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RESUMO: Neste trabalho é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve por objetivo comparar o
Programma de 1917 para o curso primário nos Grupos Escolares e escolas isoladas do Estado de Sergipe, o
livro Arithmetica Elementar de Trajano (1922) e os Cadernos de Arithmetica Escolar de Ramon Roca Dordal
(1891 e 1903). Como referência teórica adotamos autores como Valente (2013), no que diz respeito à história
da educação matemática e no caso de Sergipe, Santos (2013). E sobre a historiografia comparada da escola
nova, Nunes (1998). A partir das comparações efetuadas, constatamos que não há uma correspondência
direta entre as três fontes analisadas, no que se refere aos saberes elementares matemáticos. Mas, que era
possível abordar os assuntos recomendados utilizando o livro e o caderno como material de apoio a partir do
direcionamento do professor.

PALAVRAS-CHAVE: Programa para o curso primário. Cadernos de Ramon. Arithmetica Elementar de Trajano

ABSTRACT: This work is the result of a search that aimed to compare Program 1917 for Primary Course in
groups scholls and isolated state os Sergipe, Trojanos’s in Elementary Arithimetic book(1922) and term of
Arithimetic School of Ramon Roca Dordal (1891 e 1903) as the theoretical reference we adapt author as
Valente(2013), regardin the history of education mathematic and in Sergipe, Santos (2013) and about
historiografia compare de new school of Nunes (1998). From the comparisons made we find that there is not
a direct correspondence between the there sources analyzed in relation to elementary mathematic knowledge.
But, it was possible to approado the issues recommended using the book and notebooks as support material
for the directing of teacher.
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve por objetivo comparar o Programma[iii]
de 1917 para o curso primário nos Grupos Escolares e escolas isoladas do Estado de Sergipe, o livro
Arithmetica Elementar de Trajano (1922) e os Cadernos de Arithmetica Escolar de Ramon Roca Dordal (1891
e 1903). A opção por essa temática pode ser justificada pelo fato de que ela é um recorte parcial de uma
pesquisa vinculada a um projeto maior intitulado “A Constituição dos Saberes Elementares Matemáticos: a
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Aritmética, a Geometria e o Desenho no Curso Primário em Perspectiva Histórico-Comparativa, 1890-1970”
desenvolvida pelos pesquisadores do Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática – GHEMAT[iv].

Para o recorte aqui apresentado optamos por tomar como fonte o documento da Instrucção Primaria -
Programma de 1917 para o curso primário nos Grupos Escolares e escolas isoladas do Estado de Sergipe, e
livros postos como referência no Programma. No caso, a Arithmetica Elementar de Trajano e os Cadernos de
Arithmetica de Ramon Roca. Como no programa citado não há indicação da edição desses livros e até o
momento não foi possível localizar exemplares do ano correspondente ao Programma, utilizamos como fonte
os exemplares já localizados e disponibilizados no repositório da Universidade Federal de Santa Catarina[v].

Vale destacar que no referido programa há referência ao livro Arithmetica Elementar de Trajano e de Ramon,
mas ainda não foi localizado nenhum livro com os dois autores juntos. Foi localizado o livro Arithmetica
Elementar Illustrada de Trajano (1922), que será examinado e os Cadernos de Arithmetica Escolar de Ramon
Roca, que são compostos por seis cadernos para o aluno e Livro Mestre. Com a ressalva que aqui só
utilizaremos o livro Arithmetica Elementar de Trajano (1922), os quatro primeiros cadernos de Ramon (1891)
para o aluno e o Livro Mestre – 4º caderno de Ramon Roca (1903), que se encontram no repositório.

Ressaltamos ainda que o Programma de 1917 foi escolhido porque, diferentemente dos de 1915 e de 1916,
faz referência a vários livros adotados, dos quais nós destacamos os relativos aos saberes elementares
matemáticos, que são: “Livros adoptados e material necessario: Arithmetica elementar de Trajano e de
Ramon. Caderrnos de Arithmetica de Ramon. [...] Cartas de Parker, contadores mecânicos, pesos e medidas.”
(Programma 1917 p. 24). Verifica-se também que em auxílio aos livros os professores eram orientados a
utilizar outros materiais, sendo o mais citado as Cartas de Parker, que não trataremos no momento.

