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RESUMO
No presente trabalho são apresentados os resultados parciais de uma pesquisa, que teve por objetivo compreender
como o ensino da disciplina Aritmética era realizado nos grupos escolares sergipanos, durante a década de 1930. Em
específico, trata de analisar o ensino do saber elementar aritmético prescrito nos programas escolares e nos livros
didáticos utilizados no ensino primário à época. Na tentativa de alcançar tal propósito foram examinados dois programas
escolares, que tratam do ensino primário na década de 1930: o programa de 1931 e o programa de 1938. Corroborado
a estes, foi também examinada a 92ª edição do livro Arithmetica Elementar, escrito por Antônio Bandeira Trajano em
1922. Como fundamentação teórica foram adotados autores como Ragazzini (2001) e Valente (2007, 2013) para
entendimento sobre as fontes; Veiga (2004) e Valente (2008) sobre a formação dos professores; Valdemarin (2004)
sobre o método intuitivo; Vasconcelos (1996) sobre o método escolanovista e Stray (1993) para considerações sobre o
livro didático. Com base na análise dos dados, constata-se que para o ensino dos saberes elementares aritméticos era
adotado principalmente problemas práticos que envolvessem o cotidiano das crianças, o sistema monetário, e cálculos
mentais.
 
Palavras-chave: Ensino de Aritmética. Ensino Intuitivo. Escola Nova. Programas Escolares. Livro Didático.
 
ABSTRACT
In the present work are exhibited the partial results of a survey that aimed to understand how the teaching of the subject
Arithmetic was conducted in the Sergipeans school groups during the 1930s. Specifically, comes to analyzing the
teaching elementary of arithmetic prescribed in the programs and textbooks used in primary school at the time. In
attempting to achieve this goal two school programs were examined, which address the primary education in the 1930s:
the program 1931 and the program 1938. Corroborated the these, was also examined the 92nd . edition of Arithmetica
Elementary, written by Antonio Bandeira Trajano in 1922. As theoretic basis were adopted authors as Ragazzini (2001)
and Valente (2007, 2013)  for understanding the sources; Veiga (2004) and Valente (2008) on the training of teachers;
Valdemarin (2004) on intuitive method; Vasconcelos (1996) about the method New School and Stray (1993) for
consideration of the textbook. Based on data analysis, it was found that for teaching of arithmetic was adopted mainly
practical problems involving the daily lives of children, the money system, and mental calculations.
 
Keywords: Teaching Arithmetic. Intuitive education. New School. School Programs. Textbook.
 
 

INTRODUÇÃO
            Neste trabalho são apresentados os resultados parciais de uma pesquisa[2], que teve por objetivo compreender
como o ensino da disciplina Aritmética era realizado nos grupos escolares sergipanos, durante a década de 1930. Em
específico, trata de analisar o ensino do saber elementar aritmético prescrito nos programas escolares e nos livros
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didáticos utilizados no ensino primário à época.
            A opção por tal investigação pode ser justificada por conta de o marco cronológico investigado ser marcado por
muitas transformações na educação brasileira, isto é, período em que a vaga pedagógica intuitiva dá lugar à
recém-chegada pedagogia escolanovista.
            Além disso, vale destacar aqui, que existe um projeto de pesquisa maior, no qual este trabalho está inserido,
denominado A constituição dos saberes elementares matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso
primário em perspectiva histórico-comparativa, 1890-1970[3], vinculado ao Grupo de Pesquisa em História da Educação
Matemática (GHEMAT)[4].
            Assim, foram mapeados e examinados dois programas escolares, contidos na Biblioteca Pública Epifâneo
Dórea[5], e o livro didático Arithmetica Elementar, a fim de responder a seguinte indagação: Como era realizado o
ensino da disciplina Aritmética no ensino primário dos grupos escolares sergipanos, através dos livros didáticos e
programas escolares da década de 1930?
 
