
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

HEMERSON PEREIRA DA FONSECA 

 

 

 

 

 

 

 

AS ARITMÉTICAS PRIMÁRIAS DE ANTONIO TRAJANO COMO 

INSTRUMENTOS PARA A PRÁTICA DO PROFESSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2019 



 
 

HEMERSON PEREIRA DA FONSECA 

 

 

 

 

 

 

AS ARITMÉTICAS PRIMÁRIAS DE ANTONIO TRAJANO COMO 

INSTRUMENTOS PARA A PRÁTICA DO PROFESSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-graduação em Educação, como 

requisito parcial para a obtenção do título 

em Mestre em Educação. Linha de 

Pesquisa: Ciência, Cultura e Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Bruno Alves Dassie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2019 



Ficha catalográfica automática - SDC/BCG
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecária responsável: Thiago Santos de Assis - CRB7/6164

F676a Fonseca, Hemerson Pereira da
  As aritméticas primárias de Antonio Trajano como
instrumentos para a prática do professor / Hemerson Pereira
da Fonseca ; Bruno Alves Dassie, orientador. Niterói, 2019.
  114 f. : il.

  Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense,
Niterói, 2019.

DOI: http://dx.doi.org/10.22409/POSEDUC.2019.m.95987894700

  1. História da educação matemática. 2. Livro didático.
3. Trajano. 4. Aritmética. 5. Produção intelectual. I.
Dassie, Bruno Alves, orientador. II. Universidade Federal
Fluminense. Faculdade de Educação. III. Título.

                                      CDD -





 
 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai Alcenir (em memória), pela determinação e coragem. 

À minha mãe Sidimar, por estar todo o tempo comigo, acompanhando minhas conquistas. 

À minha filha Julia por saber o que realmente me realiza e ter orgulho do pai professor. 

Aos meus irmãos por todo o suporte e incentivo. 

Ao meu professor Sérgio Campos (em memória) que me fez querer ser professor. 

Ao meu amigo Crisóstomo que sempre acreditou mais em mim do que eu mesmo. 

Ao meu amigo Paulo Artur que me estendeu a mão no momento em que eu mais precisei.    



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao nosso senhor Jesus Cristo, por me deixar caminhar ao meu lado e me ensinar que 

sem caridade e amor ao próximo, nada faz sentido nessa vida.  

À minha mãe, Sidimar Pereira da Fonseca, por ter me acompanhado em todos os 

momentos da minha vida. Sempre trabalhando muito, apresentou-me o que era uma escola. 

Como servente e merendeira do Colégio Estadual Adélia Martins, me proporcionou viver 

dentro de um grupo escolar e gostar daquele ambiente que hoje é o meu ambiente de trabalho. 

Mãe, como é bom ter você até hoje! Obrigado por estar sempre comigo em todas as minhas 

escolhas. 

 Ao meu pai, Alcenir Honorato da Fonseca (em memória), que foi minha referência de 

vida e me ensinou que não tinha direito a nada que não fosse verdadeiramente meu. Sempre 

acreditou e apoiou muito as minhas escolhas e dizia que sem trabalho nada seria construído. 

Sua missão foi construir uma casa, junto com a minha mãe, para não deixar nenhum filho sem 

lar. 

 À minha filha, Julia Canal da Fonseca, que um dia me disse: “pai, vai ser feliz, vai ser 

professor”. Essa frase funcionou como um turbo para um motor preocupado com a criação de 

uma menina linda e especial. Estudiosa e disciplinada, hoje com 15 anos, quer ser psicóloga e 

estudar na UFF ou na USP. É um presente de Deus e minha melhor amiga.   

Aos meus irmãos Alcinei, Alcimar, Silvânia e Wagner que sempre me apoiaram, 

incentivaram, ajudaram emocionalmente e financeiramente, todos os meus projetos e todos os 

meus desejos. Meus irmãos são meus alicerces 

 Ao meu professor Sérgio Campos (em memória). Gentil, humilde, brincalhão, amigo, 

um grande paizão. Estudar matemática com Sérgio era ter uma experiência diferente em 

relação ao aprendizado. Simples e direto, com sua linda caligrafia e uma habilidade 

inigualável para desenhar figuras geométricas, fazia obras de artes no quadro e fazia da aula o 

nosso mais belo cenário. Foi um grande amigo e um lindo exemplo. Quis ser professor após 

conhecer Sérgio Campos. Sua morte foi um grande golpe nos corações de todos os alunos, 

amigos que tiveram a oportunidade de ter uma aula do nosso mestre. Fique com Deus meu 

grande exemplo de professor. 

 Ao meu amigo Crisóstomo, por todos os nossos papos e conselhos. Foi meu vizinho-

irmão. Crisóstomo até hoje é uma grande referência para mim. Inteligente e estudioso, 



 
 

determinado, gentil e incentivador. Sempre tem uma palavra amiga para dizer. Um dia falou 

comigo: “você tem todo o perfil para ser professor universitário. Vai fazer um mestrado e um 

doutorado na UFF”. E aqui estou. Graças as suas palavras, estou aqui finalizando essa 

dissertação. Obrigado meu amigo de infância. É uma honra ter a sua amizade. 

Ao meu amigo Paulo Artur, por me estender a mão no momento que mais precisei. 

Paulo é mais um dos alunos de Sérgio Campos e um excelente professor de matemática. Hoje 

é o professor da minha Julia e segundo ela, o melhor professor da escola. Esse grande amigo 

me deu a primeira coleção de livros de matemática do professor e fui seu estagiário. É o 

discípulo mais próximo de Sergio Campos. Um professor, um amigo, uma inspiração. Quero 

ser professor igual a ele. 

 Ao Prof. Jorge Najjar que me recebeu gentilmente e me aceitou no seu grupo de 

estudos, o NUGGEPE. Esse grupo só tem feras. Aprendi que não sabia nada. Mas ali fui 

recebido com todo o amor e com toda a exigência para fazer sempre os melhores textos e os 

melhores trabalhos. Fui promovido à sardinha em um grupo de tubarões. Obrigado professor 

Jorge e amigos do NUGGEPE.  

Ao meu orientador do mestrado, o Prof. Bruno Dassie, por aceitar um grande desafio: 

orientar e ensinar um engenheiro de produção a fazer pesquisa. Obrigado por não ter 

desistido. Não sei muito bem o que escrever sobre o professor Bruno. Muito exigente, mas 

muito acolhedor, participativo e colaborativo. Caminhar com ele na pesquisa foi um grande 

prazer.  

Aos professores do mestrado e colegas da turma pelas trocas nas aulas, pelas 

reflexões, pelos trabalhos e discussões. Prof. Everardo, Profª Alessandra Shueler, Profº Pablo, 

Profª Sandra, Profª Jaqueline, Profª Iolanda e Profª Zoia Prestes, quantas lições, quanto 

aprendizado, quantas experiências vividas! Muito obrigado a todos! 

Não poderia esquecer o grupo de estudos HEDUMAT – História e Educação 

Matemática, com a Profª Flávia e Profª Bruno, além dos colegas de grupo. Várias discussões e 

estudos que me fizeram ficar mais apaixonado ainda pelo livro didático.  

Muito obrigado a todos que participaram da construção desse trabalho. Sou 

eternamente grato por todas as trocas e momentos de estudo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, 

refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. 

Paulo Freire 

 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/


 
 

RESUMO  

 

O objetivo dessa dissertação é analisar as Aritméticas primárias de Antônio Trajano como 

instrumentos para a prática docente dos professores que ensinavam matemática na segunda 

metade do século XIX. Para tal análise, a pesquisa foi delimitada no estudo dos livros 

didáticos Aritmética Primária e Aritmética Elementar Ilustrada, publicados em 1886 e 1879, 

respectivamente. Suas obras representaram uma mudança no método de ensino da aritmética 

na época de suas publicações que foram sucessos editoriais. Para efetuar essa análise se faz 

necessário abordar temas como a trajetória de vida profissional do autor, suas experiências na 

área de educação, o projeto educacional da Igreja Presbiteriana, a influência das legislações 

referentes ao ensino primário, a formação do professor que ensinava matemática, a produção 

de obras didáticas na época das publicações e os métodos de ensinos utilizados no ensino 

primário. Neste trabalho considera-se que a produção do livro didático não se reduz aos textos 

escritos em suas páginas e que este tipo de material possui dois principais leitores: aluno e 

professor. Busca-se uma estrutura comunicativa entre o autor ou a obra e o professor a partir 

de interpretações que envolvem os elementos paratextuais e os textuais, como por exemplo, os 

textos direcionados aos professores, a organização do texto didático, a estrutura dos 

problemas e resoluções, as atividades propostas e as ilustrações. Tem-se, portanto, um 

deslocamento em relação às pesquisas sobre o livro didático, ao considerar a composição das 

obras como um instrumento para o docente e não uma análise sob o ponto de vista de um 

texto destinado ao aluno. 

 

Palavras-chave: História da educação matemática. Livro didático. Trajano. Aritmética.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

This study aims to analyze Antônio Trajano's primary Arithmetics as tools for teaching 

practice adopted by teachers who taught mathematics in the second half of the 19th century. 

For that, this research is delimited to the study of classbooks named Primary Arithmetics and 

Illustrated Elementary Arithmetics, published in 1886 and 1879, respectively. His books 

represented a change in arithmetics teaching methodology at that time and became an editorial 

success. To fulfill the analysis, It is crucial to bring themes, such as the author's professional 

trajectory, his experiences in the educacional field, the project of the Presbiterian Church for 

education, the influence of the laws related to primary education, the education of the 

mathematics teacher, the teaching material produced at that time and which methodologies 

were used in primary education. This study takes into account that the production of a 

classbook is not limited to the words in its pages and  that this type of material has two main 

readers: the student and the teacher. A communicative structure between the author or the 

book and the teacher is built on interpretations that involve paratextual and textual elements,, 

such as the text written to teachers, the organizarion of the teaching text, the structure of 

problems and solutions, the activities proposed and the illustrations. This work aims to 

displace researches on the classbook by considering its construction as a teacher's tool and not 

an analysis from the student's point of view. 

 

Keywords: History of mathematical education. Textbook. Trajano. Arithmetic.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O livro didático é um objeto pouco utilizado fora do contexto escolar. Seus leitores 

principais são os alunos e os professores, e essas leituras se dão prioritariamente com 

objetivos relacionados aos processos de ensino e aprendizagem. Nas escolas, o livro didático 

ainda é um dos principais recursos utilizados como mediação entre alunos e professores e suas 

funções são abrangentes: 

 

Ele [o texto didático] pode buscar preencher diferentes funções em sala de 

aula: pode destinar a diferentes leitores; pode buscar construir diferentes 

formas de mediação entre os alunos e seu professor. Assim, os textos e 

impressos didáticos podem servir como um instrumento de aprendizado do 

aluno; podem também buscar organizar o trabalho cotidiano de ensino do 

professor. Pode ainda servir de complemento ao aprendizado do aluno e ao 

trabalho do professor, aprofundando temas e propondo exercícios ou 

atividades, ensejando utilização tanto individual como coletivas. (BATISTA, 

1999, p.565). 
 

Além disso, os livros didáticos são utilizados pelos seus leitores com objetivos e 

expectativas diferentes. Segundo Batista (1999, p.544), “os livros, textos ou impressos 

didáticos encenam sua leitura e utilização, isto é, propõe um contrato de leitura [...] e que há 

uma diversidade acentuada desses “contratos”, gerando diferentes modos de estruturação e 

organização do material didático”. Ainda segundo Batista (1999, p.544), “uma das dimensões 

desses “contratos” de leitura tem a ver com as funções que os textos didáticos procuram 

atribuir a sua leitura ou utilização”. Uma pergunta surge imediatamente: como o autor do 

texto didático então se comunica especificamente com o leitor professor? 

Segundo Dassie e Baptista (2014), em alguns livros didáticos que precedem a década 

de 1960, as orientações para o professor eram incorporadas no livro do aluno, como 

apresentado no capítulo 3 – Orientar para usar o livro didático e usar o livro didático para 

orientar: uma análise do “sistema de notas” de Jacomo Stávale.– In: In: GARNICA, 

Antônio Vicente Marafioti; SALANDIM, Maria Ednéia Martins (Orgs.). Livros, leis, leituras 

e leitores: exercícios de interpretação para a história da educação matemática.  

Já para Soares (1996) as orientações explícitas para o professor surgem exatamente 

com o Manual do professor: 

 

Inicialmente, os livros para toda disciplina e qualquer disciplina, eram 

constituídos apenas de textos: cabia ao professor a responsabilidade de 

decidir como trabalhar didaticamente o texto, e a tarefa de formular 

exercícios e propor questões; progressivamente, os manuais didáticos 
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passam a incluir exercícios, cada vez mais numerosos, e, a partir de certo 

momento, passam a ser complementados por um “livro do professor” que 

explica, orienta, define procedimentos de ensino, e até apresenta as respostas 

dos exercícios. Ou seja: o autor do livro didático passa a exercer a funções 

até então exclusivas do professor, assumindo, de certa forma a 

responsabilidade das atividades docentes – o que, aliás, os próprios 

professores passam a esperar dele.  

Esse processo ocorre contemporaneamente ao processo de depreciação da 

função docente: a necessidade de recrutamento mais amplo, e, portanto, 

menos seletivo, de professores [...], resultado da democratização do ensino e 

da multiplicação de alunos dela decorrente, vai conduzindo o rebaixamento 

salarial e, consequentemente, as precárias condições de trabalho, como 

também a formação profissional deficiente [...], tudo isso constituindo uma 

situação que obriga os professores a buscar estratégias de facilitação de sua 

atividade docente – uma delas é transferir para o livro didático a tarefa de 

preparar aulas e exercícios. (SOARES, 1996, p. 62). 

 

Nesse contexto – relação entre autor e leitor professor – o interesse da pesquisa 

proposta nesse projeto é analisar justamente os livros que foram constituídos sem o Manual 

do professor. Pretendemos pensar na problematização do livro didático a partir da seguinte 

questão: Como se dá a comunicação entre autor e professor no livro didático antes da 

produção do Manual do professor? Assim, este trabalho faz parte do projeto E antes do 

manual pedagógico? Recados, lembretes e orientações aos professores de matemática para o 

uso do livro didático, coordenado pelo professor orientador. Em particular, em nossas 

interpretações, estamos considerando a leitura do livro didático a partir da perspectiva do 

professor que ensinava matemática no século XIX, para compreender o livro didático como 

instrumento para a prática do professor. Busca-se, portanto, um deslocamento em relação às 

pesquisas sobre o livro didático, ao considerar a composição das obras como um recurso para 

o docente e não uma análise sob o ponto de vista do aluno. 