As fontes localizadas e selecionadas para este trabalho foram examinadas com o objetivo de verificar em que
medida a proposta do Programma de 1917 se aproxima da forma ou sequência dos assuntos do livro didático
Arithmetica Elementar de Trajano e dos Cadernos de Ramon . Ou dito de outra forma, responder à seguinte
indagação: de que forma os gestores à época utilizavam o que estava posto nos livros para prescrever os
saberes elementares matemáticos nos programas e orientar os professores?

Para responder a esta indagação tomaremos como referência entendimentos adotados pelos pesquisadores
vinculados ao GHEMAT, no que diz respeito à produção de pesquisas no âmbito da história da educação
matemática. Para os pesquisadores do grupo, segundo Valente (2013) “a história não é uma cópia do que
ocorreu no passado [...] a história como produção.” O historiador produzirá fatos históricos na forma de
narrativa.

O Grupo considera a história da educação matemática um tema dos estudos históricos, uma
especificidade da história da educação. Esse posicionamento, desde logo, implica na
necessidade de apropriação e uso do ferramental teórico-metodológico elaborado por
historiadores para a escrita da história. [...], não dão conta, em termos das bases utilizadas
no GHEMAT, de tratar adequadamente o estudo do passado da educação matemática, seja
ele o mais longínquo ou próximo de nossos dias (VALENTE , 2013, p. 24).

E Santos (2013), afirma que em Sergipe existem fontes passíveis de serem utilizadas para a produção de pesquisas
sobre a história da educação matemática.

Foi possível localizar Mensagens Presidenciais de Sergipe, Regulamentos da Instrução
Pública do Estado de Sergipe, e Programas para o curso primário do período de 1911 a
1935, a escolha do marco inicial se deve ao fato que segundo os pesquisadores já citados
apontam que 1911 é o ano em que é inaugurada a modalidade de ensino primário em
grupos escolares sergipanos. (SANTOS, 2013, p. 3).

Os documentos já localizados, no caso de Sergipe, estão sendo digitalizados e alguns já se encontram disponibilizados
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no repositório da Universidade Federal de Santa Catarina. Convém destacar que ainda poderemos obter mais
documentos sobre os saberes elementares matemáticos, uma vez que as pesquisas ainda estão em desenvolvimento e
continuaremos no processo de coletas de mais fontes.

O Programma de 1917: uma apresentação

No Programma de 1917 para o curso primário nos Grupos Escolares e escolas isoladas do Estado de Sergipe,
recomendava a adoção do Methodo Objectivo. Apresentava Instrucções Geraes sobre a organização das classes. “Cada
classe constituirá um anno com duas secções, conforme o adeantamento dos alumnos.” Há observações sobre a postura
do aluno e do professor, para que a atenção não fosse desviada. Todas as “lições de coisas” deveriam ser de objetos
muito conhecidos dos alunos ou que pudessem ser exibidos “em natureza ou desenho.” O professor só aplicaria uma
atividade após dar explicações aos alunos sobre a mesma. Chama-nos a atenção a postura do aluno diante da Carta de
Parker, que deveria estar de braços cruzados ou com as mãos para trás. O silêncio era exigência para garantir o “êxito
do ensino”. Na fase preliminar, que durava de 3 a 5 dias eram feitas classificações dos alunos, em secções das classes,
através de um “ligeiro exame de leitura e arithmetica”.

No Programma os saberes distribuídos nos quatro annos estão organizados da seguinte forma: Leitura; Lições oraes,
Hygiene e Educação; Calligraphia (vertical); Arithmetica; Desenho; Trabalhos manuaes; Música; Gymnastica;
Composição; Geographia; Historia; Sciencias physicas e naturaes e educação; Lição oral sobre o assunto da leitura.

Ao final do Programma há uma lista dos livros adoptados, com seus respectivos autores e os materiais necessários, que
relacionados aos saberes elementares matemáticos podemos destacar as Cartas de Parker, contadores mecânicos,
pesos e medidas.

Um exame do Programma de 1917 para o curso primário nos Grupos Escolares e escolas isoladas do Estado de Sergipe,
permite a identificação dos saberes elementares matemáticos organizados da forma apresentada a seguir.