AS FONTES DE PESQUISA
            De acordo com Ragazzini (2001), as fontes “são vestígios, testemunhos que respondem às perguntas que lhe
são apresentadas [...] é uma construção do pesquisador e o único contato possível com o passado que permite formas
de verificação” (RAGAZZINI, 2001, p. 14).
            Dessa maneira, com o intuito de responder a questão central de investigação, inicialmente foram adotadas como
fontes de pesquisa, os programas escolares citados abaixo, que tratam do ensino primário na década de 1930.

◦ Programma para o Curso Primário, datado de 03 de Fevereiro de 1931.
◦ Programa para o ensino das Escolas Primárias Públicas e Particulares do Estado, de 13 de Janeiro de 1938.

            Corroborado a estes, foi examinado também, a 92ª edição do livro didático Arithmetica Elementar de autoria de
Antonio Trajano (1922), por essa obra ser indicada a instrução do ensino primário, citado pelo Programa de 1931.
            Entretanto, cabe ressaltar, que para análise destas fontes, fez-se necessário preservar o registro das realizações
passadas, e adotar as orientações postas por Valente (2007), pois, conforme o autor, as fontes ganham status a partir
das hipóteses e questões formuladas pelo historiador, fazendo-se necessário examina-las de maneira crítica, pois “ela –
a crítica aos documentos e suas regras – tem por função educar o olhar que o historiador lança para suas fontes. É algo
que forma um espírito essencial ao ofício do historiador” (VALENTE, 2007, p. 33).
            E tão importante quanto esse entendimento é perceber que:

A fonte é uma construção do pesquisador, isto é, um reconhecimento que constitui em uma denominação
e em uma atribuição de sentido; é uma parte da operação historiográfica. [...] A fonte provém do passado,
é o passado, mas não está mais no passado quando é interrogada. (RAGAZZINI, 2001, p. 14).

            Assim, pode-se dizer que as fontes nos revelam o testemunho de atividades que aconteceram num passado
relativamente distante, e ao se fazer um trabalho de caráter historiográfico, é necessário estabelecer uma ponte entre o
presente e o passado, pois, como diz Valente (2013), “o presente está cheio de passados sedimentados ou
emaranhados, contribuindo com um diagnóstico mais lúcido das novidades que seduziram ou espantaram os seus
contemporâneos” (VALENTE, 2013, p. 28).
 
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
            Segundo Veiga (2004), na década de 1930, a sociedade brasileira sofreu profundas modificações, e no tocante
ao cenário educacional, foi no governo revolucionário de 1930, que Vargas constitui o Ministério de Educação e Saúde
Pública no país, lançando em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, buscando com isso a reconstrução
social da escola na sociedade urbana e industrial.
            Dessa maneira, em acordo com a autora, efetivou-se a Reforma Francisco Campos entre os anos de 1931 e
1932, que culminou na criação do regime universitário para o ensino superior, e na instauração da primeira universidade
brasileira: a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.
            Com a criação das faculdades de filosofia, agora, fazia-se necessário que os professores tivessem qualificação
ao magistério para poder ensinar, e nessas faculdades, a didática foi instituída como curso e disciplina com duração de
um ano, realizado após o término do bacharelado (esquema três mais um).
            Assim, a didática que até então não era vista como uma disciplina, mas como “um conjunto de regras que
visavam assegurar aos futuros professores as orientações necessárias ao trabalho docente”, agora nos cursos de
formação, passa a acentuar o caráter prático-técnico do processo ensino-aprendizagem, onde teoria e prática são
justapostas, entendida como “um conjunto de ideias e métodos, privilegiando a dimensão técnica do processo de
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ensino, fundamentada nos pressupostos psicológicos, psicopedagógicos e experimentais, cientificamente validados na
experiência e constituídos em teoria” (VEIGA, 2004, p. 36 – 38).
            Além disso, é possível destacar, conforme Valente (2008a), que um outro fim tido com a Reforma Francisco
Campos, foi o nascimento de uma nova disciplina escolar: a Matemática, resultado da fusão da aritmética, com a
álgebra e a geometria.
            Segundo o autor,

