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Resumo

O artigo objetiva analisar a presença da Reforma Simões Filho no curso Ginasial do Atheneu Sergipense e no ensino
de Matemática, além de anunciar os primeiros indícios do Movimento da Matemática Moderna na instituição. Como
fontes utilizamos as Atas de Relatórios Escolares Anuais, que nos permitiu entender a contribuição da lei vigente para
o ensino de Matemática por meio dos professores, séries, turmas e horários das aulas do colégio. Diante das análises
percebermos que no curso Ginasial do Atheneu Sergipense, o ensino de Matemática ao longo dos anos de 1951 e
1960 se desenvolveu e sofreu estabilidades, mas tais modificações não faziam referência aos debates necessários
para instalação de novas diretrizes, conteúdos e métodos para o ensino da Matemática.

Palavras-Chave: Reforma Simões Filho. Matemática. Curso Ginasial.

Abstract

The article aims to analyze the presence of the Reformation Simões Filho in the Gymnasium of Atheneu Sergipense
and in the teaching of Mathematics, besides announcing the first signs of the Modern Mathematics Movement in the
institution. As sources we used the Annual Report of School Reports, which allowed us to understand the contribution
of the current law to the teaching of Mathematics through the teachers, series, classes and hours of classes of the
college. Before the analysis we realized that in the Atheneu Sergipense Gymnasium course, the teaching of
Mathematics throughout the years of 1951 and 1960 developed and suffered stabilities, but such modifications did not
make reference to the debates necessary for the installation of new guidelines, contents and methods for the Teaching
of Mathematics.

Keywords: Reforma Simões Filho. Mathematics. Ginasial Course.

Nos anos de 1950 a educação secundária ainda estava sendo administrada por meio das orientações da Reforma
Capanema, uma vez que esta legislação permaneceu nas escolas brasileiras por duas décadas. Também
denominado de anos dourados, esta época representou o início da popularização do ensino com o aumento do
número de alunos matriculados nas instituições secundárias. Como consequência deste crescimento, o Ministro da
Educação e Saúde Simões Filho realizou uma revisão nos programas de conteúdos e nas orientações pedagógicas
das disciplinas do ensino secundário para diminuir as dificuldades de cumprir com os conteúdos estabelecidos pela
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legislação vigente. Assim, a sua finalidade era implementar um programa menos prolixo e mais sucinto: um programa
básico.

Com a Portaria nº 456, do dia 27 de fevereiro de 1951, a comissão de revisão dos programas do ensino secundário foi
criada e subdividida em outras comissões de acordo com as disciplinas. Assim, “cada comissão era formada por um
professor da Faculdade Nacional de Filosofia, um professor do Colégio Pedro II, um professor do Instituto de
Educação do Distrito Federal e um professor do Sindicato dos professores particulares” (MARQUES, 2005, p. 53). A
Congregação do Colégio Pedro II por meio da Portaria nº 614, de 10 de maio de 1951 ficou encarregada de
elaborá-los, embora sua implementação tenha ocorrido pela Portaria Ministerial nº. 966, de 2 de outubro de 1951.

O novo texto legal estabelecia um programa simplificado, o Programa Mínimo, que se diferenciava dos anteriores pela
quantidade de conteúdo a ser ministrados no curso Ginasial e Colegial nos anos de 1950. Sua elaboração também
ficou a cargo da Congregação de professores do Colégio Pedro II, que a partir deles produziriam os programas
analíticos denominados pela legislação de Programas Desenvolvidos para serem adotados em todos os
estabelecimentos secundários brasileiros, mas sem descartar a possibilidade de cada estado elaborar seus próprios
planos e adequá-los as suas características peculiares. Desse modo, dos seus dez artigos os dois primeiros definiam
a aprovação progressiva a partir dos anos de 1952, dos programas de 16 disciplinas. Seus programas estavam
acompanhados de instruções metodológicas elaboradas pela Congregação do Colégio Pedro II e permaneceu no
cenário brasileiro até o início da década de 1960 (SOUZA, 2008).

Os intitulados “Programas Mínimos”, tinham por objetivo eliminar os excessos e as redundância dos conhecimentos
que compunham a organização das diversas disciplinas, entre elas a Matemática. Os programas de Matemática do
ensino secundário foram alterados pela legislação que doravante será denominada de “Portaria de 1951”. Nas
palavras de Marques (2005), os novos programas de Matemática eram simplificados, ao contrário dos antigos que
possuíam uma exagerada inclinação para a teoria e a abstração, exigindo até ensinamentos inacessíveis aos alunos
do curso secundário. Este período também anunciou o início do Movimento da Matemática Moderna no Brasil por
meio dos Congressos Nacionais de Ensino de Matemática.