◦ Na Phase preliminar ou 1º anno, os primeiros exercícios apresentados são: ideia do número antes do algarismo;
Contagem até 3, 6, 9; Valor dos números; Contar até 20, 30, 50 até 100; Contagem de 2 em 2 até 12.e 1º
exercício na carta de Parker; Adição, subtração e multiplicação dos números anteriores e leitura e cópia de
Parker até as 24 primeiras paginas; 1º exercício de Ramon

◦ 2º anno, os conteúdos são: recapitulação do 1º anno e Parker até a página 19; Cálculos mentais de Parker, p.
de 20 a 24; Sommar e diminuir (Parker); Dezenas, centenas e milhares; Multiplicar e dividir; Frações – 1º
conhecimento; Divisão da unidade em ½, 1/3 e ¼, etc...(Parker).

◦ 3º anno

1º semestre, os conteúdos são: somar, diminuir, multiplicar, dividir inteiros; Problemas; Abreviações da multiplicação e
divisão; Signaes de addição; Subtração, multiplicação, divisão, igualdade, etc.; Valor absoluto e relativo do algarismo.

2º semestre, os conteúdos são: Fracções ordinárias. Numerador e denominador; proprias e impróprias; numeros
mixtos. Redução dos mixtos a frações. Redução à expressão mais simples. Fracções decimaes-transformação em
ordinárias e vice-versa. Quatro operações sobre ordinárias e decimaes.

◦ 4º anno

1º semestre, os conteúdos são: Recapitulação do 3º anno; Divisão por cancelamento; Maximo commum divisor e
mínimo múltiplo commum; Operações e problemas sobre inteiros, fracções e decimaes.

2º semestre Systema-metrico com todas as suas operações; Regra de três simples.

Identificamos que o 1º exercício de Ramon, recomendado para o 1º ano, já citado anteriormente, corresponde ao 1º e
2º Cadernos de Ramon (1891), cujo título é Arithmetica Escolar - exercícios e problemas – primeira serie.

Citaremos.a Lição I do 1º Caderno e a Lição XV da última página do 2º Caderno:

LIÇÃO I – NUMERAÇÃO

Para contar de um a dez empregam-se as palavras:
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Um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez

Estas palavras representam-se em arithmetica pelos signaes:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Escrevei em linha os algarismos de um a dez e de dez a um; assim:

1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----- 10

10 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----- 1

(DORDAL, 1891, p.1).

2º caderno de Ramon:

LIÇÃO XV – NUMERAÇÃO

De zero até cem há noventa e nove unidades [...] Escrevei de um até cem e em cinco
columnas, assim:

1 20 40 60 80

2 21 41 61 81

(DORDAL, 1891, p.15).

No 2º, 3º e 4º anos não houve indicação de Trajano e nem de Ramon, mas os saberes elementares matemáticos foram
contemplados, pois os saberes do Programma estão presentes na descrição dos saberes do livro de Trajano e do
Caderno de Ramon a seguir.

Observamos que no Programma só havia referência ao livro de Trajano ao final, entre todos os livros adotados. Postas
as informações, a seguir apresentaremos uma comparação entre os saberes elementares matemáticos apresentados no
Programma de 1917 e as propostas dos livros.

O livro Arithmetica Elementar de Trajano

O livro Arithmetica Elementar de Trajano, aqui examinado é composto por 140 páginas é constituído de títulos
constantes no índice e subtítulos no desenvolvimento dos saberes elementares matemáticos, apresentando-se da
seguinte forma:

◦ Algarismos - Arithmetica; Algarismos arábicos; Os algarismos romanos;
◦ Definições – Unidade; Quantidade; Quantidades heterogêneas; Quantidades homogêneas; Numero; Numeros

pares;Numeros abstractos; Numeros concretos;
◦ Numeração – Numeração; Numeração falada; Numeração escripta; Formação das diversas unidades; Leitura dos

Numeros;
◦ Numeração das quantias
◦ Operações fundamentaes
◦ Sinais arithmeticos
◦ ; Prova; Problemas para resolver;
◦ Diminuir Sommar - Sommar – Diminuir; Prova; Problemas para resolver;
◦ Multiplicar - Multiplicar; Prova; Problemas para resolver; Abreviações da multiplicação;
◦ Dividir – Dividir; Primeira aplicação; Segunda aplicação; Divisão com rede; Divisor com mais de um algarismo;