Pelo país, a partir dos anos de 1930, [...] a população escolar, antes quase que exclusivamente formada
por uma elite, é mais engrossada por filhos de uma classe média que não para de crescer. Aumenta a
produção editorial de livros didáticos, surgem as coleções de obras para serem usadas pelos alunos em
cada uma das séries escolares; acirram-se os debates sobre conteúdos e metodologias a serem seguidos
[...] Como ensinar matemática como fusão de geometria, álgebra e aritmética? Como substituir antigas
práticas pedagógicas pelo modo heurístico? (VALENTE, 2008a, p. 19).

            Logo, como estratégia adotada a tais inquietações, destaca Valente (2008a) que os professores adotaram uma
única solução: dividir as aulas semanais em partes separadas, e assim, o curso de matemática acabou reunindo e não
difundindo a aritmética, a álgebra e a geometria.
Dessa maneira, será que encontraremos marcas da Reforma Francisco Campos no caso de Sergipe? Isso é o que
veremos nos tópicos seguintes.

OS PROGRAMAS ESCOLARES DO ENSINO PRIMÁRIO
            De acordo com o Programma para o Curso Primário de 03 de fevereiro de 1931, instaurado pelo Director Geral
da Instrucção, Helvecio de Andrade, o ensino primário era realizado com base no programa mínimo da Escola Nova,
isto é:

[...] que dá liberdade e autonomia ao professor para, dentro das linhas gerais do methodo
intuitivo-analytico, adaptar, crear mesmo, processos mais naturaes e eficientes, e aos alunos ensejos
francos de expandir suas atividades predilecções. Não como querem os seus criadores e principaes
propugnadores, mas como é possível em escolas officiaes, nas quaes não se podem dispensar as notas
de aproveitamento e, portanto, as lições, o horário, etc (SERGIPE, 1931, p. 14).

            Assim, pelo exposto foi possível perceber, que apesar do programa para o curso primário de 1931, estar
baseado no programa mínimo da vaga pedagógica escolanovista, nessa época ainda há a indicação ao método intuitivo
ser utilizado no ensino primário.
            Mas, a que se refere tal método? E como era usado no ensino de Aritmética?
            Segundo Valdemarin (2004a), o método intuitivo, também conhecido como lições de coisas, ensino pelo aspecto
ou método objetivo, contrário ao caráter abstrato e pouco utilitário da instrução, baseava-se no ensino concreto, racional
e ativo e era sintetizado por dois termos: a observação e o trabalho. Em que, observar significa progredir da percepção
para a ideia, do concreto para o abstrato, dos sentidos para a inteligência, dos dados para o julgamento; e trabalhar
consiste em fazer do ensino e da educação na infância uma oportunidade para a realização de atividades concretas,
similares àquelas da vida adulta.
            Dessa maneira, era tal método o indicado para o ensino das matérias[6] do ensino primário, dentre elas, a
Aritmética.
            Segundo este documento, o programa para o ensino de Aritmética era realizado em quatro anos, conforme
destacado no Quadro 1:

                                    QUADRO 1 – Saberes elementares aritméticos propostos pelo programa de 1931.
ANO ASSUNTOS

 
 
 
 
1º

Conta pausinhos, caroços, de 1 a 5, a 10, a 20, até 100.
Contagem por unidades, por 2, 4, 6, 8, 10, até 20; e inversamente, depois
até 100, etc.
Contagem por dezenas.
Parcker. Operações fundamentaes até 100.
Leitura e escripta de números simples.
Algarismos romanos – os signaes, depois as combinações. O relogio.
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2º
Revisão do 1º anno. Operações elementares. Faceis cálculos mentaes
rápidos. Parker. Pequenos problemas de interesse pratico. Dinheiro
nacional.