Para que essa questão seja estudada, devido as suas amplas possibilidades, a pesquisa 

será delimitada no estudo dos livros didáticos de matemática do professor Antônio Bandeira 

Trajano, autor a partir de 1879, cujas edições são produzidas no Brasil até a década de 1960. 

As publicações de suas obras foram destinadas aos públicos do ensino primário (Aritmética 

Primária, Aritmética Elementar Ilustrada) e secundário (Aritmética Progressiva e Chave de 

Aritmética Progressiva, além de Álgebra Elementar e Chave de Álgebra Elementar). Para a 

pesquisa, serão utilizadas as obras: Aritmética Primária e Aritmética Elementar Ilustrada. 

Tais livros eram direcionados aos seguintes públicos, como consta em uma de suas edições 

(TRAJANO, 1905): 
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Aritmética Primária para meninos e meninas que começam o estudo de 

Aritmética, nas escolas primárias; contendo as quatro operações sobre 

números inteiros e frações, expostas do modo mais simples, por meio de 

lições graduadas e acompanhadas de exercícios e problemas próprios para o 

primeiro tirocínio do cálculo. 
Aritmética Elementar Ilustrada para as classes mais adiantadas das 

escolas, contendo toda matéria da Aritmética que deve ser ensinada nas aulas 

primárias, exposta por um método atrativo e deleitável e ornada de muitas 

gravuras adequadas ao texto. Obra premiada pelo jury da Exposição 

Pedagógica do Rio de Janeiro, e adotada pela Instrução pública em quase 

todos os Estados do Brasil. (TRAJANO, 1905, p.2, grifos do autor)  

 

As obras analisadas serão as obras destinadas ao ensino primário, pois a partir de 

uma leitura prévia, observou-se que tais livros apresentam uma maior interação do professor 

com o texto didático e com o aluno, sugerindo ser mais presente a comunicação do autor com 

o professor. 

As obras Aritmética Primária e Aritmética Elementar Ilustrada foram sucessos 

editoriais. Suas primeiras edições foram em 1886 e 1879, respectivamente, e foram reeditadas 

até os anos 60, no século XX
1
.  Nessa pesquisa, não serão avaliadas as edições publicadas 

depois do seu falecimento, pois entendemos que após 1921, a comunicação entre o autor da 

obra e o leitor professor, pode não ter mais as mesmas intenções do autor, pois quem controla 

a sua produção, após seu falecimento, já não é mais o autor e sim os “herdeiros” dos seus 

direitos autorais. 

Ao analisarmos os livros que foram constituídos sem o Manual do professor, com a 

intenção de problematizar o livro didático a partir de como se dá a comunicação entre autor e 

professor no livro didático, precisamos estar cientes que o livro didático não se limita aos 

textos escritos em suas páginas. Segundo Soares (1996):  

 

Um olhar sócio histórico sobre o livro didático no Brasil pode levar-nos a 

uma história de nosso ensino, das práticas escolares, da transformação das 

disciplinas ao longo do tempo, tudo isso determinado e explicado pela 

evolução de políticas culturais, sociais e, consequentemente educacionais. 

(SOARES,1996, p.56). 

 

Segundo Shueler e Teixeira (2009):  

 

No final do século XIX, tanto o Estado quanto as instituições escolares 

estavam se constituindo, juntamente com novas representações sobre a nação 

                                                           
1
 As obras de Antônio Trajano foram publicadas nos séculos XIX e XX, e dentro desse período temos várias 

diferenças na ortografia. Para evitarmos problemas na leitura e interpretação dos textos, optamos por utilizar a 

ortografia atual em todas as circunstâncias presentes nesse trabalho de pesquisa.  
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e a educação brasileiras. Tais transformações repercutiram, por exemplo, na 

ampliação das demandas do ensino primário e secundário e também no 

mercado editorial, com investimentos em produções de livros, textos e 

materiais escolares. Cabe lembrar que para que pudessem ser utilizados nas 

escolas públicas e particulares, primeiramente, os livros e materiais de 

ensino deveriam ser previamente aprovados pelo Governo Imperial. 

(SHUELER E TEIXEIRA,2009, p.1). 

 

No contexto de diminuição de utilização dos livros estrangeiros, de produção de 

textos brasileiros para serem submetidos à aprovação da Corte e utilização em sala de aula, os 

professores começaram outra atividade, registrada por Shueler e Teixeira (2009): 

 

No complexo percurso que envolvia a produção dos textos e sua 

transformação em livros escolares (aprovação, impressão, edição, adoção, 

circulação e usos), mais do que consumidores passivos destes objetos, os 

professores tornaram-se sujeitos ativos, seja analisando e avaliando as obras 

que deveriam ser autorizadas para uso das escolas, por meio da participação 

em comissões e Conselhos e/ou a pedido do governo, seja produzindo tais 

compêndios. Professores primários e secundários passaram a elaborar livros 

e materiais didáticos, tornando-se assim autores de obras destinadas ao 

ensino. (SHUELER e TEIXEIRA, 2009, p.2) 
   

Sendo os professores os próprios autores
2
 dos livros didáticos, como seria essa 

comunicação nos textos didáticos para o professor? Não se espera com a pesquisa, uma 

resposta única, concreta e direta para essas perguntas e sim “versões” possivelmente 

transitórias com base em um viés interpretativo.  

Considera-se, neste projeto, que não existe um texto sem intenção do autor e que não 

existe um leitor que não seja afetado com essa leitura. Segundo Darnton (2010): 

 

Apesar de contarmos com uma literatura considerável a respeito de sua 

psicologia, fenomenologia, textologia e sociologia, a leitura permanece um 

mistério. Como os leitores entendem os sinais na página impressa? Quais são 

os efeitos sociais dessa experiência? Como ela variou? [...] A história da 

leitura terá que levar em conta as maneiras usadas pelos textos para limitar 

os leitores, bem como as formas de os leitores tomarem liberdades com os 

textos. (DARNTON, 2010, p.214) 

 

Portanto, serão consideradas as seguintes questões norteadoras: 

 

                                                           
2
 Segundo Bittencourt (2004, p.475), “o autor de uma obra didática deve ser, em príncipio, um seguidor dos 

programas oficiais propostos pela política educacional. Mas, além da vinculação aos ditames oficiais, o autor é 

dependente do editor, do fabricante do seu texto, dependência que ocorre em vários momentos, iniciando pela 

aceitação da obra para publicação e em todo o processo de transformação do seu manuscrito em objeto de leitura, 

um material didático a ser posto no mercado” 

 



19 
 

a) Considerando o uso do livro didático pelo leitor professor, quais os recursos 

utilizados pelo autor Antônio Trajano para se comunicar com esse leitor? 

b) Considerando a comunicação entre os textos das obras do Antônio Trajano e o leitor 

professor, o que podemos inferir sobre as naturezas dos “diálogos”? Eram 

orientações com o objetivo de incrementar a formação do professor? Eram instruções 

meramente operacionais em relação à utilização da obra?  Essa comunicação tinha o 

objetivo de ajudar o professor em sua atuação em sala de aula? 

 

1.1 Aspectos Teórico-Metodológicos na construção do deslocamento para o leitor 

professor  

 

Os textos de Antônio Augusto Gomes Batista (1999), Magda Becker Soares (1996), 

Robert Darnton (2010), Fábio Donizete de Oliveira (2010), e Gerard Genette (2009) tornam-

se potenciais para análises dos livros didáticos. Alguns pensamentos explícitos em trechos das 

obras desses autores deixam a certeza que tais leituras são fontes ricas de reflexões para um 

trabalho que objetiva pesquisar a comunicação utilizada pelo autor Antônio Trajano em suas 

obras destinadas ao ensino primário, com o leitor professor desse segmento: 

 

A destinação a esse leitor [o aluno] é evidente na organização e na 

linguagem dos textos e impressos e em sua utilização. [...] No entanto, esse 

livro dirigido ao aluno deve ser utilizado com a mediação do professor. [...] 

Os impressos e textos didáticos, desse modo, são tanto um “instrumento de 

aprendizagem, dirigido prioritariamente ao aluno quanto um instrumento de 

ensino concebido para ajudar o professor a organizar e preparar suas aulas”. 

(BATISTA, 1999, p. 551). 

  

Observa-se que o autor evidencia as funções que o texto didático pode ter em relação 

ao aluno, mas também em relação ao professor, apontando para a discussão, não só da função 

do texto do aluno, mas também para o texto destinado ao professor.  

 

[...] o livro didático “criado na Grécia antiga, persistiu ao longo dos séculos, 

sempre presente nas instâncias formais de ensino. [...] ao longo da história, o 

ensino sempre se vinculou indissociavelmente a um livro “escolar”, fosse ele 

livro utilizado para ensinar e aprender, fosse livro propositadamente feito 

para ensinar e aprender. Professores e alunos [...] que, hoje, manipulam tão 

corriqueiramente os livros didáticos, nem sempre se dão conta de que eles 

são o resultado de uma longa história, na verdade, da longa história da escola 

e do ensino. (SOARES, 1996, p.54 – grifos do autor) 
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Para a autora Magda Becker Soares (1996), o livro didático pode ser feito 

principalmente para ensinar, inserindo assim o conceito de saber didatizado, escolarizado, 

sendo o livro um instrumento importante para aquisição dos saberes escolares: 

 

[...] na escola, o saber, para ser ensinado, aprendido, avaliado, sofre um 

processo de seleção, segmentação, organização em sequências progressivas, 

é, em síntese, didatizado, escolarizado.[...] o livro didático institui-se, 

historicamente bem antes que o estabelecimento de programas e currículos 

mínimos, como instrumento para assegurar a aquisição dos saberes 

escolares, isto é, daqueles saberes e competências julgados indispensáveis à 

inserção das novas gerações na sociedade. (SOARES, 1996, p.55 – grifos do 

autor). 

 

Por outro lado, Darnton (2010) considera na análise de livros o “ciclo de 

comunicação”, que descreve como as etapas do processo de criação e utilização dos livros e a 

influência que o leitor, no nosso caso alunos e professores, exercem na produção deste bem. 

Essa percepção, também é importante para o trabalho proposto, pois é a partir desse conceito, 

do grau dessa influência, que podemos pesquisar como o suporte do livro didático ao 

professor acontece e se realmente acontece: 

 

[...] de modo geral, os livros impressos passam aproximadamente pelo 

mesmo ciclo de vida. Este pode ser descrito como um circuito da 

comunicação que vai do autor ao editor [...], ao impressor, ao distribuidor, ao 

vendedor, e chega ao leitor. O leitor encerra o circuito porque ele influencia 

o autor tanto antes quanto depois do ato de composição. (DARNTON, 2010, 

p. 125) 

 

Particularmente, para pensar nas questões norteadoras apresentadas acima teremos 

como suporte teórico-metodológico os textos de Genette (2009) e Oliveira (2010), analisando 

os elementos paratextuais.  

Esses são importantes para a análise da comunicação entre os responsáveis pela 

elaboração e produção do livro e o leitor. Tal afirmação é confirmada quando analisamos a 

concepção de Genette (2009):  

 

A obra literária consiste, exaustiva ou essencialmente, num texto, isto é 

(definição mínima), numa sequência mais ou menos longa de enunciados 

verbais mais ou menos cheios de significação. Contudo, esse texto raramente 

se apresenta em estado nu, sem o reforço e o acompanhamento de certo 

número de produções, verbais ou não, como um nome do autor, um título, 

um prefácio, ilustrações, que nunca sabemos se devemos ou não considerar 

parte dele, mas que em todo o caso o cercam e prolongam, exatamente para 
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apresentá-lo, no sentido habitual do verbo, mas também em seu sentido mais 

forte: para torná-lo presente, para garantir sua presença no mundo, sua 

“recepção” e seu consumo, sob a forma, pelo menos hoje, de um livro. Esse 

acompanhamento, de extensão e conduta variáveis, constituiu o que em 

outro lugar batizei de paratexto da obra [...] Assim, para nós o paratexto é 

aquilo por meio de que um texto se torna livro e se propõe como tal a seus 

leitores, e de maneira mais geral ao público (GENETTE, 2009, p.9, grifos do 

autor).  

 

 

Segundo Genette (2009): 

 

os elementos constitutivos do paratexto são: Título, subtítulos, intertítulos; 

prefácios, preâmbulos, apresentação, etc.; notas marginais, de rodapé, de 

fim; epígrafes; ilustrações; dedicatórias, tira, jaqueta [cobertura], e vários 

outros tipos de sinais acessórios”, [...], que propiciam ao texto um encontro 

(variável) e às vezes um comentário, oficial ou oficioso, do qual o leitor mais 

purista e o menos inclinado à erudição externa nem sempre pode dispor tão 

facilmente quanto ele gostaria e pretende. (GENETTE, 2009, p.10). 

 

A análise será feita nas edições disponíveis das obras do Trajano no que diz respeito 

às formas do texto, organização, notas, estrutura dos problemas, resolução, exercícios 

propostos, etc., além das ilustrações. Nesse sentido, tomamos o texto de Oliveira (2010) como 

aporte, pois ele aponta uma proposta de análise de livros didáticos que será mobilizada em 

nosso percurso: 

[..] propomos que a interpretação de textos didáticos de matemática seja 

organizada em duas vertentes: formal e contextual. Na formal, que também 

temos chamado de interna, cabe ao pesquisador aprofundar-se na 

compreensão dos elementos (símbolos) que constituem a obra: capa, 

material, formatação, recursos gráficos, estruturação (capítulos, livros, 

parágrafos, etc), ordenação, encadeamento e apresentação dos conteúdos, 

proposta de abordagem didática – implícita e explicita pelo autor – etc. Essa 

vertente não se resume, porém, à descrição dos elementos constitutivos da 

obra (embora a descrição seja uma etapa possível e importante nessa 

vertente), mas deve-se procurar interpretar o que esses elementos têm a nos 

“dizer”. Na vertente contextual, que também temos chamado de sócio 

histórica, incluem-se também estudos sobre Sociologia, Antropologia, 

História, História da Matemática, etc. que possam contribuir para a 

compreensão de aspectos, aparentemente “externos” aos textos, referentes à 

época em que foram produzidos e/ou apropriados (OLIVEIRA, 2010, p.495) 

 

1.2 Revisão de Literatura 

 

Os acessos aos textos que tratam da formação de professores e de outras 

características do sistema de ensino do século XIX, aos autores que tratem de paratextos, 



22 
 

notas, ilustrações, além dos trabalhos publicados sobre o Trajano na comunidade científica 

serão necessários e muito importantes para esse trabalho.  