Problemas para resolver; achar uma ou mais partes de uma quantidade;
◦ Igualdade arithmetica -
◦ Propriedades dos números – Numeros primos; Números múltiplos;
◦ Achar os números primos
◦ Divisibilidade dos números – Números divisíveis por 2; Por3; Por 4; Por 5; Por 6; Por 9: Por 10; Por 11;
◦ Decomposição dos múltiplos – Factores; Factorar um
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◦ Divisão por cancelamento
◦ Maximo divisor commum – Divisor commum; Maximo divisor commum
◦ Mínimo múltiplo commum – Mínimo Múltiplo Commum
◦ Fravções ordinárias – Fracções; Número inteiro; Número mixto;
◦ Fracções próprias e impróprias – Fracção Própria; Fracção Imprópria;
◦ Dividendo menor que o divisor.
◦ Complemento do quociente
◦ Simplificação das fracções – Fracções Reduzíveis; Fracção Irreduzível; Transformar fracções impróprias em

números inteiros; Transformar números inteiros ou mixtos em fracções;
◦ Reduzir fracções a inteiros
◦ Reduzir inteiros a fracções
◦ Reduzir fracções ao mínimo denominador commum
◦ Sommar fracções
◦ Diminuir fracções – Subtrahir fracções
◦ Multiplicar fracções
◦ Multiplicação cancellada
◦ Dividir fracções
◦ Fracção de fracções
◦ Fracções decimaes – Reduzir decimaes a mesma denominação;
◦ Alteração no valor das decimaes
◦ Transformar fracções decimaes em fracções ordinárias.
◦ Transformar ordinárias em decimaes.
◦ Addição decimal
◦ Subtracção decimal
◦ Multiplicação decimal
◦ Divisão decimal
◦ Systema Métrico
◦ Medidas métricas- Metro; Litro; Grammo; Aro; Múltiplos e submúltiplos e divisões;
◦ Divisões das medidas – Grandeza e divisões das medidas métricas; O metro; O litro; O grammo; Aro; Estéreo;

Franco;
◦ Abreviatura métrica – Abreviaturas dos systema métrico
◦ Operações métricas – Sommar quantidades métricas; Subtrahir; Multiplicação decimal; Divisão decimal;
◦ Reducções métricas – O metro e o kilometro; O litro; O grammo e o kilogrammo
◦ Medição de superfícies – Medição com o aro; Superfície; Exprimir uma fracção de um metro quadrado em

unidades menores
◦ Medição cúbica –Cubo;
◦ Números complexos – Número decimal; Numeração complexa;
◦ Unidades complexas – Unidades de tempo; Horas; Partes alíquotas de um anno e de um mez; Unidades de peso;

Unidades de comprimento; Unidades de líquidos; Unidades de seccos; Unidades numéricas; Unidades de seccos;
Unidades numéricas; Unidades do circulo; Unidades da moeda Ingleza; Unidades diversas;

◦ Reducções complexas –Reducção de unidades superiores a unidades inferiores; Reducção de unidades inferiores
a unidades superiores; Reducção de números complexos a fracções ordinárias; Reducção de fracções ordinárias
a números complexos;

◦ Sommar, diminuir, multiplicar e dividir complexos – Addição de complexos; Subtracção de complexos;
Multiplicação de complexos; Divisão de complexos;

◦ Razão
◦ Proporções – Propriedades da proporção; Achar qualquer termo de uma proporção;
◦ Achar a incógnita
◦ Regra de três simples- Regra de três directa; Regra de três inversa; Regra geral para a proporção directa e

inversa;
◦ Regra de três composta – Regra para a proporção composta;
◦ Reducção à unidade
◦ Falsa posição
◦ Porcentagem – Achar a porcentagem; achar a taxa; achar o principal; Achar a porcentagem quando a taxa é um

número mixto;
◦ Juros – Achar os juros;
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◦ Desconto
◦ Divisão proporcional – Divisão em partes proporcionais;
◦ Termo medio
◦ Mistura e liga
◦ Cambio
◦ Cambio sobre a Inglaterra
◦ Cambio sobre Portugal. - Cambio sobre os Estados Unidos
◦ Quadrados e cubos – Potência; Expoente;
◦ Extracção da raiz quadrada
◦ Extracção da raiz cúbica.-Extracção da raiz cúbica dos cubos perfeitos;
◦ Analyse – Analyse Arithmetica; Série de lições graduadas para o ensino da Analyse Arithmetica
◦ Solução analytica