 
3º (3º livro)

Revisão do 2º anno. Fracções Decimaes, systema métrico, pesagens e
medições. Frequentes exercícios de calculo mental.
Juros simples e descontos simples por meios rápidos e calculo mental.

4º O programma do 3º com maior desenvolvimento das materias.
                                 Fonte: Quadro elaborado a partir do Programa de 1931.

            Uma análise sobre o programa para o ensino de Aritmética, exposto no quadro 1, nos permite afirmar, que este
era realizado até o sistema métrico, incluindo cálculo, corroborado pelo uso de materiais didáticos para auxiliarem na
instrução. Dentre os materiais, é possível citar os pauzinhos e caroços para auxílio no processo de contagem, o relógio
para o estudo dos algarismos romanos, e Parker, citado duas vezes, uma no 1º e outra no 2º ano.
            Sobre Parker, pode-se destacar, que o material ao qual o programa faz menção, se refere às Cartas de Parker,
que segundo Valente (2008b), “constituíam um conjunto de gravuras cujo fim era o de auxiliar o professor a conduzir
metodicamente o ensino, sobretudo, das quatro operações fundamentais”, em que, “junto de cada gravura, havia uma
orientação ao professor de como deveria dirigir-se à classe de modo a fazer uso de cada uma delas e avançar no
ensino da Aritmética” (VALENTE, 2008b, p. 4).
            Em conformidade com o autor, talvez seja possível dizer, que esse material didático viabilizava uma forma de
estudo dirigido, organizado e técnico de submeter o ensino a uma sequência programada de perguntas do professor, à
espera de respostas dos alunos para avançar na leitura de cada uma das Cartas de Parker, porém, isto não era posto
de modo linear, previsível e repetitivo, pois “as cartas traziam consigo uma organização didático-pedagógica, e cada
uma delas tinham uma forma própria e objetivos definidos de ensino e aprendizagem” (VALENTE, 2008b, p. 4).
            Dessa maneira, verifica-se que o ensino de Aritmética, posto no programa de 1931, era realizado intuitivo, pois
caracterizava-se pelo “uso de objetos didáticos, conhecidos ou semelhantes àqueles conhecidos pelos alunos, para
promover a aprendizagem”, e essa prática fundamentava-se na ideia de que “o conhecimento das coisas que nos
rodeiam é possível pelo fato de termos sentidos que fazem a ligação entre o objeto a ser conhecido e o sujeito que o
conhece” (VALDEMARIN, 2004b, p. 171).
            Portanto, de acordo com Valdemarim (2004b), a escola deveria introduzir os objetos didáticos como elementos
imprescindíveis à formação das ideias, ensinando coisas vinculadas à vida, aos objetos e fatos presentes no cotidiano
dos estudantes.
            Porém, além do exposto, constata-se pelo quadro 1, que ao ensino de Aritmética, também eram adotados
problemas de interesse prático, incluídos no ensino a partir dos centros de interesse, cujo método era utilizado a fim de
despertar o interesse da criança, proporcionando-lhes atividades mentais, sobre isto, é possível destacar, pelo que está
posto nas orientações do mesmo programa de 1931, que:

Tudo o que peço, diz Decroly, está nos programas comuns. Só há uma diferença: “eu proponho crear um
laço entre as matérias, para fazel-as convergir ao mesmo ponto, ou centro”... Qualquer circunstancia
ocasional, um acontecimento que impressione os alunos, uma árvore, um fructo de tamanho ou forma
invulgar, tudo serve ao professor, no momento, para crear um centro de interesse infantil (SERGIPE,
1931, p. 16 – 17).