Diante dos fatos apresentados nos questionamos: Os ditames da Reforma Simões Filho estavam presentes no curso
Ginasial do Atheneu Sergipense e nos seus ensinamentos matemáticos Como ocorreu o prelúdio do Movimento da
Matemática Moderna no Atheneu Sergipense Desse modo, o trabalho objetiva analisar a presença da Reforma
Simões Filho no curso Ginasial do Atheneu Sergipense e no ensino de Matemática, além de anunciar os primeiros
indícios do Movimento da Matemática Moderna na instituição.

Como fontes utilizou-se as Atas de Relatórios Escolares Anuais, localizadas no Centro de Educação e memória do
Atheneu Sergipense (CEMAS), que nos permitiu entender a contribuição da lei vigente para o ensino de Matemática
por meio dos professores, séries, turmas e horários das aulas do colégio. Também nos remeteu aos tempos dos
Ginásios, embora o Atheneu Sergipense fosse denominado de Colégio por ministrar os dois ciclos do ensino
secundário (Ginasial e Colegial), organizados pela Reforma Gustavo Capanema a partir no ano de 1943 (SOUZA,
2016). Esta designação perdura até os dias atuais, nominado de Colégio Estadual Atheneu Sergipense, mas em
termos de organização curricular muita coisa mudou com a implementação de cada reforma educacional.

Nos anos de 1950, ainda se fazia presente no Atheneu Sergipense as determinações da Lei Orgânica do ensino
secundário, de 2 de abril de 1942. Suas instalações mudaram “para a Praça Graccho Cardoso, aí permanecendo até o
momento. Qualquer que tenha sido a localização geográfica em que o prédio funcionou, ele sempre esteve na região
central da cidade de Aracaju, à vista da sociedade e próxima aos demais edifícios de destaque” (ALVES, 2005, p. 49).
Esta condição facilitava o fluxo de entrada e saída de alunos vindos do interior do estado para capital.

O ano letivo do Atheneu Sergipense para o curso Ginasial e Colegial começava no dia 1º de março e terminava no dia
30 de novembro de cada ano. Os exames e as matrículas eram gratuitos, exceto para os alunos provenientes de
estabelecimentos particulares. Nos anos de 1950 ocorreram um aumento significativo no número de matrículas, como
mostra o quadro a seguir:

Quadro 1- Número de matrículas dos Cursos do Atheneu Sergipense (1951-1960)
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Anos Curso Ginasial Curso Colegial Total
1951 470 289 759
1952 460 278 738
1953 537 322 859
1954 471 325 796
1955 451 347 798
1956 502 353 855
1957 585 396 981
1958 815 568 1383
1959 816 739 1555
1960 682 647 1329
Total 5789 4264 10.053

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados extraídos das Atas dos Relatórios Escolares Anuais do Atheneu
Sergipense de 1951 a 1960.

Durante as análises das Atas dos Relatórios Escolares Anuais contabilizamos entre os anos de 1951 e 1960 um total
de aproximadamente 10.053 alunos matriculados nos dois ciclos do ensino secundário do Atheneu Sergipense,
apresentando o maior número de jovens interessados pelos seus ensinamentos no ano de 1959. No curso Ginasial
estavam matriculados cerca de 5.790 estudantes. O aumento da procura por esta instituição talvez possa ser
esclarecido devido à implementação dos programas mínimos no seu currículo. Não encontramos nenhuma legislação
estadual que registrasse essa passagem na escola, mas os conteúdos registrados nas cadernetas de Matemática,
sem dúvida, confirmam a sua presença.

O programa para o curso Ginasial no Atheneu Sergipense permaneceu o mesmo em relação as disciplinas que
deviam ser ministradas pela Reforma Simões Filho, embora ocorressem algumas modificações quanto aos
professores, turnos e horários. Este fato também comprova que a escola atendeu as previsões legais para o ensino
secundário durante a Portaria de 1951, já que a instituição estava equiparada ao Colégio Pedro II, localizado no Rio
de Janeiro. O mesmo pode ser afirmado para a estruturação da disciplina Matemática.

Quanto aos programas de Matemática para o curso Ginasial, eles deviam ser simples sem nenhuma tendência para
teoria e abstração, além de vir acompanhados das instruções metodológicas mediante as orientações da Portaria de
1951. Neste sentido, provavelmente o mesmo ocorreu nos ensinamentos matemáticos do curso Ginasial no Atheneu
Sergipense, já que a instituição seguia as orientações do Colégio Pedro II e apresentavam a seguinte estrutura:

Quadro 2 - Programa de Matemática da Portaria de 1951 para o curso Ginasial

1ª série

Números inteiros, operações fundamentais, números relativos.