Em relação ao termo Illustada que está posto no título do livro há uma indicação de que se refere a orientações para o
professor em algumas páginas do livro, como por exemplo:

Illustração . A palavra unidade vem do latim unus, que significa um. Se contarmos grãos
de café , a unidade será um grão; se contarmos saccas de café, a unidade será uma sacca;
se pesarmos uma sacca, a unidade será um Kilogrammo, e se medirmos o tamanho da
sacca, a unidade sera´um metro ou um centímetro, conforme o tamanho da sacca. Em
pesos e medidas, as unidades estabelecidas por lei são as de systema metrico dos quaes
adiante falaremos.(TRAJANO, 1922, p.6).

Também aparece Nota que são explicações detalhadas sobre o conteúdo quando necessário E como exemplo de Nota:

Nota: Quando todos os números dados são primos entre si, o m.m.c. desses números é o
seu producto continuado. Assim, o m.m.c. de 4 , 5 e 7 é 4 . 5 . 7 = 140. Este processo
facilita consideravelmente a reducção de fracções ao mínimo denominador commum, e por
isso deve ser muito exercitado.(TRAJANO, 1922, p.49).

Problemas resolvidos e não resolvidos e exercícios de aplicação aparecem com frequência acompanhando os assuntos.

Um assunto que merece destaque, para evitar anacronismos, é o conceito de números complexos que à luz do livro
Arithmetica Elementar de Trajano:

Na numeração decimal, a base para a formação das diversas unidades é sempre dez, de
sorete que 10 unidades inferiores formam a unidade imediatamente superior, como já vimos
no nº 15. Nos números complexos, porém, a formação da diversas unidades é muito
irregular e variada. Tomando, por exemplo, as unidades de peso, vemos que 8 oitavas
formam uma onça; 16 onças formas uma libra; 32 libras formam uma arroba; 4 arrobas
formam um quintal e 13 ½ quintaes formam uma tonelada. Cada uma das outras unidades
tem outra formação também irregular. Daqui resulta haver a numeração decimal e a
numeração complexa. (TRAJANO, 1922, p.88).

Observa-se de pronto em relação aos assuntos que os saberes elementares de matemática, não estão separados por
ano, como no Programma. E que ao que tudo indica quem dava as orientações de uso para esse livro era o professor
(a).

Os Cadernos de Arithmetica de Ramon

Os quatro Cadernos de Ramon que são destinados ao aluno apresentam exercícios e problemas compostos por Licões e
essas são descritas da seguinte forma: numeração, sommar, dividir decimaes, systema métrico e moeda brazileira,
todos esses seguidos de problemas.
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Ramon Roca, destaca em observação, constante na última pagina do 1º Caderno:

Para facilitar o trabalho do mestre e auxiliar o alumno, apparece a Arithmetica Escolar,
abrangendo em suas três series toda a arithmetica elementar , em que as regras são dadas
clara e resumidamente, sempre comprovadas com exemplos, e sua comprehensão facilitada
com exercícios e problemas a resolver.(DORDAL, 1891, p.16)

Na página 2 do 4º caderno destacamos alguns problemas, exemplo:

LIÇÃO I - PROBLEMAS

1) (24,35 X 54,5) + (325 – 246) =;

2) (18,5 + 0,75 + 325,6) ÷ 37 =

3) (39,64 - 15,35) ÷ (99 – 75) = (DORDAL, 1891, p.2)

Já no Caderno de Arithmetica de Ramon - Theoria, exercícios e problemas, 4º caderno, que é chamado Livro Mestre, há
uma observação relevante feita pelo autor:

Com esta Quarta Edição, atentamente revista, aparece também um nítido volume contendo
os exercícios e problemas dos seis cadernos de Arithmetica Escolar, todos resolvidos. Este
LIVRO MESTRE, agora publicado, vem facilitar ainda mais a tarefa dos senhores
Professores. (DORDAL, 1903, sem numeração).

Os quatro Cadernos de Arithmetica de Ramon destinados ao aluno, contém exercícios de aplicação que complementam
a indicação dos conteúdos do Programma de 1917. E a diferença em relação ao livro de Trajano é que no Programma
há algumas indicações dos exercícios.