Soares (2007) na pesquisa O Professor de Matemática no Brasil (1759-1879) – 

Aspectos Históricos apresenta reflexões sobre a caracterização do professor de Matemática no 

Brasil desde a expulsão dos jesuítas até os últimos anos do Império cobrindo o período de 

1759 até 1879.  Segundo Soares (2007, p.8):  

essa caracterização é realizada a partir da análise dos conhecimentos 

necessários ao professor que ensinava Matemática e nas exigências legais 

feitas pelo governo imperial para o exercício do magistério primário e 

secundário nas épocas destacadas. (SOARES, 2007, p.8) 

 

Esta pesquisa é um trabalho referência para compreender o perfil dos professores que 

ensinavam matemática, um dos aspectos que ainda será desenvolvido neste trabalho. 

Em 2013, Marcus Aldenisson de Oliveira submeteu ao programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Tiradentes uma dissertação intitulada: Antônio Bandeira 

Trajano e o método intuitivo para o ensino de Aritmética, que tinha como objetivo, segundo 

Oliveira (2013,p.131), “analisar a configuração do método intuitivo presente na composição 

das obras Arithmeticas, de Antônio Trajano”. Além desse trabalho, em 2017, Oliveira 

submeteu ao programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e na 

Adolescência na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) como requisito parcial para a 

obtenção do título de doutor a tese intitulada: A Aritmética Escolar e o Método Intuitivo: Um 

novo saber para o curso primário (1870 – 1920), com a hipótese, segundo Oliveira (2017, p. 

24): 

que uma pedagogia produz mudanças epistemológicas nos saberes escolares, 

o que altera não só o estatuto do próprio saber, mas também aquele do aluno 

e do professor, imprimindo por consequência outra dinâmica na atividade 

escolar que articula o saber, o aluno e o professor. Isso implica dizer que no 

interior de um mesmo movimento pedagógico os saberes escolares estão 

sempre em (trans)formação”. (OLIVEIRA 2017, p.24)  

 

Ainda segundo Oliveira (2017, p. 24), a questão inicial de seu trabalho pode ser 

expressa do seguinte modo: “como se configuram os livros escolares os saberes da Aritmética 

do curso primário sob a égide da vaga intuitiva?”. Essa questão torna o trabalho de doutorado 

de Marcus Aldenisson de Oliveira fonte interessante para o nosso trabalho de pesquisa. 

Carneiro (2014), apresentou a dissertação de mestrado intitulada O método intuitivo 

na aritmética primária de Calkins e Trajano. Esse trabalho, segundo Carneiro (2014,p.9), 

“intentou investigar a conceituação e disseminação do método intuitivo, e a sua presença no 

Manual de Lições de Coisas, mais especificamente no que se refere ao ensino de aritmética, 
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de Norman Allison Calkins, tradução de Rui Barbosa de Oliveira, e na Aritmética Primária de 

Antônio Bandeira Trajano”. Oliveira, Mesquita e Nascimento (2015), publicaram na Revista 

Brasileira de História da Educação, o artigo intitulado A trilogia Aritmética de Antônio 

Bandeira Trajano: um projeto inovador e modernizador para ensinar aritmética. Segundo os 

autores, a análise proposta pelo trabalho focava em: 

 

alguns caracteres (roupagens) que proporcionaram a um projeto se 

materializar, transformando-se em objeto cultural. Dessas roupagens, 

privilegiar-se-á a metodologia. Ao que tudo indica, essa trilogia disseminou 

um modo de ensinar aritmética que se configurou, naquele contexto, como 

inovador e modernizador. Interessa saber: Como o autor pensou o ensino de 

aritmética? Que ‘roupagem’ metodológica de ensino ficou denominada 

inovadora e modernizadora para o ensino de aritmética? (OLIVEIRA; 

MESQUITA; NASCIMENTO, 2015, p. 201) 

 

Em 2016, Luis Carlos Pais publicou o artigo Ensino da aritmética do final do século 

XIX: uma análise da obra Antônio Bandeira Trajano, que segundo Pais (2016, p.1), devido à 

obra do Trajano “ter sido reimpressa durante oito sucessivas décadas, tornava-se necessário 

indagar a propósito do contexto histórico e educacional no qual as escolhas didáticas foram 

concebidas pelo autor, avaliadas pelo poder público e adotadas em várias escolas brasileiras”. 

Para realizar esse trabalho o autor adotou: 

 
noções pertinentes ao campo da história das disciplinas escolares, na linha 

proposta por Dominique Julia, as quais são aplicadas por meio de uma 

abordagem de cunho hermenêutica e crítica. Para interpretar aspectos mais 

pontuais das práticas contidas nessa obra e das relações institucionais que 

deram suporte à sua expressiva adoção são adotadas noções propostas por 

Yves Chevallard, no quatro da Teoria Antropológica do didático. (PAIS, 

2016, p.1). 

 

Em 2016, dois trabalhos sobre as obras do Trajano foram publicados nos Anais do 3º 

Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática: Um exame do saber 

“adição” no manual aritmética elementar ilustrada a luz do método intuitivo de Calkins 

(1886/1950), de Daiane de Santana Santos, da Universidade  Federal de Sergipe e Dos 

Estados Unidos para o Brasil: as referências da Aritmética primaria de Antonio Trajano 

(final do século XIX), de Marcus Aldenisson de Oliveira, da Universidade Federal de São 

Paulo.  

O objetivo de Santos (2016) era “identificar como o método intuitivo de Norman 

Allison Calkins (1886/1950) está presente no tratamento do saber ‘adição’ no manual 

Aritmética Elementar Ilustrada de Antônio Bandeira Trajano”. O artigo de Oliveira (2016) 
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consistia “em um estudo sobre as referências utilizadas por Antônio Trajano para compor a 

Aritmética Primária”. Oliveira (2016), adotou, além do livro Aritmética Primária, do Trajano, 

“alguns livros didáticos dos EUA como fontes de pesquisa”, para tentar responder a seguinte 

questão: “Quais indicações metodológicas dos livros didáticos estadunidenses podem ser lidas 

na Aritmética Primária, de Antônio Trajano?” 

Todos os autores e trabalhos anteriores são fontes de pesquisa que objetivam 

colaborar com o estudo e análise das duas questões norteadoras do trabalho, retomadas a 

seguir: 

A primeira questão norteadora – Considerando o uso do livro didático pelo leitor 

professor, quais os recursos utilizados pelo autor Antônio Trajano para se comunicar com 

esse leitor? – objetiva entender quais eram os recursos como: forma do texto, notas 

específicas, ilustrações, etc., que o autor utilizava para se comunicar com o leitor professor, 

levando em consideração que essa obra era utilizada tanto pelo aluno como pelo professor e 

que não existia, como hoje, um manual do professor separado. Assim analisar os paratextos, 

as formas de estruturação do texto e as linguagens utilizadas pelo autor. 

A segunda questão norteadora – Considerando a comunicação entre os textos das 

obras do Antônio Trajano e o leitor professor, o que podemos inferir sobre as naturezas dos 

“diálogos”? Eram orientações com o objetivo de incrementar a formação do professor? 

Eram instruções meramente operacionais em relação a utilização da obra?  Essa 

comunicação tinha o objetivo de ajudar o professor na parte didática? – objetiva perceber 

quais intenções tinham as comunicações entre o autor e o leitorprofessor. Essas comunicações 

poderiam caracterizar a obra como uma leitura de conceitos e métodos que o professor 

primário da segunda metade do século XIX já tinha conhecimento ou a leitura feita por esse 

leitor professor poderia caracterizar a obra como um instrumento para a sua prática de ensinar 

matemática? A construção desses significados pode gerar um entendimento histórico de 

práticas escolares no período de 1879 a 1921, pela pesquisa da comunicação entre autor e 

leitor professor no livro de matemática. 

 

1.3 Estrutura e Organização da Dissertação 

 

Nesse estudo dividimos a narrativa em 4 (quatro) capítulos. No primeiro, intitulado 

Introdução, destacamos a utilização do livro didático, seus principais leitores, sua função. 

Passamos pelo conceito de contrato de leitura e orientações para o professor no livro do aluno. 
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Explicamos nesse capítulo a geração da proposta do trabalho e delimitamos a pesquisa, 

considerando algumas questões norteadoras. Apresentamos os autores Antônio Augusto 

Gomes Batista, Magda Becker Soares, Robert Darnton, Fábio Donizete de Oliveira, e Gerard 

Genette como potenciais autores para as análises dos livros didáticos, apresentando seus 

principais conceitos e pensamentos. Apresentamos também uma revisão de literatura, onde 

deixamos evidente que os acessos aos textos que tratam da formação de professores e de 

outras características do sistema de ensino do século XIX além dos autores que tratem de 

paratextos, notas, ilustrações e trabalhos publicados sobre o Trajano na comunidade científica 

serão necessários e muito importantes para essa pesquisa. As Questões Teórico-

Metodológicas, são apresentados os principais autores que serão as referências teóricas e 

metodológicas desse trabalho de pesquisa. Dentre eles estão os principais: Soares, Batista, 

Darnton, Galvão, Oliveira e Genette. Mas a proposta é pensar neste espaço como o momento 

de apresentação das referências principais, que serão retomadas nas análises dos livros a partir 

do objetivo desta pesquisa. 

No capítulo 2 intitulado Antônio Bandeira Trajano: Pastor, Professor e Autor, 

apresentamos a trajetória do Trajano desde seu país de origem até sua aposentadoria na Igreja 

Presbiteriana, passando por acontecimentos que podem ter motivado a vinda de Trajano para 

o Brasil, seu emprego no comércio, sua ida para a Igreja Presbiteriana, local onde exerceu sua 

atividade de professor, seus contatos com missionários americanos e o método intuitivo, a 

situação do Brasil em relação a educação, produção de livros didáticos, influência da Igreja no 

Estado, carência de livros didáticos, e outros itens que compuseram as condições para o 

desenvolvimento do Trajano no seu caminho de Pastor, Professor e Autor de livros didáticos. 

O papel da Educação no projeto de expansão da Igreja Presbiteriana também é apresentado 

nesse capítulo, juntamente com o papel das Escolas Presbiterianas e seu método de ensino. 

Trajano foi professor e consta nesse capítulo uma pesquisa sobre os professores a partir de 

meados do século XIX, abordando um pouco da legislação, do papel e da formação desses 

professores, citando a organização, estrutura e papel das Escolas Normais. 

O capitulo 3, As obras escolares de Antônio Trajano, o contexto das produções e 

suas estruturas,  apresenta cada obra escolar do autor , os contextos de publicação dos livros e 

características específicas de cada uma das suas principais obras didáticas de matemática. 

Além de apresentar especificamente as estruturas das obras para o ensino primário Aritmética 

Primária e Aritmética Elementar Ilustrada, que são os objetos de análise desse trabalho de 

pesquisa.  
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O capítulo 4 apresenta as análises das obras Aritméticas Primária e Elementar 

Ilustrada de Antônio Trajano, objetivando entender momentos onde essas obras pudessem 

servir como suporte para a prática docente em sala de aula. Esse capitulo é dividido em 4.1 e 

4.2. No item 4.1 são feitas análises nos elementos paratextuais da Capa, Contracapa e 

Prefácio. No item 4.2 são analisados possíveis diálogos entre o autor Antônio Trajano ou suas 

obras com o leitor professor utilizando os textos didáticos – textos para o ensino da 

Aritmética. Logo após o item 4.2, apresentamos as considerações finais sobre esse trabalho de 

pesquisa. 
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2 ANTÔNIO BANDEIRA TRAJANO: PASTOR, PROFESSOR E AUTOR. 

2.1  Antônio Trajano, de Portugal até a escola Americana.  

 

Portugal, no século XIX, foi marcado por mudanças extremas no que diz respeito à 

condições de trabalho, devido a uma crise econômica e ao processo de automação da 

agricultura, além da destruição da economia de subsistência. Segundo Pasckes (1991): 

 

Ao lado do desenvolvimento do capitalismo comercial e industrial, o país 

conhecia a crise econômica com a perda do Brasil, além da crise política 

com a monarquia. [...] A introdução da mecanização na agricultura 

portuguesa, a exploração das terras incultas, a abolição dos antigos direitos 

sobre a livre circulação de mercadorias, geram um desenvolvimento agrícola 

com a expansão viticultura, da criação de gado para a exportação e a da 

cultura de arroz. A economia de subsistência é destruída, ainda que a 

pequena propriedade não integrada no comércio exportador possa persistir 

em Trás-os-Montes, Beira Alla e Beira Baixa. É, portanto, nesse contexto 

que observamos um excedente de mão-de-obra que se deslocará para as 

grandes cidades, Porto e Lisboa, e para o exterior. (PASCKES, 1991, p.82-

83) 

 

Vila Pouca de Aguiar, vila portuguesa do Distrito de Vila Real, da Região Norte, da 

sub-região do Alto Trás-os-Montes e da antiga província de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

cidade onde nasceu Antônio Trajano, no ano de 1843, pertencia à região de origem da maioria 

dos imigrantes portugueses. Ainda segundo Pasckes (1991) 

 

[...] a maioria dos imigrantes portugueses no Brasil vieram das regiões onde 

os setores de produção mais importantes eram o comércio exportador e a 

pequena agricultura. Da Beira Litoral, Beira Alta, Douro Litoral, Trás-os-

Montes, Minho e Estremadura vieram 98,7% de emigrantes portugueses para 

o Brasil durante o final do século XIX. (PASKES, 1991, p.89) 
 

No Brasil, em meados dos anos 1850, existiam experiências com o trabalho livre, 

chamadas sistema de parceria3 que intencionavam utilizar a mão de obra dos imigrantes 

portugueses nas lavouras, o que poderia explicar a imigração portuguesa para o Brasil. No 

entanto, “a atividade econômica mais importante que os imigrantes portugueses procuravam 

no Brasil era o comércio e o setor de serviços”, segundo Pasckes (1991,p.91).  

                                                           
3
 Para maiores informações ver: Faleiros e Souza (2012).    
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Podemos supor, considerando esse contexto, que Antônio Bandeira Trajano, com 

apenas 14 anos, chegou ao Brasil a procura de oportunidades de trabalho e melhores 

condições de vida. Segundo Matos (2004, p.316): 

 
nascido no dia 30 de agosto de 1843, na cidade de Vila Pouca de Aguiar em 

Portugal, iniciou sua vida escolar aos três anos de idade numa escola 

primária local e posteriormente, aos 12 anos, frequentou uma escola de 

ensino secundário em Guimarães, Portugal, vindo em 1857, para o Brasil”. 