Divisibilidade aritmética; números primos.

Números fracionários.

Sistema legal de unidades de medir; unidades e medidas usuais.

2ª série

Potências e raízes; expressões irracionais.

Cálculo literal; polinômios.

Binômio linear; equações e inequações do 1º grau com uma incógnita;
sistemas lineares com duas incógnitas.
Razões e proporções; aplicações aritméticas.
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3ª série
Figuras geométricas planas; reta e círculo.

Linhas proporcionais; semelhança de polígonos.

Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Tábuas naturais.

4ª série

Trinômio do 2 º grau; equações e inequações do 2º grau com uma
incógnita.

Relações métricas nos polígonos e no círculo; cálculo de π.

Áreas de figuras planas.

Fonte: Quadro elaborado a partir dos conteúdos extraídos dos programas para o ensino secundário brasileiro,
organizados por VECHIA e LORENZ (1998, p. 400).

Ao analisar os programas de Matemática do curso Ginasial verificamos que eles estavam estruturados na 1ª série em
Aritmética e Sistema legal de unidades, na 2ª série em Aritmética e Álgebra, na 3ª série em Aritmética, Álgebra e
Geometria e na 4ª série em Álgebra e Geometria. Também observei que os temas de Geometria Intuitiva e Números
Irracionais não estavam presentes em nenhuma das séries. A Portaria de 1951 vinha acompanhada de instruções
metodológicas para os ensinamentos matemáticos, além de também elaborar dos planos de desenvolvimento por
meio da Portaria Ministerial nº 1045, em 14 de dezembro de 1951. Estes planos representavam uma exposição mais
detalhada dos conteúdos dos programas mínimos. Sendo assim, de uma maneira resumida e simplificada, os
assuntos eram discriminados e aplicados gradativamente nos programas já elaborados.

A Matemática por meio das instruções metodológicas constituiu uma disciplina fundamental na formação dos jovens,
“como objeto de cultura, instrumento de trabalho e fator de aperfeiçoamento mental” (MARQUES, 2005, p. 60). O
aluno deixava de ser considerado um simples receptor passivo de conhecimentos e cada assunto matemático
estudado deveria despertar nele o interesse e atenção. Neste sentido, não havia dúvidas de que a unicidade do
ensino da Matemática era essencial para que o aluno pudesse compreender “a identidade dos métodos e dos
procedimentos empregados nos seus diferentes ramos” (MARQUES, 2005, p. 60). Dessa maneira, o estudante era
mobilizado para justificar, provar e demonstrar uma teoria matemática por meio do manuseio cuidadoso do método
dedutivo no curso Ginasial.

Nessa perspectiva, a Matemática do ginásio era essencialmente prática e intuitiva. Nas instruções metodológicas o
rigor matemático não possuía exageros, o professor evitava para o ensino desta disciplina técnicas de simples
memorização e o uso abusivo de definições. Entre outras palavras, cada assunto devia ser ilustrado com aplicações e
exemplos; a unidade da Matemática ficava evidente; os ensinamentos matemáticos nos primeiros anos continham um
caráter prático e intuitivo; aos poucos o aluno era despertado cautelosamente para o método dedutivo e havia uma
moderação no que se diz respeito ao rigor.

Resumindo, o programa de Matemática proposto pela Portaria de 1951 contemplava um programa simplificado,
denominado Programa Mínimo, visível pela quantidade de conteúdos fundamentais para o ensino do curso Ginasial
nos anos de 1950. A Congregação de professores do Colégio Pedro II elaborou os programas desenvolvidos a partir
dos Programas Mínimos. Os programas desenvolvidos não apresentavam na 1º série Aritmética e Geometria, na 2ª
série Aritmética e iniciação à Álgebra sem nenhum conteúdo de Geometria, na 3ª série Aritmética, Álgebra e
Geometria, e na 4ª série Álgebra e Geometria. Também não foi localizado entre os conteúdos o assunto de funções.

Suas instruções metodológicas ressaltavam a ideia de que o rigor não devia ser exagerado e que o convite à intuição
jamais seria descartado. O ensino intuitivo contemplava integralmente o ensino da disciplina Matemática no curso
Ginasial. O método heurístico não foi citado, mas o aluno era mais participativo e deixava de ser apenas um receptor.
Para uma educação efetiva, a Portaria de 1951 se diferenciou das demais previsões nacionais ao valorizar a
qualidade em detrimento da quantidade. Nas palavras de Chervel (1990), as finalidades de objetivo representam os
fins para os quais convergem as legislações do ensino e no caso da Reforma Simões Filho havia uma intenção clara
de se reduzir os conteúdos ministrados.
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Para ministrar suas aulas de Matemática no curso Ginasial do Atheneu Sergipense foram designados docentes
capacitados, onde os registros das Atas dos Relatórios Escolares Anuais do Atheneu Sergipense entre os anos de
1952 e 1959 listavam 14 professores de Matemática para o curso Ginasial distribuídos por anos e turmas, conforme o
quadro a seguir.