Uma comparação entre o Programa de 1917, Arithmetica Elementar de Trajano e os Cadernos de
Arithmetica de Ramon

Destacamos aqui que comparar não é uma atividade simples, principalmente nas condições em que não temos pistas
que nos garantam que em 1917 não foram utilizadas edições diferentes. Cientes desse risco, tomamos como referência
Nunes (1998), que ao tratar de comparação defende que “Comparar é reconhecer o igual e o diferente entre os
elementos da comparação e, dessa forma, compreender cada caso em sua especificidade.” (NUNES, 1998, p. 107).

Constatamos que em relação ao Programma, ao livro Arithmetica Elementar de Trajano e aos Cadernos de Ramon há
uma diferenciação quanto à apresentação da distribuição dos saberes elementares matemáticos, visto que no
Programma de 1917, identificamos a divisão por anno, o que não ocorre nem no livro Arithmetica Elementar de Trajano
e nem nos Cadernos de Ramon.

A partir do exame do livro Arithmetica Elementar de Trajano e os Cadernos de Ramon, verificamos que é possível
utilizar o livro para todo o ensino primário, visto que todos os saberes elementares matemáticos contemplados no
Programma de 1917 estão inseridos no livro e nos cadernos.

Em relação aos saberes elementares matemáticos destacaremos alguns exemplos referentes à contagem, numeração,
adição e subtração, no Programma, no livro e no 1º Caderno de Ramon. O Programma apresenta a sugestão de
introduzir a ideia de quantidade antes da representação com algarismos. Com relação a esse mesmo saber, no livro o
conteúdo é abordado inicialmente com os algarismos e no decorrer do livro é definida a quantidade. Já os Cadernos
começam com a escrita dos algarismos e depois a representação, em seguida definem quantidades sem maiores
destaques.

No Programma a contagem individual vai até 100 e a contagem de 2 em 2 vai até 12. Já o livro define os algarismos
arábicos e romanos até 10 na primeira página, a partir daí inclui contagem de arábicos associados a romanos até
milhão na segunda página. No 1º Caderno cada lição corresponde a uma página e a numeração é tratada nas Lições I e
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II até 100. A somma e a subtração no Programma são os últimos saberes. No livro de Trajano as operações
fundamenteaes que são estudadas, além de sommar e diminuir, envolve também multiplicação e divisão. No Caderno a
Lição III tem como tema sommar.

A partir das comparações realizadas, constatamos que não há uma correspondência direta entre as três fontes
analisadas, no que se refere aos saberes elementares matemáticos. Mas, que era possível abordar os assuntos
recomendados no Programma utilizando o livro e o Caderno como material de apoio a partir do direcionamento do
professor.

CONSIDERAÇÕES

Vimos que a Aritmética ensinada nos Grupos Escolares tendia a ser de maneira favorável à aprendizagem, visto que
todo saber parte do mais elementar para o mais complexo. Podemos exemplificar o caso da ideia de números antes da
apresentação dos algarismos.

As representações construídas por matemáticos e experts em diferentes tempos históricos
sobre a matemática que deveria ser ensinada nas escolas, circulam no meio educacional.
Dessas representações, fazem os professores, as suas apropriações, construindo novas
representações. Serão elas – as representações elaboradas pelos professores – as
responsáveis por guiar práticas que irão dar significado às ações didático-pedagógicas dos
mestres em sala de aula. (VALENTE, 2013, p. 29).

A essencialidade da discussão em torno da história da educação matemática como disse Valente (2013) é fundamental
para todo educador matemático, sua importância, que vai desde a origem, até a matemática no século XX e o seu
ensino no Brasil, assim como as perspectivas para o futuro.

A partir da comparação constatamos que as prescrições postas no Programa de 1917 não estão em correspondência
direta com a organização do livro e dos Cadernos recomendadas para os Grupos Escolares do ensino primário à época.
Mas é possível afirmar que todos os saberes elementares matemáticos recomendados no Programma poderiam ser
trabalhados tomando o que está posto nesses dois materiais. Mas, isso envolve os usos adotados pelos
professores/professoras da época e foge ao objetivo aqui proposto.

Além disso estamos cientes de que este trabalho não conclui a pesquisa, apenas estamos realizando as primeiras
aproximações, para o caso de Sergipe, em relação ao projeto maior. Dito de outra forma, continuaremos a buscar
novas fontes, realizar outros exames e comparações em relação ao local e ao nacional.
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