            Ao que tudo indica, a adoção aos problemas baseados em centros de interesse dos alunos, são características
do movimento pedagógico escolanovista, pois, conforme Vasconcelos (1996), o escolanovismo propunha uma
pedagogia pragmatista e funcional, centrada na criança, na vida e na atividade, concebendo o aluno como elemento
ativo no processo de aprendizagem, ou seja, a criança deveria aprender fazendo nas condições reais da vida, em
situações em que a atividade fosse naturalmente determinada pelo interesse, pois, “a importância do interesse e da
ação para todo conhecimento ativo, considerando-os como fatores  fundamentais para a compreensão do
desenvolvimento intelectual da criança, bem como essência dos métodos ativos”, poderiam contribuir no preparo do
“educando para a vida solidária em sociedade” (VASCONCELOS, 1996, p. 20 – 21).
            Pois, como pontua Veiga (2004), “a característica mais marcante do escolanovismo é a valorização da criança,
vista como ser dotado de poderes individuais, cuja liberdade, iniciativa, autonomia e interesses devem ser respeitados”
(VEIGA, 2004, p. 38).
            Quanto ao Programa para o ensino das Escolas Primárias Públicas e Particulares do Estado de 13 de janeiro de
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1938, instaurada pelo Director Geral do Departamento de Educação, Aricio de Guimarães Fortes, determinava que tal
programa fosse adotado pelos “Grupos Escolares, Escolas Reunidas e Isoladas, estaduais, municipais e particulares,
ficando apenas facultativos os horários para os estabelecimentos de ensino particular” (SERGIPE, 1938, p. 3).
            E no que se refere ao saberes elementares aritméticos, este era realizado a partir do estudo de uma nova
matéria, a Matemática, que ao que tudo indica, resulta da Reforma Francisco Campos como destacado por Valente
(2008a), já explicitado anteriormente.
            Mas, o programa destinado ao ensino primário em 1938, era bem extenso, e além disso, era realizado a partir de
duas seções. Nota-se, pelo programa, indicação ao uso de recursos ligados à natureza para auxílio no processo de
contagem, como: as folhas, os frutos, as árvores, as pétalas, as sementes, as pancadas de um relógio, etc. As cartas de
Paker são novamente utilizadas, e com elas, surge um novo recurso didático, os contadores mecânicos, que “ao que
tudo indica, trata-se dos ábacos em seus diversos modelos e variantes” (PAIS, 2011, p. 3).
            Quanto aos livros didáticos utilizados no ensino primário, cabe destacar, que apesar de o Programa de 1938 não
apontar nenhuma indicação ao uso deste importante recurso, no Programa de 1931 foi possível identificar a
recomendação do uso do livro Arithmetica Elementar, escrito por Antonio Bandeira Trajano, nos dois últimos anos do
ensino primário. E é sobre a maneira como os saberes elementares aritméticos estavam apresentados neste livro, que
são abordadas algumas considerações no tópico seguinte.
 
O ENSINO DE ARITMÉTICA NO LIVRO DE ANTONIO TRAJANO
            De acordo com Stray (1993), o livro didático pode ser definido como “um produto cultural, composto, híbrido [...]
que se encontra no cruzamento da cultura, da pedagogia, da produção editorial e da sociedade”, e que exige atenção,
intenção, pausa e concentração para refletir e compreender sua mensagem (STRAY, 1993, apud FREITAS;
RODRIGUES, 2007, p. 1 – 2).
            Dessa maneira, neste tópico serão apontadas algumas considerações a respeito da 92ª edição do livro
Arithmetica Elementar, escrito em 1922 por Antonio Trajano.
            Em suas 135 páginas, o livro abordava os seguintes pontos: numeração (sobre números arábicos, romanos e
quantias); operações fundamentais; propriedades dos números (números primos, divisibilidade dos números, números
múltiplos, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum); frações (frações próprias e impróprias, simplificação de
frações, operações com frações); operações com frações; frações decimais; sistema métrico; números complexos;
razão; proporções, regra de três (simples e composta); falsa posição, porcentagem; juros; desconto; mistura e liga;
cambio; quadrados e cubos (potências e raízes); análise aritmética.
            Para iniciar a obra, Trajano adota o conceito de aritmética, entendida por ser “a sciencia elementar dos numeros
e a arte de calcular por meio de algarismos”, sendo estes “signaes numéricos e letras que abreviadamente representam
os numeros”, em que eram apresentados os algarismos arábicos e romanos (TRAJANO, 1922, p.5).
            Antes de dar continuidade ao assunto, com o estudo de numeração, Trajano considerava ser de fundamental
importância ter conhecimento sobre alguns conceitos: quantidade, unidade e número.

