do seu valor primitivo. 
Um terceiro commerciante entra então na sociedade e sua quota é a metade do haver social a 
este momento dos dois primeiros associados. Dois annos depois, o novo haver social dos tres 
commmerciantes, tendo augmentado de 1/4 de seu valor, acha-se elevado a 120.000$000. 
Quais são as entradas dos associados, e o lucro de cada um a quanto monta? - Uma peça de 
artilharia lança verticalmente e de baixo para cima uma bala que, ao subir leva uma 
velocidade de 406m,7 por segundo. No instante em que começa a descer lançar-se uma 
segunda bala com a mesma velocidade inicial. Pergunta-se: 1º Quantos segundos depois do 
ultimo tiro dar-se-á o encontro das balas; 2º a que altura se fará este encontro. - Demonstrar 
que cos a. sen (b- c) cos (b +c - a) + cos b. sen (c - a). cos (c + a – b) + cos c. sen (a – b). cos 
(a + b – c) = 2 sen (a – b). sen (b – c). sen (c – a).  
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13- Há dois tipos de vinhos, o primeiro pode ser cedido ao preço de 1.278$400 o barril de 270 
litros, pagáveis em 65 dias, o segundo ao preço de 1.682$100 o barril da mesma capacidade 
pagáveis em 83 dias. Quanto se deve tomar de cada typo de vinho para obter-se uma mistura 
de 127 Hl, que possa ser cedida ao preço de 562$500 o hectolitros pagável em 3 annos, se a 
taxa for de 5%? - Em uma progressão geométrica de quatro termos, a somma dos 
antecedentes é 4100/4332 e a da dos dois consequentes: 165025/473271. Determinar esses 
termos sem o emprego da eliminação. – Em uma ellipse, qual é a distancia do centro da corda 
parellela ao eio maximo, e cujo comprimento é a metade deste eixo maximo?  
 
14- Dois vasos contendo o primeiro 3l e o segundo 5l estão cheios; o primeiro com 2/3 de 
agua e o segundo com 3/4 de vinho. Despeja-se no primeiro os 4/9 do contendo do segundo, 
depois despeja-se no segundo 3/8 do que o primeiro continha. Pergunta-se quanto contem 
cada vaso de agua e de vinho, depois da segunda operação. – Transformar a expressão a = √ a 
+ √b + √c + √d em um producto de dois factores da forma √x + √y, e dizer em que caso a 
transformação é vantajosa. - Inscrever um cylindro em um cone, de modo que a superficie 
lateral do cylindro seja igual á superficie lateral do cone que assenta sobre o cylindro.  
 
15- Duas torneiras a e b estão adptadas a um reservatorio. Abre-se a torneira a e deixa-se 
escapar 1/4 do liquido, abre-se depois b, e o reservatorio acaba de esvasiar pelas duas 
torneiras juntamente em 1, 1/14h. Si se tivesse, desde o principio, deixado aberta a torneira b, 
durante meia hora e, em seguida, a torneira a, o reservatório teria ficado vasio em 1 1/7h pelas 
duas. Que tempo seria preciso a cada torneira, para sosinha esvasiar o reservatorio? - 
Tornando-se um grão de trigo para a primeira casa do taboleiro de xadrez, 2 para a 2ª, 4 para a 
3ª, e assim por diante até a ultima (64ª). Quanto serão os grãos de trigo? Sabendo-se que 
2100.000 graos correspondem a 1 hl, quanto caberia, si o trigo fosse vendido a 20$000 o Hl? - 
Qual seria aresta de cubo de ouro mássico que representasse esta mesma valendo o ouro puro 
6.560$000 kg, e o decímetro cúbico do ouro pesando 19kg,258.- De cada vertice de um cubo 
tomado para sempre, descrevem a espheras de raio igual á metade da aresta do cubo. Qual é o 
volume do solido comprehendido entre as espheras, e qual será o raio da esphera equivalente 
a este solido? 
 