Quadro 3- Professores de Matemática que atuaram no curso Ginasial do Atheneu Sergipense entre os anos de
1952 e 1959

Nome Anos Turmas
Augusto Pereira de Azevedo 1959 4ª B
Albano Prado 1957 2ª E

Dalva Linhares Nou
1952

1953

3ª C e D

3ª A e D
Genaro Dantas Silva 1957 4ª A

Gentil Tavares da Mota

1952

1953

1954

4ª A e B

1ª A e 4ª (B e C)

1ª (A, B e C) e 4ª (A, B e C)
João Evangelista Cajueiro 1953 4ª B e C

José Fonseca Gesteira

1952

1953

1954

1955

1957

1959

1ª D e E

2ª D e E

2ª (C e D) e 3ª (A e B)

2ª (A, B e C)

3ª A, B e C

3ª B e E
José Machado Rollemberg 1955 4ª A, B e C
José Rollemberg Leite 1959 4ª C
Nildete Lobão Costa 1959 1ª A, B, C e D
Leão Magno Brasil 1959 2ª (C, D e E) e 3ª (C, D e F)

Manoel Joaquim Soares Lima

1952

1953

1954

1955

1957

1959

2ª A, B, C, D e E

2ª (A, B e C) e 3ª (B e C)

2ª (A e B) e 3ª (C e D)

1ª (A, B e C); 2ª D e 3ª (B, C e D)

1ª A, B, C e D

2ª A, B, F e G

Olga Batista de Andrade
1957

1959

2ª A, B, C e D

3ª (A e G) e 4ª A
1952 1ª (A, B e C) e 3ª (A e B)
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Walfrido Maria de Andrade
1953

1955

1957

1ª (B e C), 4ª A

1ª D e 3ª A

4ª B E C

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados extraídos das Atas dos Relatórios Escolares Anuais do Atheneu
Sergipense de 1952 a 1960.

O Quadro 3 apresenta um panorama geral dos professores de Matemática do curso Ginasial do Atheneu Sergipense,
apesar de algumas ausências em termos de docentes, turmas, séries e anos. Na investigação foram elencadas 108
turmas, por um período de 8 anos e distribuídas nas quatro séries. Durante as análises dos dados verificamos que
José Fonseca Gasteira, Manoel Joaquim Soares e Walfrido Maria de Andrade estavam presentes na instituição desde
os anos de 1952 e ministraram a disciplina até a segunda metade dos anos de 1950, embora José Fonseca Gasteira
fosse o mais frequente em termos de anos e Manoel Joaquim Soares ministrasse mais aulas.

Cabe destacar um fato que nos chamou a atenção nos estudos em Luz (2012), ao investigar a trajetória do professor
Genaro Dantas Silva. O autor afirma que no ano de 1953, Genaro se tornou docente do Atheneu Sergipense por
indicação do professor Petrus Stefan, embora as fontes escolares pesquisadas tenham localizado a presença do seu
nome entre os registros de 1957. O autor também afirma que no mesmo ano, o referido professor participou do curso
de formação de professores promovido pelo Grupos de Estudos no Centro de Ciências da Bahia (CECIBA), na cidade
de Salvador. Ainda diz que, o professor Omar Catunda criou um programa de intercâmbio com jovens docentes do
Departamento de Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Bahia (FFCL/BA) nos estudos de
pós-graduação por meio de cursos de aperfeiçoamento na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade
de São Paulo (FFCL-USP), nos anos de 1950 e o professor Genaro se fez presente.

O CECIBA exerceu grande influência no processo de difusão da Matemática Moderna ao
oferecer cursos bem como produzir material didático para subsidiar o trabalho pedagógico.
O professor Genaro Dantas Silva, quando iniciava sua carreira de professor do Colégio
Estadual Atheneu Sergipense, foi um dos escolhidos para participar de cursos nesse centro
de ensino, conforme narrado em uma das entrevistas (LUZ, 2012, p. 30).

Ainda Luz (2012), afirma que Genaro Dantas iniciou seu audidaditismo por meio das leituras de Álgebra Moderna do
professor Omar Catunda. Os contatos com os conceitos de Álgebra Moderna o fizeram avançar nos estudos desse
novo segmento da Matemática mediante a aquisição do livro “Álgebra Moderna Básica” de Birkhoff & MacLane, que
renovou seu aprendizado sobre a Matemática. Os seus conhecimentos algébricos também permitiram ministrar aulas
no curso de Mestrado em Engenharia, mesmo não possuindo formação para exercer tal função, embora seus diários
fossem assinados por um docente da instituição. Como consequência de sua contribuição ao ensino superior, o Reitor
Aluisio de Campos o convidou para cursar Licenciatura Matemática na Universidade Federal de Sergipe.