Trajano ao chegar ao Brasil em 1857, tornou-se brasileiro por naturalização 

e trabalhou em uma casa comercial no centro velho de São Paulo, onde 

conheceu Miguel Torres, que se tornou seu amigo e companheiro de 

seminário. Trajano foi evangelizado pelo comerciante José Maria Barbosa da 

Silva Em 5 de março de 1865
4
 Antônio Bandeira Trajano tornou-se um dos 

membros fundadores da Igreja Presbiteriana de São Paulo. (MATOS, 2004, 

p.316). 

 

Antônio Trajano também fez parte dos colportores
5
, distribuindo Bíblias e literatura 

evangélica por dois anos nas províncias de São Paulo e Minas Gerais: 

 

No mesmo ano da organização de Brotas (1865) outra cidade paulista foi 

atingida. Isso no segundo semestre. Partiu Chamberlain para Bragança em 

companhia do jovem Trajano, que, com Miguel Torres, abandonara o 

comércio para se fazer colportor e estudante para o ministério. Distribuíram 

bíblias e literatura evangélica. (LESSA, 1938, p. 37) 

 

Segundo Lessa (1938): 

 

O Rev. Simonton, pouco antes de morrer, estabeleceu uma classe de moços, 

que foi o Seminário instalado num sobrado à Praça da Aclamação, 49. Os 

três pavimentos eram alugados para a missão. O primeiro destinado ao culto 

divino, no vasto salão da frente. Nos fundos a escola paroquial e no centro o 

depósito de livros. O segundo andar era exclusivo para o Seminário e ali os 

estudantes dormiam (LESSA, 1938, p.111).  

 

Ainda segundo Lessa (1938, p.22), “o Seminário Teológico Presbiteriano no Brasil, 

fundado em 14 de maio de 1867 tinha como professores os Revs. Simonton, Schneider e 

Wagner. Os estudantes eram Antônio Trajano, Modesto Carvalhosa, Pedro e Miguel G. 

Torres”.  Segundo Matos (2004), Antônio Trajano como seminarista, “entre os anos de 1867 a 

                                                           
4
 Não foram localizadas informações sobre as atividades de Antônio Trajano entre 1857 a 1865 

5
 Segundo Ester Nascimento (2007 apud OLIVEIRA, 2013 p. 19) colportores eram os vendedores de Bíblias, 

Novos Testamentos e material impresso religioso, geralmente com formação escolar equivalente ao ensino 

primário, e tinham por missão criar polêmica com as autoridades eclesiásticas locais através da empresa para 

instalar igrejas e escolas protestantes durante o Brasil oitocentista.   
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1870, era responsável por ensinar as disciplinas de Geografia e Aritmética na escola anexa à 

igreja”. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LESSA, 1938, p. 86. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LESSA, 1938, p. 111. 

 

Após ser ordenado em 1870, Trajano começou a se dedicar ao pastorado, sendo 

registra sua presença em vários eventos da Igreja em diferentes cidades, evidenciando a sua 

intensa participação na expansão da Igreja Presbiteriana no Brasil. De setembro a dezembro 

de 1870, Trajano trabalhou em Borda da Mata, Minas Gerais:  

 

Figura 1: Foto do Rev. Antônio Bandeira Trajano 

Figura 2: Sobrado onde funcionou o 1º seminário da Igreja Presbiteriana no Rio de Janeiro 
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O Rev. Lenington, depois da reunião do Presbitério em 1870, foi a Lorena 

em companhia de Modesto de Carvalhosa, licenciado aos 22 daquele mês 

com o seu colega Trajano. Carvalhosa estabeleceu-se naquela cidade e 

Trajano na Borda da Matta, de setembro a dezembro.  (LESSA, 1938, p. 87) 

 

Em seguida, segundo Matos (2004, p.74), “Antônio Trajano foi para Brotas ocupar o 

lugar deixado pelo Rev. João Fernandes Dagama, após a ida de Dagama para a cidade de Rio 

Claro”. Ainda segundo Matos (2004): 

 

Em 1873, casou-se com Olimpia T. de Souza Bertoldo.[...] Sua ordenação 

iniciou-se em 10 de agosto de 1875, na cidade de Rio Claro, ficando com o 

cargo de pastor evangélico das Igrejas de Brotas, Rio Novo e Dois Córregos 

e um ano depois no dia 10 de agosto de 1876, ele foi eleito o primeiro pastor 

nacional da Igreja do Rio de Janeiro, assumindo o cargo em 27 de novembro. 

[...] Diante do falecimento de sua filha Guiomar, em agosto de 1877, foi 

lecionar Matemática em São Paulo, na Escola Americana, até outubro de 

1880. (MATOS, 2004, p. 317). 

 

Trajano tornou-se professor a partir do seu trabalho como membro da Igreja 

Presbiteriana e foi na escola paroquial entre 1867 e 1870 e na escola Americana entre os anos 

de 1877 e 1880 que teve a oportunidade de estar em contato com alunos das classes primárias. 

Antônio Trajano lecionava em classes primárias, pois as classes secundárias só eram 

oferecidas no Colégio Pedro II e nas aulas públicas, conforme art.77 do Capítulo Único – Da 

Instrução pública secundária do decreto nº 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854: 

 

Art. 77. Em quanto não for criado o externato de que trata o § 7º do Art. 1º 

do Decreto nº 630 de 17 de Setembro de 1851, a instrução pública 

secundária continuará a ser dada no Colégio de Pedro II e nas aulas públicas 

existentes. (BRASIL, decreto nº 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854). 

 

Na escola Americana, Trajano foi orientado pela professora Mary Parker Dascomb, 

que foi uma missionária enviada ao Brasil pela Junta de Missões Estrangeiras de Nova York, 

da Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos. Mary Parker dirigiu a Escola 

Americana, em São Paulo, em 1871. Além de dirigir a escola, Mary lecionava matemática. A 

história do surgimento da Escola Americana, a experiência como professor nesse mesmo local 

e o contato com o método intuitivo, trazido para o Brasil pelos missionários da Igreja 

Presbiteriana americana foram, sem dúvida, de enorme importância no desenvolvimento de 

Trajano como professor e autor de livros didáticos. A síntese histórica da origem da Escola 

Americana, apresentada nos Anais da 1ª Igreja Presbiteriana de São Paulo, obra escrita por 

Vicente Themudo Lessa (Lessa, 1938), já cita Trajano como professor da Escola Americana, 
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autor de livros adotados pela mesma instituição, seu contato com métodos pedagógicos 

modernos – método intuitivo e estudo silencioso – além do apoio de Mary Parker para a 

elaboração de suas obras: 

 

No decurso de 1870 uma senhora norte-americana, Mrs. Chamberlain, 

iniciou na sala de jantar de sua residência, à rua Visconde de Congonhas do 

Campo nº 1, uma pequenina escola para meninas impossibilitadas de 

frequentar escolas públicas por motivo de intolerância religiosa. Auspiciosos 

foram os inícios pelo que o Rev. Chamberlain resolveu fazer obra mais 

completa, em ponto mais central e com um corpo docente mais adequado. O 

local escolhido foi a rua de S. José, número 1, no sobrado onde se celebrava 

o culto presbiteriano. Não havia distinção de cor e de raça. Educação mista 

de meninos e meninas. Também não haveria diferença de religião, Nem 

haveria propaganda religiosa, sendo, contudo, o ensino apoiado na moral 

cristã. Seria a Bíblia o livro básico. Adotaram-se métodos pedagógicos 

modernos, segundo o modelo americano. Método intuitivo e estudo 

silencioso, ao invés de decoração excessiva e do estudo em voz alta. 

O nome adotado foi escola Americana. [...] Informou o opúsculo em questão 

que a gramatica do Rev. E.C. Pereira foi iniciada com os apontamentos por 

ele usados no seu tempo de professor daquele estabelecimento. E ainda que a 

série das aritméticas do Rev. Trajano, também professor da Escola, teve sua 

origem com Miss Dascomb, que lhe fornecia as notas para isso.  (LESSA, 

1938, p. 450 - 452). 

 

Antônio Trajano era professor de geografia e matemática e, segundo Matos (2004, 

p.318), “suas experiências educacionais na escola paroquial da Igreja do Rio de Janeiro e na 

Escola Americana demonstraram a grande necessidade de livros didáticos”. 

Segundo Oliveira (2013 apud ROQUE E GOMES, 2016, p.68), “a convivência de 

Trajano com Mary Parker Dascomb e professores missionários que já utilizavam o método 

intuitivo de ensino trazido de experiências nos Estados Unidos e a necessidade de livros 

didáticos percebida na experiência de Antônio Trajano como docente, possibilitou a produção 

de suas obras para o ensino de aritmética”.  

Na segunda metade do século XIX, o momento era propício para a produção de 

livros didáticos pelos professores, pois a escassez de obras e o incentivo do governo eram 

fatores determinantes desse cenário. Segundo Soares (2013): 

 

De acordo com a legislação aprovada por Couto Ferraz, além de exercer o 

controle sobre as publicações, o governo incentivava os professores e os 

intelectuais
6
 a escreverem livros para a escola elementar, por meio da 

                                                           
6
 Segundo Bastos (2008, p.45), “no Brasil, o século XIX é considerado um século de francofonia por excelência, 

onde nossa cultura absorveu tudo ou quase tudo o que se produzia na França”, logo podemos entender uma das 

funções dos intelectuais, por seu estudo mais avançado, seria traduzir as obras francesas e inseri-las no contexto 
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realização de concursos que publicariam as melhores obras e dariam a seus 

autores prêmios em dinheiro. (SOARES, 2013, p.43) 

 

Nesse contexto de convivência com missionários da Igreja Presbiteriana, necessidade 

de livros didáticos e incentivo do governo para que os professores produzissem seus livros 

que, segundo Oliveira (2013 apud SANTOS, 2016, p. 582), “o luso-brasileiro dava início à 

grande produção de livros escolares de sua autoria. Estas obras escolares começaram a ser 

publicadas em 1879 e foram utilizadas por muitos anos nas escolas de todo o Brasil”.  

As obras produzidas por Trajano foram: Aritmética Primária; Aritmética Elementar 

Ilustrada; Aritmética Progressiva; Chave da Aritmética Progressiva; Álgebra Elementar; 

Chave da Álgebra, Álgebra Superior; Nova Chave da Aritmética Progressiva; Nova Chave da 

Álgebra e Estudos da Língua Vernácula. Para o ensino primário destacam-se as obras 

Aritmética Primária e Aritmética Elementar Ilustrada. 

 

2.2  Educação no Projeto Presbiteriano 

 

Segundo Oliveira
7
 (2012, p.16), “o surgimento da doutrina presbiteriana teve seu 

início na Escócia, com John Knox
8
”, que foi influenciado pelas propostas de Martin Lutero

9
. 

Propostas essas que originaram a Reforma Protestante. Dentre as ideias que Martin Lutero 

pretendia que fossem discutidas, uma se destaca importante para esse trabalho de pesquisa, 

pois estará diretamente ligada a educação: “educação secular obrigatória para pobres e ricos, 

homens e mulheres, para que todos pudessem ler a Bíblia” Oliveira (2012, p.14). Só sabendo 

ler, escrever e interpretar, a população poderia pensar por si mesmo. Podemos sugerir então 

que nasce daí a presença constante da educação nos projetos de evangelização das igrejas 

protestantes e, no nosso caso específico dessa pesquisa, da Igreja Presbiteriana.  

                                                                                                                                                                                     
da educação brasileira. Para aprofundamento sobre a influência dos intelectuais em meados do século XIX, 

sugerimos o livro Ideias em Movimento – A geração 1870 na crise do Brasil – Império, da autora Angêla 

Alonso, editora Paz e Terra.  
7
 Nilson de Oliveira, autor do capítulo 1 – Sesquicentenário de Organização e Atividades 1862-2012, do livro a 

História da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. 
8
 Reformador que estruturou a doutrina reformada calvinista. Ele foi o introdutor e ardoroso defensor da doutrina 

presbiteriana, que se estendeu da Escócia e também pela Irlanda, parte da Inglaterra, Holanda e nações vizinhas. 

História da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro (2012, p.15) 
9
 Martin Lutero (1483-1546). Nasceu e morreu na Alemanha. Em 31 de outubro de 1517, afixou, na porta da 

capela da Universidade de Wittenberg, 95 teses como apelo à reflexão e ao debate acadêmico, mas que se 

transformou em protesto contra erros então vigentes da igreja católica. (OLIVEIRA,2012,p.14) 
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Ainda segundo Oliveira (2012, p.16), “muitos puritanos
10

 decidiram migrar para 

então Nova Inglaterra (norte da costa leste dos Estados Unidos) e fundar colônias onde 

pudessem trabalhar, recomeçar a vida e praticar a religião livremente”. Nessas colônias, 

segundo Oliveira (2012, p.17) junto a “cada núcleo populacional haveria uma igreja, uma 

escola e um espaço para obras sociais”.  

Alguns acontecimentos registrados no livro A História da Igreja Presbiteriana do 

Rio de Janeiro, segundo Oliveira (2012, p.17) deixam evidentes a importância dada a 

educação no desenvolvimento social dessas colônias protestantes no norte dos Estados 

Unidos:  

 

 Os primeiros imigrantes levaram para a Nova Inglaterra seus livros e 

suas pequenas bibliotecas e continuaram a importar livros de 

Londres; 

 Em 1636, os colonizadores, presbiterianos em sua grande maioria, 

fundaram, em Massachusetts, o colégio Harvard, que se constituiu 

na primeira e mais importante universidade norte-americana; 

 Em 1647 era decretada a instrução elementar obrigatória na região 

de Massachusetts, logo depois seguida por outras colônias;  

(OLIVEIRA, 2012, p.17) 
 

A educação foi notadamente, desde Lutero, uma questão importante no 

desenvolvimento e na disseminação das ideias protestantes.  

Segundo Silva (2013 p.2), “Em 1859, a Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados 

Unidos manifestou o desejo de ocupar o território brasileiro através da proposta missionária 

encaminhada pela Comissão de Missão Estrangeira da USA”.  

Pela reportagem do jornal O Estandarte, em agosto de 1995, que apresenta a matéria 

título Presbiterianismo no Brasil – 136 anos, o desejo começou a se tornar realidade no 

mesmo ano de 1859. Segundo a reportagem, em 12 de agosto de 1859, 

 

[...] o missionário Ashbel Green Simonton, norte americano, 26 anos, 

chegou a capital do Império, Rio de Janeiro. Depois de oito meses de sua 

chegada, ele organizou uma classe de crianças para o ensino religioso, 

basicamente o ensino da Bíblia e o catecismo. No início de 1860 ele realizou 

seu primeiro culto em língua portuguesa e batizou, os dois primeiros 

convertidos em 12 de janeiro de 1862. Um deles um português; o outro 

americano. A primeira aula bíblica foi ministrada no dia 19 de maio de 1861. 