Unidade significa uma só coisa, por onde se começam a contar as quantidades.
Quantidade é uma porção de alguma coisa que se póde pesar, medir ou contar.
Número é o que exprime quantas unidades contem uma quantidade. (TRAJANO, 1922, p. 6 – 7).

            Assim, o autor considerava que as quantidades podiam ser homogêneas (são as da mesma espécie de coisas, e
que podem reunir em um só número) e heterogêneas (são as de espécies diferentes, e que não se podem reunir em um
só número); e que os números podiam ser divididos em pares e ímpares, abstratos e concretos, primos e múltiplos,
decimais e complexos.
            Dessa maneira, dava-se ênfase a numeração, falada e escrita, com destaque a numeração das quantias, pois
quantia significava “qualquer somma de dinheiro” (TRAJANO, 1922, p. 12), havendo a preocupação que os alunos
conhecessem o sistema monetário brasileiro adotado a época, pois isto fazia parte da vida prática, do cotidiano do
aluno.
            No tópico seguinte, eram abordadas as operações fundamentais da Aritmética, e frisada a importância dos sinais
que as representam, pois conforme Trajano, “os signaes arithmeticos que indicam as quatro operações fundamentais
mostram a relação que ha entre certos numeros” (TRAJANO, 1922, p. 13).
            Também existia a preocupação de que os alunos soubessem o significado de algumas palavras utilizadas
constantemente no ensino de aritmética: problema, solução, regra, demonstração e prova.

Problema é uma questão que requer uma ou mais quantidades desconhecidas, obtidas por meio de
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quantidades conhecidas.
Solução é um processo por meio do qual se acha a resposta de um problema.
Regra é a direção geral para resolver todos os problemas que pertencem a uma especie determinada.
Demonstração é um raciocínio desenvolvido para provar que uma regra ou outro qualquer enunciado de
Arithmetica é verdade.
Prova é uma segunda operação para se verificar a exactidão da primeira. (TRAJANO, 1922, p. 14).

            Após estas considerações, iniciava-se o estudo da primeira operação fundamental, a adição, que no livro é
indicada por sommar.
            Logo de início, é apresentada a tabuada de somar, pois reforça Trajano que a facilidade de se reunir parcelas
poderia ser adquirida quando o aluno soubesse com perfeição a tabuada. E na página seguinte, era apresentado o que
entendia-se por somnar, isto é, “reunir o valor de dois ou mais numeros em um numero só” (TRAJANO, 1922, p. 16),
cuja definição vinha acompanhada pelos termos que compunham a adição, a simbologia utilizada, e por três problemas 
resolvidos, com um deles possibilitando que a criança visualizasse tal problema por meio de sua ilustração, conforme
apresentado no Quadro 2.
                                                           QUADRO 2 – Exemplo de problema resolvido por meio de ilustrações.

Problema. Uma estante tem duas prateleiras; na de cima, tem
4 livros deitados e 3 em pé; e na de baixo, tem 2 em pé e 3
deitados; quantos livros tem a estante?
Solução.  Temos aqui quatro parcellas que sommam
4 + 3 + 2 + 3 = 12 livros
Todas estas parcellas são homogeneas, porque são da mesma
especie. A ordem em que addicionarmos estas parcellas, não
influirá no resultado da operação, pois se começarmos a
addição por outro qualquer canto da prateleira, a somma será
sempre a mesma.

                                              Fonte: Recorte contido na página 16 do livro Arithmetica Elementar de Trajano (1922).