Diante os fatos, nota-se que no início dos anos 1950 existia um professor interessado pelos ensinamentos da
Matemática Moderna, apesar de não participar dos Congressos frequentou cursos de aperfeiçoamento ministrados
pelo CECIBA e posteriormente, o final dos anos de 1960, no Centro de Ciências do Nordeste (CECINE). Desse modo,
o que nos resta saber é se este professor aplicou tais conhecimentos nas suas aulas de Matemática do curso Ginasial
do Atheneu Sergipense Mas, essa é uma outra história.

Os professores do Atheneu Sergipense ministravam aulas de Matemática no curso Ginasial nos turnos manhã e tarde,
por 3 horas semanais, inclusive aos sábados. Para analisar o cotidiano desta disciplina foram investigados os horários
das aulas dos anos de 1952, 1957 e 1959 para elencar algumas características do seu ensino, conforme o Quadro 3:

Quadro 4- Horários das aulas de Matemática para o curso Ginasial do Atheneu Sergipense no ano de 1952
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Séries e Turmas Turno 2ª F 3ª F 4ª F 5ª F 6ª F Sábado
1ª A

Tarde

- 14h - 15h - 14h
1ª B - 15h - 13h - 15h
1ª C - - 15h - 13h 13h
1ª D

Manhã

9h - 9h - 9h -
1ª E 8h - 8h - 8h -
2ª A - 9h - 9h - 9h
2ª B 8h - 8h - 11h -
2ª C - 8h - 11h - 8h
2ª D - 10h - 10h - 10h
2ª E - 11h 11h - 11h 11h
3ª A - 8h - 10h - 8h
3ª B - 9h - - 9h 9h
3ª C - 8h 8h - - 9h
3ª D - 9h - 9h - 8h
4ª A - 8h - 8h - 8h
4ª B 8h - 8h - 8h -

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados extraídos das Atas dos Relatórios Escolares Anuais do Atheneu
Sergipense de 1952.

Para o ano de 1952, as aulas de Matemática do curso Ginasial do Atheneu Sergipense eram ministradas em dois
turnos, no período das 8h às 11h50 e das 13h às 16h50. O curso possuía ao total dezesseis turmas, sendo três delas
pela tarde e as outras treze pela manhã. As turmas estavam distribuídas dessa maneira: cinco para 1ª série, sendo
três pela manhã e duas pela tarde; cinco turmas da 2ª série pela manhã; quatro turmas da 3ª série pela manhã e duas
turmas da 4ª série pela manhã. Os alunos cursavam os conteúdos matemáticos três vezes na semana, por 1 hora de
duração, inclusive aos sábados. Das turmas pesquisadas, apenas o 1ª D, 1ª E, 2ª B e 4ª B estudavam aos sábados.
Durante as análises observamos que o 2ª E possuía aulas, às 11 horas, por três dias e mais uma aula era acrescida
ao seu horário nos sábados.

Os horários das aulas do curso Ginasial do Atheneu Sergipense, no ano de 1957 a instituição possuía 15 turmas ao
total, sendo 1 turma pela tarde e 14 turmas pela manhã, como apresenta o quadro a seguir:

Quadro 5- Horários das aulas de Matemática para o curso Ginasial do Atheneu Sergipense no ano de 1957

Séries e Turmas Turno 2ª F 3ª F 4ª F 5ª F 6ª F Sábado
1ª A

Manhã

8h 11h 8h - 8h -
1ª B 9h 10h - 8h - 9h
1ª C 10h 9h 9h 10h - -
1ª D - 8h 10h 9h 9h -
2ª A 11h 9h - 8h - 9h
2ª B - 8h 11h 9h - 11h
2ª C - 11h - 10h 10h 8h
2ª D - 10h - 11h 11h 10h
2ª E 8h 8h - 8h 8h -
3ª A 10h - 8h - 8h -
3ª B 9h - 9h - 10h -
3ª C 8h - 10h - 9h -
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4ª A Tarde 16h 16h - 16h - Vago
4ª B Manhã - 9h - 9h - 8h
4ª C - 8h - 8h - 9h

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados extraídos das Atas dos Relatórios Escolares Anuais do Atheneu
Sergipense de 1957.