Simonton fundou o trabalho presbiteriano na cidade do Rio de Janeiro, sendo 

a igreja organizada em 12 de janeiro de 1862, pois na época de sua chegada, 

não era permitida a construção de templos protestantes e era preciso 

construir uma capela ou adaptar uma casa para os cultos e a Escola 

Dominical, conforme afirma o historiador presbiteriano Andrade Ferreira, na 

                                                           
10

 Na Escócia, na Irlanda, na Inglaterra, na Holanda, os protestantes foram denominados puritanos. (2012, p.16) 
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matéria do jornal. Ashbel Green Simonton foi também fundador do primeiro 

Seminário Teológico presbiteriano no Brasil, no Rio, em 14 de maio de 

1867, juntamente com Blackford e Schneider. Em 1861 visitou o estado de 

São Paulo e estabeleceu depósitos de Bíblias e fez contatos importantes. Sua 

morte aconteceu em 9 de dezembro de 1867. Ainda segundo a mesma 

reportagem, o Rev. Alexander Latimer Blackford foi para São Paulo em 9 de 

outubro de 1863, estabelecer o trabalho presbiteriano nessa cidade. O 

primeiro culto em língua portuguesa foi no dia 29 de novembro de 1863.  

Pouco antes de visitar a cidade de São Paulo, o Rev. Blackford, já tinha 

visitado algumas cidades do Estado de Minas Gerais, o que evidencia o 

projeto de expansão da Igreja Presbiteriana. (O ESTANDARTE, 12 DE 

AGOSTO, 1859) 

 

A Igreja Presbiteriana de São Paulo (atual 1ª Igreja Presbiteriana Independente de 

São Paulo) foi fundada em 5 de março de 1865, pelo missionário Blackford. Ainda no ano de 

1865, a 13 de novembro, foi fundada a Igreja de Brotas, no interior de São Paulo, que ficou 

sendo a 3ª Igreja Presbiteriana em solo brasileiro. O primeiro Presbitério denominado 

Presbitério do Rio de Janeiro, foi organizado em São Paulo, no dia 16 de dezembro de 1865.  

Para a implementação do Presbiterianismo no Brasil vieram três ministros: Simonton 

(secretário permanente), Blackford (Presidente) e Schneider (secretário) que colaboraram para 

a construção das três primeiras três Igrejas Presbiterianas no Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo 

e Brotas:  

 

Ao alvorecer de 1868 havia quatro organizações presbiterianas. A do Rio, de 

1862, e as de S.Paulo e Brotas de 1865. As duas últimas pelo Rev. Blackford 

que, residindo agora no Rio, organizou, em território paulista a terceira 

igreja, a de Lorena em 17 de maio de 1868. [...] Quando ainda estudante, 

residiu ali por três meses o Rev. Trajano. (LESSA, 1938, p. 65) 

 

Lessa (1938) também registra a participação de Trajano na Igreja Presbiteriana:  

 

Vindo de S.Paulo no último trimestre de 1863, o Rev. Blackford, como 

decorre dessa narrativa, dedicou-se com afan à obra de propaganda, não 

somente pregando em inglês e português, como fazendo viagens pelo 

interior. [...] A primeira celebração da Ceia do Senhor verificou-se em 29 de 

maio de 1864, administrando o Rev. Blackford o sacramento a sete pessoas. 

A segunda comunhão foi realizada em 8 de janeiro de 1865, dela 

participando oito pessoas. Terceira vez foi em 5 de março de 1865 quando o 

número de comungantes subiu para dezoito.[..] Seis pessoas foram recebidas 

por profissão
11

. Eis os nomes na ordem em que foram registrados: Manoel 

Fernandes Lopes Braga, Miguel Gonçalves Torres, Antônio Trajano, José 

Maria Barbosa da Silva, Anna Luiza Barbosa da Silva e Olympia Maria da 

Silva. [...] O segundo e o terceiro da lista se tornaram ministros
12

  [...] A 

                                                           
11

 Sugere que os membros estavam de acordo com a crença da igreja.  
12

Ministro da Igreja é a mesma denominação de pastor, conforme 

http://www.ipb.org.br/uph/arquivo/presbitero.html 
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igreja de S.Paulo teve o privilério de contar no número de seus primeiros 

membros as quatro colunas do primitivo ministério presbiteriano nacional – 

Miguel Torres, Trajano, Carvalhosa e Antônio Pedro. (LESSA, 1938, p.31 e 

p. 46, grifos nosso) 

 

Oliveira (2012, p.30) apresenta a estratégia pensada por Simonton para a implantação 

e implementação da missão presbiteriana no Brasil: 

 

1.estabelecer contatos com pessoas representativas da cidade e do país; 

2. conhecimento dos aspectos físicos, sociais e culturais e de saúde da cidade 

e região; 

3. conhecimento pleno e domínio da língua escrita e falada para bem se 

comunicar com as pessoas; 

4. educar e ensinar as pessoas as verdades bíblicas a respeito da salvação em 

Jesus Cristo; 

5. Atuar junto às autoridades competentes, inclusive diplomáticas e os 

poderes constituídos, visando a garantir a liberdade religiosa também para os 

brasileiros; 

6. fazer de cada agente da missão um distribuidor de Bíblia, versão em 

português, para facilitar o acesso do povo ao convite universal de Jesus: 

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos 

aliviarei, [...] e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. [...] De 

fato a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crer 

tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia.” 

(OLIVEIRA, 2012, p.30) 

 

É importante observar que a educação está presente na proposta de divulgação da 

missão presbiteriana no Brasil no item 4 da citação acima. Essa importância da educação vem 

desde as propostas iniciais de Lutero. 

Segundo Calvani (2009, p.64), o ensino proposto pelo projeto presbiteriano de 

educação: 

Enfatizava o individualismo ético incutindo valores como honra, virtude, 

respeito mútuo, liberdade, solidariedade e cidadania, o que caia no agrado de 

intelectuais republicanos da época e formadores de opinião que, mesmo sem 

nunca terem aderido ao protestantismo, viam com bons olhos essas 

iniciativas, tais como Rui Barbosa, Rangel Pestana, Caetano de Campos, 

Prudente de Moraes. (CALVANI, 2009, p.64) 

 

Não é de surpreender que o ensino proposto pelo projeto presbiteriano tenha sido 

desejado pelas elites brasileiras, pois distanciava seus filhos da precariedade das instituições 

de ensino da época - meados do século XIX -  e criava a possibilidade de seus filhos terem 

uma educação mais próxima dos modelos americanos.  

Segundo Gondra e Shueler (2008): 
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pensar a educação supõe inscrever em nosso horizonte os interesses que esse 

tipo de prática aciona e mobiliza”. Nesse movimento, é possível observar 

que a vontade de educar, de interferir no curso da vida de modo mais ou 

menos “racional”, mais ou menos “científico”, está presente em lugares 

variados. (GONDRA E SHUELER, 2008, p.41). 

  

Após a independência do Brasil em 1822, muitas revoltas aconteceram e o Estado se 

aliou mais fortemente a Igreja Católica. Essa aliança possibilitou o ensino religioso ser 

incorporado ao programa da escola primária, possibilitando assim a divulgação da fé cristã 

pregada pelas Igrejas dentro das escolas. Segundo Gondra e Shueler (2008): 

 

A pacificação do Império demandou também uma articulação generosa e 

continuada com a Igreja Católica, que implicou pagamento de ordenados de 

religiosos, sua contratação, construção de templos, imposição do ensino 

religioso nas escolas, dentre outras medidas. Neste sentido, a Igreja se 

organizou por dentro do aparelho do Estado, marcando uma relação de 

cumplicidade que desde então, vem sendo mantida. (GONDRA; SHUELER, 

2008 p.58). 

 

A Igreja Católica já possuía uma relação de proximidade ao Estado desde o período 

colonial, o que não impediu as Igrejas Protestantes de também conseguirem seu espaço no 

período do Império, como registra Gondra e Shueler (2008): 

 

No caso dos protestantes, sua organização também se complexificou desde o 

séc. XVI, fazendo surgir igrejas luteranas, anglicanas, presbiteriana, batista, 

metodista, pentecostal e congregacional, por exemplo. Cada uma com sua 

organização, ramificação e disciplina própria. Semelhante ao pensamento 

católico, educadores e líderes protestantes têm defendido a legitimidade e a 

necessidade de envolvimento de suas igrejas na tarefa educacional. [...] Para 

viabilizar seu projeto, os protestantes também disputaram o poder político, 

aliando-se ao Estado em vários países e conjunturas. Aliança que não perdeu 

de vista a dimensão estratégica da educação como parte das medidas de 

enraizamento do protestantismo nos planos nacional e internacional
13.

 

(GONDRA; SHUELER, 2008, p. 60) 

      

A responsabilidade da instrução primária, quando o Estado cria regras para aberturas 

de escolas particulares é claramente dividida com a inciativa privada, o que pode ter permitido 

as igrejas, incluindo a Presbiteriana, de Antônio Trajano, abrirem suas classes primárias nas 

escolas paroquias. Segundo Limeira e Shueler (2008):  

 

Neste contexto [de obrigatoriedade do ensino primário para menores entre 7 

e 14 anos], percebemos então que a iniciação e o incentivo à expansão da 

                                                           
13 Para o aprofundamento destas questões, conferir Almeida (2002), Chamon (2005), Hilsdorf (1977) e 

Nascimento (2001), dentre outros. 
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iniciativa privada no século XIX partiram do próprio governo. Neste caso, a 

proposta de associar a ação privada à politica de Instrução Pública 

significava que o poder público procurava dividir o ônus do serviço com a 

sociedade, e, simultaneamente, garantir o princípio da liberdade de ensino. 

(LIMEIRA; SHUELER, 2008, p. 45) 

 

A garantia do ‘princípio da liberdade de ensino’ pode ter permitido que a estratégia 

da Igreja Presbiteriana fosse colocada em prática no Brasil, pois segundo Silva (2013, p. 5), “a 

Igreja Presbiteriana norte-americana reconhecia a importância da educação no processo de 

expansão do cristianismo” e segundo Chamon (2005 p. 82), “os missionários norte-

americanos, encarregados de divulgar no Brasil a fé reformada, atuavam por meio do binômio 

evangelização/educação”, o que pode explicar a abertura das escolas paroquias e a atuação de 

Antônio Trajano como pastor e professor dentro da Igreja Presbiteriana. 

Segundo Nascimento (2002, apud CHAMON, 2005, p. 66), “para a divulgação de 

seus valores e sua visão de mundo, tanto entre os adeptos quanto entre os potenciais 

seguidores, os missionários da Igreja Presbiteriana utilizaram estratégias variadas, como 

distribuição de folhetos, abertura de escolas e publicação de jornais”. Em relação à abertura 

de escolas, segundo Silva (2013, p.5):  

 

Um relatório educacional elaborado por membros da Comissão de educação 

da Igreja Presbiteriana norte-americana, encaminhado à Assembléia Geral da 

Igreja e ao Sínodo de New Jersey em 1840, trazia em suas linhas gerais, as 

razões pelas quais a Igreja via na educação um meio de expansão do 

cristianismo e qual seria a forma de melhorar as condições de aprendizado 

dos fiéis. A primeira parte do relatório tratava da educação religiosa cristã 

em geral e a segunda tratava das escolas paroquias. O relatório trazia uma 

extensa argumentação a respeito da importância da educação dos filhos com 

fundamentação teológica e história, evocando o princípio da Reforma 

Protestante do século XVI, afirmando que a educação também era uma ação 

constante da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos desde a sua origem. O 

relatório também recomendava que cada igreja deveria ter sua escola, além 

de propor uma identidade educacional. (SILVA, 2013, p.5) 

 

 

Segundo Chamon (2005, p. 85), “Simonton
14

 em discurso lido perante o Presbitério 

do Rio de Janeiro em 1867, ressaltava a instrução e a educação como meios necessários para 

plantar o Reino de Cristo no Brasil devendo a igreja ter sempre em vista como alvo a 

instrução e a educação da nova geração”.  

 

                                                           
14

 Simonton foi um dos três ministros, missionários, que vieram para o Brasil com o objetivo de implantar a 

Igreja Presbiteriana no Brasil. 
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2.2.1  Escolas Presbiterianas e seu método de ensino  

 

É aceitável pensar que para as escolas presbiterianas conseguirem ser implementadas 

no Brasil no século XIX, pois existia um espaço deixado pela ineficiência ou inoperância do 

sistema educacional no que se refere às escolas brasileiras da época.  

Segundo Faria Filho (2000): 

  

a presença do Estado não apenas era muito pequena e pulverizada como, 

algumas vezes, foi considerada perniciosa no ramo da instrução” Há de 

considerar, também, que nem a própria escola tinha um lugar social de 

destaque, cuja a legitimidade fosse incontestável. Foi preciso afirmar a 

presença do Estado e produzir, paulatinamente, a centralidade do papel da 

instrução escolar na formação das novas gerações. (FARIA FILHO, 2000, 

p.136) 

 

Nas décadas iniciais do século XIX, as escolas de primeiras letras eram estabelecidas 

ou eram criadas pelo governo. A lei de 15 de novembro de 1827, em seu artigo Iº, dizia, 

segundo Faria Filho (2000, p.137) que “em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos 

haverão escolas de primeiras letras que forem necessárias”, ficando evidente a intenção do 

Estado em criar uma perspectiva de identificação nacional:  

A instrução possibilitaria arregimentar o povo para um projeto de país 

independente, criando também condições para uma participação controlada 

na definição dos destinos do país. [...] buscava-se constituir entre nós as 

condições de governabilidade, [...] Dentre essas condições, uma das mais 

fundamentais seria, sem dúvida, dotar o Estado de mecanismos de atuação 

sobre a população. (FARIA FILHO, 2000, p.137)  

 

Segundo Faria Filho (2000, p. 140): 

  

até então a escola que existia funcionava, na sua maioria das vezes, nas casas 

dos professores ou, sobretudo, nas fazendas, em espaços precários, [...] 

seguiam o método individual de ensino.[...] O método individual 

caracterizava-se, pois, pelo fato de os alunos ficarem muito tempo sem o 

contato direto com o professor, fazendo com que a perda de tempo fosse 

grande e a indisciplina um problema sempre presente. (FARIA FILHO, 

2000, p.140)   

 

Em relação às ações do Estado em meados do século XIX, segundo Martinez (1997): 

as escolas primárias foram divididas em duas classes. Na primeira, mais a 

elementar, seria ensinado a ler, escrever, contar, além de doutrina cristã e o 

sistema usual de pesos e medidas. Na segunda classe, as matérias seriam 

gramática da língua nacional, aritmética e noções de álgebra, geometria 
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elementar, história sagrada, elementos de geografia e história nacionais, 

desenho linear, música e exercícios de canto. (MARTINEZ, 1997, p.14) 

 

Ainda segundo Martinez (1997):  

O regulamento da Instrução Primária e Secundária da Corte de 1854, 

determinava que os indivíduos livres
15

, aptos a frequentar as escolas 

primárias deveriam ter entre 5 e 14 anos, no caso do secundário, entre 14 e 

21. [...] O regulamento estabeleceu a obrigatoriedade do ensino primário de 

1º grau ou 1ª classe para crianças livres entre 7 e 14 anos, sobre pena de 

multas para os pais ou responsáveis. O ensino secundário não era 

considerado obrigatório. Fica evidente que a obrigatoriedade do ensino 

primário consistia em reconhecer legalmente a necessidade de instruir a 

população livre, pelo Estado. (MARTINEZ, 1997, p. 16)  

 

A relação do Estado com a Igreja Protestante, possivelmente também com a Igreja 

Católica, era um tanto contraditória, pois mesmo o ensino religioso sendo permitido nas 

escolas, aparentemente o Estado não estava de acordo, segundo Lessa, (1938): 

[...] um dos diretores da escola, indo depois a Corte, ofertou ao Imperador 

exemplares dos livros da doutrina ensinada na Escola [...]. Parece que D. 