            Para finalizar o estudo da adição, eram trazidos 44 problemas de aplicação, baseados na prática operação da
somar, e além destes, 21 problemas para resolver, em que fazia-se necessário a interpretação do aluno para
resolvê-los.
            De um modo geral, todas as operações fundamentais aritméticas apresentavam as mesmas características.
Iniciavam o estudo pela tabuada, seguido da definição, simbologia, princípios, resolução de problemas práticos e
finalizados com os problemas mais contextualizados.
            Já no estudo de sistema métrico, este é iniciado por um texto no qual são apresentadas informações sobre como
o sistema de pesos e medidas foi introduzido no Brasil e algumas justificativas sobre o porquê do sistema aqui
abordado, ser chamado de métrico. Para detalhes, ver Quadro 3.
                                                               QUADRO 3: Texto introdutório do estudo de Sistema Métrico.

SYSTEMA METRICO
116. O systema de pesos e medidas, adoptado no Brazil por
lei a. 1157 de 26 de Junho de 1862, e o unico auctorizado
entre nós, desde 1 de Julho de 1873, é o Systema métrico
decimal, organizado em França, no seculo XVIII por uma
commissão  de homens notaveis pelos seus conhecimentos
mathematicos.
        Esta commissão tomou como base do novo systema a
distancia do Equador ao Polo do Norte, segundo o meridiano
de Pariz; calculou  esta distancia e achou que tinha 5130740
toesas; dividiu este espaço em 10 milhões de partes iguaes, e
tomou o comprimento de uma destas partes para a dimensão
do metro. De sorte que o metro tem a decima millionesima
parte da distancia do Equador ao Polo.
117. A palavra metro vem do grego metron que significa
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medida. Este termo já era usado na composição de outras
palavras, como thermometro, chronometro, barômetro, etc.
         Este systema chama-se métrico, porque todas as suas
medidas teem as dimensões tiradas do metro; chama-se
tambem decimal, porque todas as suas medidas estão sujeitas
á divisão decimal, e vulgarizou-se rapidamente por toda a
Europa e America, por ser muito vantajoso, simples e de facil
comprehensão.

                                                Fonte: Recorte contido na página 75 do livro Arithmetica Elementar de Trajano (1922).

            Assim, após breve apresentação, como posto no quadro 3, era realizado o estudo das principais unidades do
sistema métrico decimal, seguido de muitas ilustrações representando estas unidades de medida, e de muitos
problemas a serem resolvidos por meio das operações fundamentais aritméticas.
            Por fim, vale ressaltar, que a análise levantada sobre o livro em questão, deu-se enfaticamente, pelo estudo das
operações fundamentais aritméticas e sistema métrico, por serem esses os conteúdos portos pelos programas
sergipanos, discutidos anteriormente mais abordados no curso primário.

CONSIDERAÇÕES
            Neste trabalho, foram apresentados os resultados de uma pesquisa que teve por objetivo compreender como o
ensino da disciplina Aritmética era realizado nos grupos escolares sergipanos, durante a década de 1930. Em
específico, tratou de analisar o ensino do saber elementar aritmético prescrito em dois programas escolares (1931 e
1938) e no livro didático utilizado nos últimos anos do ensino primário à época, Arithmetica Elementar de autoria de
Antonio Trajano.
            Como resultado dessa análise, pode-se destacar, que o ensino de Aritmética posto nos programas escolares,
era realizado a partir do centro de interesse da criança, fazendo-se uso de problemas práticos, de cálculos mentais e de
recursos didáticos (como cartas de Parker, contadores mecânicos, e outros). E já na obra Arithmetica Elementar, de
modo geral, o ensino era bastante fundamentado na observação, a qual se desenvolvia o ensino intuitivo. Há também
muitos problemas práticos, envolvendo o cotidiano do aluno e principalmente aqueles que tratam de situações que
envolviam o sistema monetário adotado à época. Assim, a maneira como os conteúdos foram trabalhados visavam
atender a proposta do autor em fornecer um ensino graduado, a partir do estudo simples, ao mais complexo.
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