As turmas do curso Ginasial do Atheneu Sergipense estavam distribuídas dessa maneira: quatro para 1ª série, sendo
todas manhãs; cinco turmas da 2ª série pela manhã; três turmas da 3ª série pela manhã e três turmas da 4ª série,
sendo duas pela manhã e uma pela tarde. Os alunos cursavam os conteúdos matemáticos quatro vezes na semana,
por 1 hora de duração, inclusive aos sábados. Das turmas pesquisadas, as séries 1ª B, 2ª A, 2ª B, 2ª C, 2ª D, 4ª B e 4ª
C estudavam aos sábados.

Ao analisar os horários das aulas de Matemática do Atheneu Sergipense observamos alguns indícios dos reflexos do I
Congresso Nacional de Ensino de Matemática no Curso Secundário, que entre os temas discutidos, os professores
defendiam o aumento das aulas de Matemática para 4 horas semanais. Este congresso ocorreu de 4 a 7 de setembro
de 1955, na cidade de Salvador, do Estado da Bahia. Segundo Marques (2005), o evento tinha como temas os
horários e programas, métodos gerais de ensino, tendências modernas no ensino e livro de classe.

Diante das muitas propostas discutidas pelos educadores matemáticos do Distrito Federal, de São Paulo, do Rio
Grande do Sul, do Espírito Santo, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e Bahia foi possível perceber que não
havia nos professores uma insatisfação frente aos conteúdos estabelecidos pela Portaria de 1951, apenas sugeriram
determinados ajustes nos assuntos matemáticos, acrescentando um ou outro tema que entraram em votação
(MARQUES, 2005). Nota-se que Sergipe não participou deste Congresso, mas de alguma forma as ideias circulavam,
uma vez que o professor Genaro Dantas participou de grupos de estudos no ano de 1957 e, provavelmente, trazia na
bagagem as novidades matemáticas.

Nas palavras de Marques (2005), no final da votação os professores decidiram que os programas de Matemática da
Portaria de 1951, do curso Ginasial continuariam os mesmos, mas com algumas alterações sugeridas por Osvaldo
Sangiorgi, ou seja, “a transferência de Números Relativos para a 2ª série, com a permanência de Potências e Raízes
Quadradas na 1ª série e com Razões e Proporções na 2ª série” (MARQUES, 2005, p. 70). No que se refere aos
horários das aulas da disciplina ficou aprovado o aumento “do número de 3 para no mínimo 4 aulas semanais de
matemática no ginásio [...]” (MARQUES, 2005, p. 73). Dessa maneira, no encerramento do Congresso ficou decido o
seguinte:

I - O congresso reconhece a necessidade e propõe a elevação do número de aulas
semanais para quatro no curso de ginásio e para cinco no de colégio.

II - O congresso proclama que os programas de ensino devem ser flexíveis e sujeitos a
revisões periódicas, que atendam ao evolver da técnica e do pensamento coletivo. Tais
revisões devem ser feitas não somente por técnicos em educação, como também por
professores em exercício, eleitos em cada unidade da federação.

III - O Congresso recomenda uma reestruturação dos atuais programas de Matemática no
Curso Secundário, de modo a permitir uma verdadeira sistematização e a garantir um
aproveitamento maior do educando (MARQUES, 2005, p. 75).

O Congresso possuía uma preocupação em destacar a Matemática no cenário educativo moderno, embora a
expressão “moderna” mencionada aqui não tenha nenhuma relação com o movimento internacional que surgiu no
Brasil nos anos 1960. Contudo, a maior reivindicação deste Congresso era o aumento do número de aulas semanais
para os ensinamentos matemáticos, fato que ficou oficializado em suas conclusões e visível nos horários das aulas de
Matemática do curso Ginasial do Atheneu Sergipense. Para corroborar com esta afirmação analisamos os horários da
referida instituição para o ano de 1959.
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Quadro 6- Horários das aulas de Matemática para o curso Ginasial do Atheneu Sergipense no ano de 1959

Séries e Turmas Turno 2ª F 3ª F 4ª F 5ª F 6ª F
1ª A

Manhã

- 7h30 - 7h30 8h30
1ª B - 8h30 - 9h30 7h30
1ª C - 10h30 - 10h30 9h30
1ª D - 9h30 - 8h30 10h30
2ª A 10h30 - - - 8h30
2ª B 8h30 - 8h30 - 10h30
2ª C 8h30 - 8h30 - 9h30
2ª D - 10h30 7h30 9h30 -
2ª E 7h30 - 10h30 - 7h30
2ª F 9h30 - 7h30 - 9h30
2ª G 7h30 - 9h30 - 7h30
3ª A - 10h30 - 10h30 10h30
3ª B 8h30 - 8h30 - 8h30
3ª C 10h30 - 11h20 - 10h30
3ª D 9h30 - 9h30 - 8h30
3ª E 7h30 - 7h30 - 7h30
3ª F 11h20 11h20 - - 11h20
3ª G - 9h30 - 9h30 9h30
4ª A - 8h30 - 8h30 7h30
4ª B - 7h30 - 7h30 8h30
4ª C 7h30 - 7h30 - 7h30

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados extraídos das Atas dos Relatórios Escolares Anuais do Atheneu
Sergipense de 1959.