Pedro II não ficou muito satisfeito, respondendo: “Já sei, já sei, a doutrina 

protestante”. A uma explicação que tais doutrinas estavam de acordo com a 

Bíblia, retorquiu que nem a Bíblia devia se achar nas escolas e que o ensino 

religioso deveria ser ministrado no lar e na igreja. [...] “Se eliminarem o 

elemento do ensino religioso, podem contar com a nossa proteção”. O diretor 

respondeu com firmeza: “A Bíblia tem estado aberta na Escola desde o 

primeiro dia da sua abertura e, quando fechar-se, fechar-se-ão as portas da 

Escola Americana”. 

O Imperador deu por encerrada a audiência com as palavras; “Cada um tem 

o direito a sua opinião” (LESSA, 1938, p. 152). 

 

Mesmo em desacordo com o ensino religioso nas escolas, o aparente poder das 

Igrejas Católica e Protestante impedia que o Estado proibisse o ensino religioso e a 

implementação dessas escolas no Brasil. Essa força das Igrejas pode ser explicada pela 

possibilidade de doutrinar as massas e melhorar o ensino no país que se apresentava restrito e 

carente. Segundo Marcílio (2005): 

 
O Brasil enquanto colônia, submetido ao mais estrito monopólio, cresceu 

isoladamente do mundo, apenas convivendo “com aquele pobre e retrógrado 

Portugal que não permitiu a criação de um sistema popular de ensino no 

Brasil [...] O antigo sistema educacional do Império, por sua própria 

estrutura não atendia às necessidades de instrução popular, nem mesmo dos 

grupos restritos das câmaras dominantes.[..] A fim de suprir a falta de 

professores para as aulas criadas ou vagas, muitas provincias [...] 

aproveitaram os melhores alunos das aulas primárias públicas para serem 

contratados como professores “adjuntos”. [...] No geral, e até os anos de 

1870, houve um passivo de extensa lista de carências que abrangia a falta de 

prédios escolares, a escassez ou ausência de material escolar, de papel, de 

                                                           
15

 População livre (não escravos) e vacinada, não portadora de moléstias contagiosas. 
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livros, de móveis escolares, o mau preparo e salários baixos dos professores. 

(MARCILIO,2005, p.83) 

 

Segundo Faria Filho (2000, p.140): 

 

o ideário civilizatório iluminista irradiava-se a partir da Europa, para boa 

parte do mundo e, também, para o Brasil. Como componente central desse 

ideário estava a ideia da necessidade de alargar as possibilidades de acesso 

de um número cada vez maior de pessoas às instituições e práticas 

civilizatórias
16

. (FARIA FILHO, 2000, p.140) 

 

Para instruir e educar a nova geração, os missionários presbiterianos fundaram no 

Brasil duas modalidades de escola, com funções diferentes, a escola paroquial de primeiras 

letras, anexa ao templo, e os colégios. Segundo Chamon (2005, p.86) “a primeira preocupava-

se mais com a instrução elementar das populações menos favorecidas e dos membros da 

igreja e os colégios recrutavam boa parte de seus alunos entre a elite brasileira”. Por isso, 

essas escolas se configuraram, segundo Barbanti (1997 apud CHAMON 2005, p. 89), como 

“a ponta de lança que abriria caminho para uma renovação da mentalidade e das práticas 

pedagógicas”, uma vez que elas “materializavam alguns aspectos do sistema educacional 

norte americano”, segundo Abreu (2003 apud CHAMON, 2005, p.89). 

Um desses aspectos bem claros é a proposta de um método de ensino diferente. Nas 

escolas brasileiras até meados do século XIX os métodos de ensinos utilizados foram o 

método individual e o lancasteriano. Segundo Faria Filho (2000): 

 

O método individual, por suas limitações e problemas já conhecidos, deu 

lugar ao método mútuo ou lancasteriano, de Joseph Lancaster. O método 

mútuo ou lancasteriano consistia basicamente em usar os alunos como 

ajudantes do professor na instrução dos outros alunos. As primeiras 

propagandas sobre o método lancasteriano no Brasil datam de meados da 

segunda década do século XIX. O método tinha a vantagem, para seus 

defensores, de o professor poder atender um número muito maior de 

estudantes e diminuindo assim o custo da instrução para o Estado. Na 

prática, o método tinha limitações importantes, pois não existia espaço 

adequado, faltavam materiais didáticos-pedagógicos para os alunos, os 

professores não eram formados para a realização do ensino segundo o 

método e a falta de instituições que cuidassem da formação do professor, era 

o grande limite a realização dos propósitos reformistas. Entre os anos de 

1840 a meados dos anos 1870, o método mútuo dará lugar ao que os textos 

legais chamaram de métodos mistos, que consistia em aliar as vantagens do 

método individual com as vantagens do método mútuo, criando o método 

simultâneo. O método simultâneo somente se torna possível com a produção 

                                                           
16

 O teatro, o jornal, o livro, a escola, todos os meios deveriam ser usados para instruir e educar as “classes 

inferiores” aproximando-as das elites cultas dirigentes. 
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de materiais didáticos-pedagógicos, como livros, cadernos, quadro negro, 

que possibilitam ao professor fazer com que diversos grupos fiquem 

ocupados. Porém, como ponto principal de dificuldade do método 

simultâneo, é a criação de espaços próprios para a escola, o que só 

acontecerá na última década do século XIX. (FARIA FILHO, 2000, p.142).  

 

 A partir de 1870, com a apropriação das ideais e estudos baseados na produção de 

Jean-Henri Pestalozzi, a discussão sobre os métodos dá lugar às relações pedagógicas do 

ensino e aprendizagem. O que importa mais nesse momento são os processos de 

aprendizagem do aluno. O sucesso do professor depende do processo de ensino, pois segundo 

Faria Filho (2000, p.143), “o professor somente poderia ensinar bem se o processo de ensino 

levasse em conta os processos de aprendizagem do aluno”.  

As discussões da época estavam diretamente ligadas ao conceito do método 

intuitivo
17

. Segundo Valdemarin (2004): 

 

O método de Ensino Intuitivo, popularizado também sob a denominação de 

Lições das Coisas e Método Objetivo, pode ser caracterizado como sendo a 

prática pedagógica que faz uso de objetos didáticos, conhecidos ou 

semelhantes àqueles conhecidos pelos alunos, para promover a 

aprendizagem. (VALDEMARIN, 2004, p.4) 

 

Segundo Faria Filho (2000), “nesse método, a observação das coisas é fundamental 

para no processo de instrução escolar do aluno”:  

 

Essa etapa de observação minuciosa e organizada é condição para a 

progressiva passagem, pelos alunos, de um conhecimento sensível para uma 

elaboração mental superior, reflexiva, dos conhecimentos. Tal etapa inicia-se 

pelas “lições das coisas”, momento em que o professor deve criar as 

condições para que os alunos possam ver, sentir, observar os objetos. Podia 

realizar tão procedimento utilizando-se dos objetos escolares ou dos objetos 

levados para a escola (caneta, carteira, mesa, pedras, madeiras, tecidos..), ou 

realizando visitas e excursões à circunvizinhança da escola, ou, ainda, 

possibilitando aos alunos o acesso a gravuras diversas, que tanto poderiam 

estar nos próprios livros, de “lições das coisas” ou de outros conteúdos, ou 

em cartazes especialmente produzidos para o trabalho com o método. 

(FARIA FILHO, 2000, p.143)  

 

Ainda segundo Faria Filho (2000): 

 

a produção de impressos pedagógicos, a aproximação da psicologia e 

pedagogia, a discussão sobre a pertinência e a forma de se trabalhar com o 

                                                           
17

 O método intuitivo deve essa denominação à acentuada importância que os seus defensores davam à intuição, 

a observação, enquanto momento primeiro e insubstituível da aprendizagem humana. (FARIA FILHO, 2000, p. 

143). 
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método intuitivo na escola primária perdurará no Brasil até as décadas de 30, 

no século XX. O professor e o método se tornam sujeito e instrumento, 

mediadores do processo de aprendizagem. (FARIA FILHO, 2000, p.143) 

 

As Escolas Presbiterianas trouxeram o método intuitivo como sua principal 

característica inovadora para o ensino no Brasil. Mas a intenção de implementar Escolas 

Presbiterianas no Brasil, trazendo o modelo americano de ensino tinha um propósito muito 

mais abrangente do que simplesmente melhorar a qualidade do ensino no Brasil. Segundo 

Silva (2015): 

Para Horace Lane
18

 uma das causas dos problemas sociais e políticos do 

Brasil estava relacionada à influência da educação católica. Para ele, essa 

educação reforçava a imagem de um país retrógrado e que precisava da 

influência de uma nova cultura, a americana. Mesmo no campo politico, o 

Brasil ainda não havia experimentado a “verdadeira República”, dizia ele, 

justamente porque tinha em suas estruturas resquícios do antigo modelo 

politico. [...] A verdadeira República só seria possível, ou se igualaria à 

Republica americana, se houvesse a disseminação do modelo cultural norte-

americano através da educação protestante. (SILVA, 2015, p. 180) 

 

As Escolas Presbiterianas tinham características específicas que eram apoiadas e 

divulgadas pela elite brasileira. Segundo Hilsdorf (2009, apud Silva, 2015, p.220); 

 

Pestana
19

 e outros simpatizantes puseram em circulação representações sobre 

as escolas protestantes americanas que as constituíram como instituições 

modelares da pedagogia moderna, diferenciadas por um conjunto de 

práticas: Sentimento de liberdade de consciência, de crítica e de discussão. 

Noções de ordem e hierarquia, disciplina rígida e altas exigências éticas, 

baseadas na combinação de obediência e autogoverno, sem castigos físicos 

nem morais. Integração entre pensamento e ação, Atividades extraclasses: 

música, clubes literários e ligas de temperança. Organização seriada e 

progressiva e não sequencial e linear dos estudos. Conteúdos literários e 

científicos, trabalho manual como treino para os estudos nos laboratórios, 

atletismo, educação física e ginástica sueca. Jardim de Infância, Classes de 

ensino normal profissionalizante com fundamentação pedagógica em 

fisiologia e higiene escolar, ciências naturais, pedagogia e metodologia, 

fisiologia intelectual e história da educação, e treino práticos para regentes 

de classes (1885). Bibliografia estrangeira ou produzida e adaptada pelos 

próprios professores. Ensino bíblico de fundo, Ensino misto, preparando as 

meninas para “ganhar a vida independentemente”, como professoras e 

missionárias. No lugar da memorização, a utilização das “lições das coisas” 

e do método intuitivo, apoiado em laboratórios, coleções de espécimes, 

museus, mapas e cartazes escolares, Método sintético de leitura: palavras a 

partir das letras e sílabas. Caligrafia com modelos e cadernos americanos. 

                                                           
18

 Segundo Silva (2015, p. 11), Horace Lane era um norte-americano nascido em Readfield, no estado de Maine, 

em 29 de julho de 1837. Cresceu no estado de Massachusetts. [...] Em 1872, iniciou os seus estudos em medicina 

na Universidade do Missouri, onde obteve o diploma em 1878. A convite do Rev. George Whitehill 

Chamberlain, assumiu a direção da Escola Americana de São Paulo em 1885. 
19

 Rangel Pestana. 
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Ensino regular e seriado em cursos diurnos e palestras de divulgação 

noturnas, abertas ao público em geral, como prática da educação popular. 

(HILSDORF 2009, apud SILVA, 2015, p.220); 

 

A Escola Americana de São Paulo foi a pioneira dentro das escolas do projeto 

educacional Presbiteriano. Ela estava organizada, segundo Lane (1885, p.5-11 apud Silva 

2015, p.190) “em quatro repartições: Jardim de Infância, Curso primário, Curso secundário e 

Curso Superior”.  Segundo Silva (2015) “o curso primário era a segunda repartição da Escola 

Americana, com duração de três anos. [...] Para Lane
20

 essa repartição do sistema educacional 

da Escola Americana era da mais importante de todas: 

 

Ali são assentados os alicerces sobre o que tem de ser levantado o edifício. 

Se na aula primária não houver disciplina, e se ali não se dirigir logicamente 

o processo mental, será mui difícil fazê-lo nos estudos secundários, quando 

os maus costumes já se acham arraigados (LANE, 1885, p.7 apud SILVA, 

2015.p 192) 

 

No curso superior podemos notar a preocupação dos responsáveis pela Escola 

Americana com a Formação dos Professores. Segundo Silva (2015, p. 193), Horace Lane, 

diretor da escola Americana de São Paulo, “tem um discurso de valorização do professor. 