16- Em um primeiro vaso, há 15 l de vinho e 3l de agua. Em um outro,  13 l de vinho e 2l de 
agua. Retiram-se 5 l do primeiro no segundo, e os 4 l do segundo no primeiro. Dizer a 
quantidade de agua e vinho existente anteriormente em cada vaso. – Uma escada, cujo pé fica 
eixo, attinge, de um lado de uma rua, exactamente uma janella a 12 m do solo. Si fizerme-la  
girar em torno do pé para aprecial-a contra uma casa do outro lado da rua, attingirá uma 
janella de 9 m do solo. As duas posições da escada, estando em angulo recto, pergunta-se qual 
deve ser o comprimento da escada e a largura do raio. – Um tetraedro tem para a base um 
triangulo cujos lados a, b e c são desiguais, as tres outras arestas são iguaes entre si, seu 
comprimento d é conhecido. Expressar o volume do tetraedro em funcção das arestas. 
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17- Duas pessoas collocaram seus capitães. Uma á taxa de 4,5% e a outra a 3 3/4%. A 
primeira recebe 3564$000 de renda mais que a segunda, porem se as taixas fossem trocadas a 
pessoa receberia 1:386$000 de menos. Quais foram os capitais collocados? – Verificar a 
igualdade √2/√1 + 4√2 + √5/ 4 - √- 1+ √4√2 + √5/4    = 8√1 + 2 √ -2 + √5 . - A que distancia do 
vertice, devemos cortar uma pyranmide parallelamente á base, para que as duas partes sejam 
equivalentes? 
 
18- Um relogio adianta-se de 4 minutos em 12 horas, e outro se atraza de 4 minutos em 24 
horas, si tiverem sido acertados na segunda feira ao meio dia, determinar a hora indicada em 
cada relogio quando esse tiver adiantado de 16 1/2 minutos sobre o crilão, em que dia dar-se-á 
isto. - Determinar a máxima e mínima da funcção f(x) = x2 – 3x + 4/ x2 – 5x + 4. - O volume 
de um prisma triangular é igual ao producto da distancia desta face á aresta apposta? 
 
19- Treis proprietarios ribeirinhos constituiram uma canal-tunel que lhes permittirá reger suas 
respectivas terra. A despesa total foi de 37:362$500. As terras do 2º proprietario são os 5/8 
das do 1º, as do 3º igualam as 4/9 das do 2º. Quanto cada um pagou e que superficie possue, 
sabendo-se que a despesa foi feita á razão de 200$000 por hectaro? - Suppondo-se que B não 
é um quadrado perfeito, pede-se que se dê á expressão xy = 4√A + √B a forma Z = √x +  √y. - 
Dá-se uma circunferencia, um diametro fixo ab e uma recta xy, tirar uma da parallela a xy de 
accordo que sua projecção sobre o diametro fixo tenha de comprimento l.  
 
20- Vende-se 3:000$000 de renda 3%  ao curso de 76k,500, e compram-se como producto 
desta venda 5% do curso de 106$250 e obrigações  a 490$010, que vendem 20$000 de juros 
annual, de modo a ter-se igual resultado em renda 5% e obrigações. A corregção sobre toda 
compra foi de 1/8% do capital. Pergunta-se se hove augmento ou diminuição de lucro 
effectuando as operações citadas, e de quanto.- O numero de arranjos, com repetição de n 
objectos 8 a 8 está para o numero dos arranjos, com repetição dos mesmos objectos  3 a 3 
assim como 537824 está para 1. Achar n.- Em funcção dos quatro lados de um trapesio, 
exprimir o comprimento da recta que junta os meios das bases.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

252 

 

ANEXO VIII 
 

 

LISTA DE PONTOS DA PROVA ORAL DO CONCURSO DA 1ª CADEIRA DE 
MATEMÁTICA 52 

 

 

1º. Os números qualificados ou relativos. A serie numérica; representação graphica. Operação 

com os números positivos e negativos; reducção de termos semelhantes.  

2º. Divisão por x + a. Determinação do quociente e do resto.  

3º. Triangulos. Theorema de Thales e conseqüências. 

4º. Objecto da Trigonometria, traçado das linhas trigonométricas. 

5º. Raiz quadrada dos números. 

6º. Preparar, resolver e verificar qualquer equação do 1º grau a uma incógnita. 

7º. Theoria das parallelas. 

8º. Reducção ao 1º quadrante.  

9º. Fracções ordinárias. 

10º. Relações métricas, digo 10º. Methodos de eliminação.  

11º. Relações métricas no circulo.  

12º. Dada uma linha trigonométrica, determinar as outras. 

13º. Theoria das proporções.  

14º. Resolução da equação ax2 + bx + c = 0. 

15º. Area lateral total e volume da pyramide conica.  

16º. Uso das taboas trigonometricas. 

17º. Regra de três. 

18º. Progressões. 

19º. Ellipse. 

20º. Resolução do triangulos rectangulos.  

 

 

 

                                                           
52 Ver Livro de Ata da Congregação do Atheneu Sergipense. 