Para o ano de 1959, as aulas de Matemática do curso Ginasial do Atheneu Sergipense eram ministradas no turno da
manhã, das 7h30 às 12h. O curso possuía vinte e uma turmas, distribuídas dessa maneira: quatro para 1ª série; sete
turmas da 2ª série; sete turmas da 3ª série e três turmas da 4ª série. Os alunos ainda cursavam os conteúdos
matemáticos quatro vezes na semana, por 50 minutos de duração e não se estudava mais aos sábados. Esta
estrutura afirmava a proposta do I Congresso Nacional de Ensino de Matemática no Curso Secundário para o
aumento das aulas de Matemática para 4 horas semanais, com diminuição de carga horária de outra disciplina. É
importante frisar que nesta época aconteceram discussões importantes sobre a Matemática Moderna em âmbito
nacional. Estes debates foram iniciados no II Congresso Nacional de Ensino de Matemática realizado no ano de 1957
e aprofundados no III Congresso Nacional de Ensino de Matemática, no ano de 1959 relatados a seguir.

Nas análises de Marques (2005), o II Congresso Nacional de Ensino de Matemática foi realizado no ano de 1957, na
cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul. Este evento apresentou palestras para o ensino secundário,
ensino primário e formação de professores. Entre os mais de 400 congressistas estavam presentes Júlio César de
Melo e Souza, Benedito Castrucci, Manoel Jairo Bezerra e Osvaldo Sangiorgi. O Congresso estudou questões
relativas à aprendizagem da Matemática nos diferentes níveis de ensino; definiu as bases para elaborar programas de
diversos níveis de ensino que consideravam os aspectos científicos e psicológicos e articulá-los por meio de normas,
além de estudar a influência da Matemática nas demais disciplinas.

Ao tocante do ensino secundário, os professores estavam preocupados com a adaptação do ensino de Matemática
com os recentes avanços da ciência e da Psicologia. Também abordaram com discrição o tema Matemática Moderna
por meio das teses de Ubiratan D&39;Ambrósio e de Osvaldo Sangiorgi, de São Paulo; de Martha Maria de Sousa
Dantas, da Bahia e de Jorge Emmanuel Ferreira, representante do Colégio Militar do Rio de Janeiro (MARQUES,
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2005).

No texto de Marques (2005) nos diz que, o texto de Ubiratan D&39;Ambrósio “Considerações sobre o ensino atual de
Matemática” recomendava que os estudos matemáticos fossem pautados nas aquisições mais recentes da
Matemática Moderna e da Psicologia, na ocasião professor também criticou o ensino tradicional. O trabalho de
Osvaldo Sangiorgi intitulado “Matemática clássica ou Matemática moderna, na elaboração dos programas do ensino
secundário ” destacou a diferença entre a Matemática Clássica e a Matemática Moderna, sendo que a primeira ter por
base os elementos simples e a segunda um sistema operatório representado por uma série de estruturas e destacou
entre elas as estruturas algébricas, as estruturas de ordem e as estruturas topológicas. Este professor também
argumentou que os programas de Matemática deviam educar o aluno mediante um número de fatos indispensáveis à
sua formação diante as novas conquistas da ciência, diferente dos atuais que eram extensos e possuíam horários
inexequíveis

O tema “Formação científica e pedagógica do professor” de Martha Maria de Sousa Dantas destacou o processo
evolutivo da Matemática e a necessidade do ensino em acompanhar esta evolução. A professora denominava a
Matemática Moderna de métodos modernos de exposição da Matemática Clássica e na ocasião do Congresso
mencionou os trabalhos pesquisados na França sobre a introdução da Matemática Moderna na escola secundária. E
por fim, a tese do professor Jorge Emmanuel Ferreira Barbosa Reflexos do desenvolvimento atual da Matemática no
ensino secundário fez referência ao matemático André Lichnerowicz. Também sugeriu que o evento incluísse em suas
atribuições, alguns nomes de professores capazes de realizar algumas experimentações para elaborar novos
conceitos para o aluno ter contato com a Matemática da época. Os resultados desta investigação deveriam ser
apresentados no próximo encontro, segundo as afirmações de (MARQUES, 2005).