Para ele a formação do professor estava acima dos métodos pedagógicos, das construções, 

números de alunos e compêndios”. No prospecto de 1885, constante no trabalho de Silva 

(2015), Horace Lane apresenta o curso Normal, mostrando a atuação da escola Americana 

sobre a já conhecida carência de professores: 

 

O problema mais difícil a solver na administração de um colégio não é o 

alcance de grande número de alunos, nem a escolha dos melhores 

compêndios, nem a aquisição de edifícios adequados, nem tão pouco a 

formação de um curso lógico e atrativo, mas sim obter e conservar um corpo 

magistral que se dedique, com amor, ao ensino. A importância e a 

proficuidade de uma escola estão na razão direta do valor do professor – “tal 

mestre tal escola”. Nada valerão as escolas sem bons mestres. [...] Para 

perpetuar o sistema que temos adotado, tornou-se imperativamente 

necessária a formação da classe Normal, [...] para termos a certeza de não 

sermos no futuro obrigados a arredarnos do sistema adotado.  (LANE, 1885-

1886, p. 12-13 apud SILVA, 2015, p.193) 

 

 

Importante reconhecer que as Escolas Americanas, com seus métodos de ensino, 

representaram uma possibilidade de ensino de mais qualidade do que as escolas públicas e 

privadas existentes nas províncias em meados do século XIX, além de um caminho, um norte 
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para nossa educação. Por isso suas implementações foram apoiadas pela elite paulista, 

segundo Silva (2015, p.217), “por representar o modelo educacional mais avançado para a 

época, logo as elites políticas recorreriam aos educadores norte-americanos em busca de 

solução para os problemas educacionais do Brasil”.  

 

2.3  Professores a partir de meados do século XIX 

 

 Segundo Bittencourt (2008, p.168), desde o início do século XIX, período de criação 

das primeiras escolas normais, “o professor era considerado um profissional mal preparado”. 

Segundo Soares (2007, p. 72), “no caso dos professores no Brasil dos séculos XVIII e XIX, o 

‘preparo’ e o ‘prestígio pelo caráter social’ nem sempre (ou raramente) eram observados”. 

Reforçando essa aparente transparência do professor no século XIX, Nóvoa (1999 apud 

SOARES, 2007, p. 75), afirma que “o século XIX é um período em que os professores 

primários possuem uma imagem que os situam entre várias situações”: 

[...] não são burgueses, mas também não são povo; não devem ser 

intelectuais, mas têm que possuir um bom acervo de conhecimentos; não são 

notáveis locais,  mas têm um influência importante nas comunidades; devem 

manter relações com todos os grupos sociais, mas sem privilegiar nenhum 

deles; não podem ter uma vida miserável, mas devem evitar toda a 

ostentação; não exercem seu trabalho com independência, mas é útil que 

usufruam de alguma autonomia; etc. (NÓVOA, 1999 apud SOARES, 2007, 

p. 75). 

 

A posição do professor era notadamente desprestigiada socialmente e também em 

relação aos seus vencimentos. Conforme Bittencourt (2008, p.171) “os mestres das escolas 

elementares não gozavam de regalias em seu trabalho. As condições do trabalho pedagógico 

das escolas eram precárias e os vencimentos insignificantes.  

Segundo Gondra e Shueler (2008), em relação aos docentes:  

 

o regulamento da Instrução Primária e Secundária de 1854 foi constituído 

em instrumento normativo crucial ao estabelecer um conjunto de normas e 

regras para o recrutamento e o exercício docente, nas escolas públicas e 

particulares. Dessa forma, a legislação contribuiu para a construção de 

definições e de representações acerca das funções docentes, seus lugares e 

papéis na sociedade. Os dispositivos legais incluíam regras que estabeleciam 

os critérios de seleção, a delimitação de saberes pedagógicos específicos 

exigidos para o ingresso na docência, às exigências de moralidade e boa 

conduta social, a fixação de vencimentos e de um plano mínimo para 

concessão de gratificações, as punições e sanções para as infrações e faltas 

dos professores, entre outras determinações. (GONDRA E SHUELER, 2008, 

p.175).  
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 Conforme art. 12 do regulamento de 1854, só poderia exercer magistério público os 

cidadãos brasileiros que provassem maioridade legal, moralidade e capacidade profissional
21

. 

O regulamento também traz o conceito de professor adjunto, que, conforme o art.35 desse 

mesmo regulamento, explica:  

 

Art. 35. A classe dos professores adjuntos será formada dos alunos das 

escolas publicas, maiores de 12 anos de idade, dados por prontos com 

distinção nos exames anuais, que tiverem tido bom procedimento, e 

mostrado propensão para o magistério. (BRASIL, 1854). 

Os professores adjuntos eram integrados na escola pública inicialmente como 

ajudantes para se aperfeiçoarem nas matérias e prática de ensino. Uma leitura mais atenta nos 

artigos 38 até o artigo 42 possibilita a identificação do percurso de formação de parte dos 

professores primários da escola pública e também particulares:     

Art. 38. Estes professores ficarão adidos ás escolas como ajudantes, e para se 

aperfeiçoarem nas matérias e pratica do ensino. 

Podem ser mudados anualmente de escola por ordem do Inspector Geral.  

Art. 39. No fim de cada ano de exercício e até o terceiro, passarão por exame 

perante o Inspetor Geral e dois examinadores nomeados pelo Governo, a fim 

de se conhecer o grau de seu aproveitamento.  

Se o resultado dos exames de qualquer dos anos lhes for desfavorável, serão 

eliminados da classe de adjuntos. O exame do terceiro ano versará, em geral, 

sobre as matérias do ensino, e especialmente sobre os métodos respectivos, e 

o sistema prático de dirigir uma escola. Ao adjunto aprovado neste ultimo 

exame se dará um titulo de capacidade profissional, conforme o modelo que 

se adoptar.  

Art. 40. Os adjuntos, depois do triênio de habilitação, continuarão adidos ás 

escolas públicas. O Governo designará d'entre os maiores de 18 anos aqueles 

que devem substituir os professores nos seus impedimentos.  

Nessas ocasiões perceberão 600$000 ou 800$000 de gratificação anual, 

conforme a escola for do primeiro ou segundo grau.  

Art. 41. Os adjuntos, que tiverem obtido o titulo de capacidade profissional, 

na forma do art. 39, e se acharem nas condições do art. 12, serão nomeados 

professores públicos das cadeiras que vagarem, sem dependência das 

formalidades dos Art. 17 e 20. Para este fim o inspetor Geral apresentará ao 

Governo uma lista de todos os adjuntos que se acharem competentemente 

habilitados, dando a respeito de cada um as informações necessárias.  

Art. 42. Os adjuntos, nas circunstâncias do Artigo antecedente, podem 

requerer licença ao Governo para leccionarem em escolas e colégios 

particulares do município da Corte ou nas escolas de instrução publica das 

províncias. (BRASIL, decreto nº 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854). 
 

                                                           
21

 Para maiores informações ver os artigos 13,14,15,16,17,18 e 19 do decreto nº 1.331-A, de 17 de fevereiro de 

1854. 
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Pelos artigos analisados acima, a formação dos professores da escola primária do 

Império tinha uma característica de formação pela prática. Os professores não tinham apenas 

o dever de ministrar sua aula, conforme registrado no art. 66 de 1854: 

Art. 66. Os professores públicos, além das obrigações declaradas em 

diversos Artigos deste Regulamento, devem:       

§ 1º Manter nas escolas o silêncio, a exatidão e a regularidade necessárias.  

§ 2º Apresentar-se ali decentemente vestidos.  

§ 3º Participar ao Delegado respectivo qualquer impedimento que os iniba de 

funcionar.  

§ 4º Organizar com o mesmo Delegado o orçamento das despesas de suas 

escolas para o ano financeiro seguinte, o qual será enviado ao Inspetor Geral 

na época que for marcada. § 5º Remeter-lhe, no fim de cada trimestre, um 

mapa nominal dos alunos matriculados, com declaração de sua frequência e 

aproveitamento; e no fim do ano um mapa geral, compreendendo o resultado 

dos exames, e notando d'entre os alunos os que se fizeram recomendáveis 

por seu talento, aplicação e moralidade. (BRASIL, decreto nº 1.331-A, de 17 

de fevereiro de 1854). 
 

Assim, analisando a formação do professor da escola primária no Brasil na época do 

império, que era notadamente uma formação pela prática, e a formação de Antônio Bandeira 

Trajano, que chegou ao Brasil já tendo curso o ensino secundário em Portugal e se formado 

no seminário presbiteriano, além do contato com os missionários presbiterianos americanos, 

podemos sugerir que a sua formação já era suficiente para ser professor da escola primária e 

secundária.  

O decreto nº 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854, era a legislação vigente no 

momento que Antônio Trajano começou a lecionar Geografia e Aritmética na escola 

paroquial da Igreja Presbiteriana e aprovou o regulamento para a reforma do ensino primário 

e secundário do Município da Corte. Esse decreto também ficou conhecido como Reforma de 

Couto Ferraz, pois foi assinado pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do 

Império, Luiz Pedreira do Couto Ferraz.  

A questão da formação, segundo Bittencourt (2008, p.168) estava presente nos 

“discursos das autoridades políticas e educacionais”, pois “insistiam na necessidade de cursos 

para formação de docentes”, porém, ainda segundo Bittencourt (2008) “o abismo sempre foi 

profundo entre o discurso e a prática.” 

Pensar no professor com tal desprestigio financeiro e social, e com problemas claros 

na sua formação, nos faz refletir primeiramente sobre os contextos que fizeram o professor ter 

tamanho desprestígio e pensar também se esse profissional seria capaz de exercer suas 

funções em salas de aula. Outro ponto é que na ausência da formação em escolas Normais, 
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com a formação na prática, quais recursos esse professor utilizava para ensinar aos alunos, ou 

pelo menos intermediar o processo de aprendizagem.  

No cenário de formação pela prática, podemos sugerir o professor utilizando o livro 

didático como um recurso para ensinar ou intermediar o processo de aprendizagem. . Segundo 

Bittencourt (2008): 

 

 o autor do livro, ao criar o conteúdo explicito, sabia que este, para se 

transformar em saber ensinado, dependia da atuação do professor. O poder 

do livro como transmissor de determinado conhecimento passava, 

necessariamente, pelas mãos do professor. (BITTENCOURT, 2008, p.167).  

 

Sendo esse professor formado pela prática, é interessante pensar como os professores 

se adaptavam quando os métodos de ensino mudavam. Por exemplo, do método lancasteriano, 

fomos para o método intuitivo no século XIX. Segundo Valdemarin (2004): 

 

o método intuitivo [...] pode ser caracterizado como sendo a prática 

pedagógica que faz uso de objetos didáticos, conhecidos ou semelhantes 

àqueles conhecidos pelos alunos, para promover a aprendizagem.[...] Dessa 

concepção sobre a aquisição do conhecimento decorre a proposição de que a 

escola elementar deve dedicar-se ao cultivo do hábito da observação, da 

percepção de semelhanças e diferenças entre os objetos para a criação de 

ideias claras, trabalho a ser dirigido pelo professor. (VALDEMARIN,2004, 

p.5) 

 

O professor formado basicamente pela prática teria condições de executar o trabalho 

necessário para obter sucesso utilizando o método intuitivo como metodologia de ensino? O 

tema formação de professores não surgiu no século XIX. Segundo Saviani (2005):  

A primeira instituição com o nome de Escola Normal foi proposta pela 

Convenção, em 1794, e instalada em Paris, em 1795. Já a partir desse 

momento se introduziu a distinção entre Escola Normal Superior para formar 

professores de nível secundário e Escola Normal, simplesmente, também 

chamada de Escola Normal Primária, para preparar os professores do ensino 

primário. A questão da formação de professores irá exigir uma resposta 

institucional apenas no século XIX, quando após a Revolução Francesa, se 

coloca o problema da instrução popular. É daí que deriva o processo de 

criação de escolas normais, como instituições encarregadas de preparar 

professores.”. (SAVIANI 2005, p. 12)  

 

No Brasil, a relação entre a aprendizagem do método pelo professor, lembrando o 

tema formação de professores, segundo (Moacyr, 1936, p.189 apud Saviani, 2005, p.12).  

Emerge após a independência, quando se cogita da organização da instrução 

popular. A primeira lei geral brasileira relativa ao ensino primário, 

conhecida como lei das escolas de primeiras letras é aprovada em 15 de 

outubro de 1827, estabelecia que a instrução seguiria o método do ensino 
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mútuo (lancasteriano) e que os professores deveriam ser treinados nesse 

método nas capitais das respectivas províncias, as expensas dos próprios 

ordenados (MOACYR, 1936, p.189 apud SAVIANI, 2005, p.12) 

 

Segundo Saviani (2005): 

 

Seguindo a tendência que se desenvolvia no âmbito mundial, as províncias 

brasileiras também começaram a lançar mão do recurso às escolas normais 

para o preparo de seus professores. Assim é que, já em 1835 a Província do 

Rio de Janeiro toma a iniciativa de instalar em Niterói, sua capital, a 

primeira escola normal do Brasil. (SAVIANI, 2005,p.12) 
 

A escola normal em Niterói não se manteve aberta por muito tempo e fecha as portas 

em 1849, porém outra escola foi aberta em Niterói em 1859. 

Segundo Tanuri (2000, p.64 apud SAVIANI 2005, p.13): 

essa trajetória incerta das escolas normais marcada pela criação, fechamento 

e nova criação ocorreu em todas as províncias durante o período imperial, 

atingindo-se certa estabilidade apenas após 1870 vindo a se consolidar já no 

período republicano. (TANURI, 2000, p.64 apud SAVIANI 2005, p.13) 

 

Segundo Bittencourt (2008), 

  

na década de 1880 estavam instaladas 24 Escolas Normais em todo o 

território brasileiro. Dessas, apenas 2 eram particulares e as províncias de 

Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Paraíba e Maranhão não acusaram a 

existência de nenhuma escola de formação de professores. Oito delas 

localizavam-se na Província de Minas Gerais e as restantes estavam sediadas 

nas capitais das províncias. (BITTENCOURT, 2008, p.168) 
 

O número de Escolas Normais instaladas no território brasileiro na década de 1880 

não representava o número suficiente para atentar a necessidade de formação de professores 

naquele período. Segundo Bittencourt (2008): 

 

Em 1885, nas 24 Escolas Normais oficialmente instaladas, estavam 

matriculados 3067 alunos, 1749 do sexo feminino e 1318 do masculino, 

sendo difícil computar o número de alunos que terminava o curso. 