O III Congresso Nacional de Ensino de Matemática ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1959. Para Soares
(2001), havia cerca de quinhentos professores de Matemática inscritos, sendo as maiores comissões de professores
representadas pelo Estado sede do evento com duzentos e oito, São Paulo com noventa e dois; Rio Grande do Sul
com trinta e quatro, Minas Gerais com trinta e dois e Bahia com vinte e sete participantes. Nelas estavam presentes
Osvaldo Sangiorgi, José Carlos de Mello e Souza, Martha Maria de Souza Dantas, Ary Quintela, Manoel Jairo
Bezerra, Waldecyr C. de Araújo Pereira, Elon Lages Lima, Omar Catunda e Leonidas H. B. Hegenberg, entre outros.
Este Congresso contou com patrocínio da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES)
e objetivou estudar os problemas relativos aos níveis de ensino secundário, primário, comercial, industrial e normal,
além de algumas dificuldades sobre estudo da Matemática.

Este congresso também discutiu questões relacionadas à formação e aperfeiçoamento dos professores do ensino
secundário. As teses apresentadas advertiam que a estrutura das Faculdades de Filosofia da época não correspondia
às necessidades brasileiras e não estavam adaptadas à realidade social do país. Provavelmente, estas faculdades
foram construídas seguindo os moldes da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo nos anos 1934,
quando as condições econômicas sociais e do Brasil eram diferentes. Desse modo, o professor Alexandre Martins
Rodrigues sugeriu a divisão do curso superior de Matemática em duas partes: uma de três e outra de dois anos. A
primeira parte compreendia as cadeiras obrigatórias e a segunda os cursos optativos destinados à formação do
professor. Depois de cursar o 3º Ano e a disciplina Didática, o aluno estaria licenciado e habilitado para lecionar no
ensino secundário (SOARES, 2001).

Nos estudos de Soares (2001), aponta como outro ponto importante abordado no Congresso a proposta de não
concessão de Registro de Professor de Matemática pelo Ministério da Educação e Cultura aos licenciados de
Pedagogia, Ciências Sociais, História Natural e Química. Os professores Elon Lages Lima e Omar Catunda,
recomendavam a produção de uma Revista de Matemática para o Ensino Médio. Na ocasião, o professor Waldecyr C.
de Araújo Pereira discorreu sobre suas experiências na Bélgica com Gattegno e o material Cuisinaire ao tratar dos
temas “A televisão e o ensino da Matemática” e “Os números em cores e o ensino da Aritmética”.

O evento também aprovou a sugestão da professora Martha Maria de Souza Dantas para que os professores ativos
solicitassem nos Departamentos de Matemática das Faculdades de Filosofia de seu estado à criação de cursos de
preparatórios destinados aos docentes do ensino secundário sobre Matemática Moderna, a saber: Teoria dos
Números, Lógica Matemática, Teoria dos Conjuntos e Álgebra Moderna. Desse modo, nos dois primeiros Congressos
as dificuldades da Introdução da Matemática Moderna foram tratadas com um indício para algumas decisões
aprovadas em plenário. Já o III Congresso aprovou resoluções para serem experimentadas nas novas áreas da
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Matemática e suas conclusões seriam apresentadas no próximo Congresso do ano de 1962 (SOARES, 2001).

Diante das análises é possível perceber que no curso Ginasial do Atheneu Sergipense o ensino de Matemática ao
longo dos anos de 1951 e 1960 se desenvolveu e sofreu estabilidades, mas não faziam referência aos debates
necessários para instalação de novas diretrizes, conteúdos e métodos para o ensino da Matemática. Entre outras
palavras, a instituição atendeu aos ditames da Reforma Simões Filho.

Quanto ao prelúdio do Movimento da Matemática Moderna no Atheneu Sergipense, o único indício localizado sobre
este advento refere-se à participação do professor Genaro Dantas no curso do CECIBA em 1953, embora as fontes
escolares tenham localizado sua presença na instituição no ano de 1957. Contudo, é inegável que os conhecimentos
adquiridos por este professor nos cursos de aperfeiçoamento, provavelmente, contribuíram nos acontecimentos
matemáticos modernos, eclodidos em âmbito nacional nos anos de 1959.

Os anos de 1950 não representou um efeito da rotina para o Atheneu Sergipense, mas um momento importante para
experiência pedagógica e execução das finalidades impostas. Os acontecimentos aqui registrados representam a
presença da Reforma Simões Filho na instituição e sua contribuição na disciplina Matemática, que em algumas
ocasiões não foram estáveis. Será que o Atheneu Sergipense continuou a atender as determinações das próximas
reformas de ensino, principalmente quanto ao ensino da Matemática Tal questionamento poderá ser respondido nas
páginas de uma outra história.
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