Considerando que, na mesma época, existiam 8064 escolas elementares onde 

estudavam ou estavam matriculados 226.084 alunos, é flagrante a defasagem 

entre o número de professores formados pelas Escolas Normais e as 

necessidades das escolas primárias. (BITTENCOURT 2008, p.169) 

 

A mudança mais expressiva na questão da importância, ou de pelo menos um olhar 

mais atento para a questão da Escola Normal, mas especificamente a formação docente no 
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Brasil, só aconteceu na década de 1890, que segundo Saviani (2005) tem o seu ponto mais 

importante a “reforma da escola normal do Estado de São Paulo”  

Segundo Reis Filho (1995, apud Saviani 2005, p.13): 

 

a reforma geral da instrução pública teve início pela escola normal, 

consoante o que já declarara Rangel Pestana, mentor das primeiras 

iniciativas de reformulação da instrução pública: “Todo aperfeiçoamento da 

instrução será impossível se não tivermos bons mestres, e estes só poderão 

sair de escolas normais organizadas em condições de prepará-los”. (REIS 

FILHO, 1995, p.44 Apud Saviani, 2005 . p.13).  
 

“A reforma do programa de estudos da escola normal implicou, por um lado, o 

enriquecimento dos conteúdos curriculares anteriores e, por outro, uma ênfase nos exercícios 

práticos de ensino”. (Saviani, 2005, p. 14). 

Podemos ter uma noção das mudanças acontecidas com a reforma da Escola Normal 

de São Paulo, pois segundo Reis Filho (1995, p.52 apud SAVIANI, 2005, p.14): 

 

Novas cadeiras foram criadas. Às matemáticas juntou-se o estudo de álgebra 

e escrituração mercantil; às ciências físico-químicas adicionaram-se as 

ciências biológicas; o estudo da língua materna foi ampliado; e a parte 

artística profundamente modificada no estudo do desenho, foi alargada com 

a cadeira de música (solfejo e canto escolar); a educação física foi criada 

com as aulas de calistenia, ginástica e exercícios militares, finalmente, a 

geografia foi separada da cadeira de história, para maior latitude do ensino; e 

as ciências sociais contempladas com o acréscimo da cadeira de economia 

política e educação cívica, na qual se dão noções de direito e de 

administração (REIS FILHO, 1995, p.52 Apud Saviani, 2005 . p.14). 

 
  

Segundo Bittencourt (2008): 

 

O crescimento de estabelecimentos para a formação dos mestres de 

primeiras letras no Estado de São Paulo foi um fato dos mais significativos, 

tendo em 1908 uma Escola Normal na capital com um total de 461 alunos 

matriculados (385 alunas e 76 alunos)
22

 e mais seis escolas complementares, 

duas na capital e quatro em cidades do interior do Estado que atendiam a 

1.623 alunos, sendo 596 do sexo masculino e 1.027 do feminino 

(ANUÁRIO...,1907-1908, p.99,133). As escolas complementares
23

 

representaram uma das soluções do governo paulista para a questão da 

formação de professores primários. Eram escolas com uma instalação menos 

dispendiosa em comparação às Escolas Normais e com um currículo menos 

abrangente. (BITTENCOURT, 2008, p. 169). 

                                                           
22

 Segundo Bittencourt (2008, p. 172), “as mudanças quanto à participação mais efetiva das mulheres na 

composição do corpo docente das escolas elementares ocorreram após a década de 1880, quando a expansão da 

escolarização forçou uma nova postura no sentido de efetivar parcialmente as propostas educacionais. 
23

 Segundo Bittencourt (2008, p.169), “as escolas complementares passaram a ser institutos profissionais 

diplomando professores “preliminares”, segundo o Art.1º § único da lei n. 374 de 3 de setembro de 1895”. 
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O aumento do número das Escolas Normais inicialmente poderia significar uma 

possibilidade de melhoria na qualidade da formação do professor, porém, segundo Bittencourt 

(2008, p. 170), “prevaleceu uma “formação na prática” e, para remediar a precariedade de tal 

capacitação profissional, as autoridades das províncias/Estados insistiram na criação dos 

inspetores escolares. Esses funcionários se encarregariam de vigiar a atuação dos professores 

e de instrumentalizá-los na metodologia de ensino” 

 Ainda segundo Bittencourt (2008, p. 175), “vários relatórios de inspetores e 

diretores de instrução registraram uma política de fornecimento de materiais didáticos para as 

escolas e mais especificamente para compensar a precariedade da formação dos professores 

das escolas primárias”. Podemos conferir ao livro um papel também de auxiliar na prática 

didática e na formação do professor. Soares (2007) reafirma a ideia de os textos didáticos não 

serem apenas dizeres referentes ao conteúdo da matéria a ser transmitida e sim poderem servir 

como instrumento para a prática do professor, quando traz reflexões de Bittencourt (2004):  

 

[...] Para professores sem formação específica, o livro didático representava 

“o método de ensino”, além de conter o conteúdo específico da disciplina. A 

formação do professor, ao se constituída na prática, no “aprender fazendo” 

exigia uma produção didática específica que intelectuais
24

 preocupados com 

o conhecimento científico ou literário, mas sem a vivência de sala de aula, 

eram incapazes de produzir com sucesso. [...] esses primeiros autores, com 

maior ou menor autonomia, foram os criadores de textos escolares 

expressavam uma produção própria que buscava atender as condições de 

trabalho dos professores das escolas públicas que se espalhavam pelo país. 

Procuravam suprir a ausência de formação dos docentes, em sua grande 

maioria leigos e autodidatas. (BITTENCOURT, 2004, apud SOARES, 

2007, p. 82): 

 

A Escola Normal deveria ter um papel muito importante na formação dos 

professores, porém devido à precariedade, a falta de interesse e investimentos apresentados 

nos textos acima, o livro pode ter exercido um papel muito significativo na formação do 

docente, pois pode ter dado a oportunidade do leitor professor adquirir conhecimento sobre a 

                                                           
24

 Podemos supor que os intelectuais tiveram um papel importante nas traduções e aceitação de livros 

estrangeiros para o ensino brasileiro, devido a sua proximidade com o Estado, porém essa importância 

aparentemente não se traduzia na melhoria da qualidade do ensino. Segundo Bittencourt (2004, p.490), “a 

comercialização do livro didático, no entanto, sempre esteve dependente do Estado, quer pelo seu poder de 

aprovação quer como comprador, condição que conduziu os editores a estratégias diversas de aproximação com 

o poder educacional. Uma delas era assegurar a presença de autores que estivessem de alguma forma próximos 

ao poder. Perceberam entretanto que nem sempre a figura dos “sábios”, conforme preconizava a elite 

governamental, garantia um texto didático de “qualidade”. Experiência didática é um fator importante e daí a 

preferência dos editores por professores e certa desconfiança em relação aos intelectuais renomados”.  
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matéria a ser ensinada para os alunos, além de aprender o método de ensino através da 

comunicação entre o autor da obra e ele. 
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3 AS OBRAS ESCOLARES DE ANTÔNIO TRAJANO, O CONTEXTO DAS 

PRODUÇÕES E SUAS ESTRUTURAS
25

. 

 

O início da produção de livros didáticos de Antônio Trajano, na segunda metade do 

século XIX, se deu em um contexto que parece ter favorecido o professor a se tornar autor de 

livros didáticos. Esse contexto se caracterizava pela carência de livros didáticos para a escola 

elementar, incentivos do governo para professores produzirem livros didáticos e o convívio do 

Trajano com professores missionários da Igreja Presbiteriana. Segundo Matos (2004, p.318), 

“as experiências educacionais de Antônio Trajano na escola paroquial da Igreja do Rio de 

Janeiro e na Escola Americana demonstraram a grande necessidade de livros didáticos”.  

Segundo Oliveira (2013), 

 

[...] a produção de livros didáticos do professor, pastor e autor Antônio 

Bandeira Trajano sobre Aritmética se deu com base nas orientações 

fornecidas pela sua professora Mary Parker Dascomb. [...] Para os 

conhecimentos do campo algébrico, nosso autor deve ter sido orientado pelo 

Rev. Schneider
26

. Por assim pensar, podemos dizer que foi com base nos 

ensinamentos dos orientadores norte-americanos que Antônio Trajano teve 

seu primeiro contato com o método de intuir. Isso porque esses professores, 

missionários presbiterianos, já utilizavam dessa metodologia de ensino nas 

escolas dos Estados Unidos. (OLIVEIRA, 2013. p. 38) 

 

Além disso, a legislação aprovada por Couto Ferraz, incentivada a produção de obras 

didáticas pelos professores. Segundo Soares (2013), 

 

[...] de acordo com a legislação aprovada por Couto Ferraz, além de exercer 

o controle sobre as publicações, o governo incentivava os professores e os 

intelectuais a escreverem livros para a escola elementar, por meio da 

realização de concursos que publicariam as melhores obras e dariam a seus 

autores prêmios em dinheiro. (SOARES, 2013, p.43) 
 

 

Assim o professor Antônio Bandeira Trajano, afirma Oliveira (2013 apud SANTOS, 

2016, p. 582), “dava início à grande produção de livros escolares de sua autoria. Estas obras 

escolares começaram a ser publicadas em 1879 e foram utilizadas por muitos anos nas escolas 

de todo o Brasil”. As obras produzidas por Trajano possuem os seguintes títulos: Aritmética 

                                                           
25 As obras foram produzidas no século XIX e para facilitar o entendimento dos textos, utilizaremos a ortografia 

atual. 

26 “Francis Christopher Schneider era versado em ciências físicas e matemáticas e conhecedor de diversos 

idiomas”. (MATOS, 2004, p.44).  
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Primária; Aritmética Elementar Ilustrada; Aritmética Progressiva; Chave da Aritmética 

Progressiva; Álgebra Elementar; Chave da Álgebra, Álgebra Superior; Nova Chave da 

Aritmética Progressiva; Nova Chave da Álgebra e Estudos da Língua Vernácula. Para o 

ensino primário destacam-se as obras Aritmética Primária e Aritmética Elementar Ilustrada. 

As obras escolares de Trajano publicadas, por ordem cronológica, foram Aritmética 

Progressiva (1879), Aritmética Elementar Ilustrada (1879), Aritmética Primária (1886) e 

Álgebra Elementar (1888).  

Oliveira (2016) também destaca que 

 

[...] as obras de Trajano foram escritas em um contexto pedagógico de 

constantes transformações. De 1870 a 1886, sete projetos de reformas 

escolares foram apresentados na Assembléia dos Deputados da Corte, no Rio 

de Janeiro
27

. Visando o progresso do Brasil em relação às nações da Europa 

e aos Estados Unidos, os dirigentes da educação acreditavam que esse 

progresso passaria pela escolarização da população. (OLIVEIRA, 2016, p. 

901) 

 

Nos parágrafos abaixo iremos apresentar essas produções de Antônio Trajano, a 

partir da ordem cronológica de suas publicações. 

A primeira obra, Aritmética Progressiva, foi publicada, segundo Oliveira (2016), no 

dia 08 de fevereiro de 1879. Para compor esse livro Trajano teve uma grande influência da 

missionária Mary Dascomb que, segundo Matos (2004, p.68), “lecionava matemática e 

orientou o futuro pastor Antônio Bandeira Trajano”.  

Trajano apresenta, no prefácio da segunda edição da obra Aritmética Progressiva, os 

principais fatores que podem tê-lo motivado a escrever a obra: 

Por muitos anos, o estudo de Aritmética esteve entre nós em quase completo 

abandono e deplorável atraso. Nas escolas primárias os mestres limitavam-se 

a ensinar superficialmente as quatro operações fundamentais e algumas 

regras cuja aplicação os alunos ficavam sempre desconhecendo. No ensino 

secundário acrescentavam só frações, complexos, proporções e extração de 

raízes, mas como esses pontos eram expostos e demonstrados em linguagem 

algébricas, não podiam, de modo algum, ser compreendidos pelos discípulos. 

(TRAJANO, 1935, p.3) 

Antônio Trajano parecia acreditar que para aprender corretamente aritmética, o aluno 

precisaria compreender a teoria e aplicá-la, pois, assim o estudo desenvolveria a inteligência e 

                                                           
27

 Destacam-se os projetos de reforma escolar de Paulino José Soares de Souza (1870); Antônio Cândido Cunha 

Leitão (1873); João Alfredo Corrêa de Oliveira (1874); Carlos Leôncio de Carvalho (1879); Rui Barbosa (1882- 

1883); Almeida de Oliveira (1882); e Barão de Mamoré (1886) (Cf. MACHADO, 2005). 
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encaminharia o raciocínio para a realidade. E a obra Aritmética Progressiva possuía essas 

características. Segundo Trajano (1935, p.3), 

O nosso compêndio de Aritmética Progressiva apresenta a parte teórica de 

cada ponto acompanhada de exercícios e problemas graduados para o ensino 

da aplicação, e deste modo os alunos poderão exercitar-se com grande 

vantagem na teoria e na prática, podendo depois resolver com destreza 

qualquer questão da Aritmética. (TRAJANO, 1935, p.3). 

Segundo Oliveira (2013, p. 38), “a Aritmética Progressiva foi destinada aos alunos 

das escolas de ensino secundário e superior. Isso não impediu que outros alunos a utilizassem 

para o estudo. Todavia somente em meados do século XX é que essa obra escolar foi muito 

usada na escola pública”. 

No âmbito educacional, segundo Roque e Gomes (2016, p. 75), “a obra também 

participou de diversos contextos. Foi publicada no momento em que o ensino secundário era 

feito, em sua maior parte, nos liceus ou em escolas particulares, organizado em aulas 

avulsas”. Segundo Oliveira (2013, p. 45), a obra “Aritmética Progressiva chegou ao ano de 

1961, na sua 91ª edição. Na capa da 84ª edição da Aritmética Progressiva, de 1954, consta: 

edição atualizada”, o que segure a atualização da obra, talvez, para se adequar às mudanças do 

ensino de aritmética.  

Um ano após a publicação da primeira edição, a obra Aritmética Progressiva parecia 

já estar sendo usada na Escola Normal da Corte, na formação de professores, conforme 

anúncio de venda publicado no Jornal Gazeta de Notícias, no dia 14 de maio de 1880. 

 

             Figura 3: Anúncio de venda da obra Aritmética Progressiva 

 

Fonte: Gazeta de Notícias – 14 de maio de 1880 

 

Uma obra complementar a obra Aritmética Progressiva foi a obra Chave de 

Aritmética Progressiva
28

, que possuía as seguintes características, segundo Trajano (1905): 

 

Está obra contém a solução completa de todos os problemas difíceis da 

Aritmética Progressiva; contém também a resposta de todos os exercícios e 

problemas que nesta Aritmética não levam resposta; contém ainda alguns 

                                                           
28

 Não foi localizada a data de publicação da 1ª edição. 
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exercícios interessantes para serem propostas aos discípulos. Com esta 

chave, qualquer professor poderá vantajosamente e sem dificuldade alguma 

lecionar pela Aritmética Progressiva, certo de que não encontrará embaraço 

algum em todo o curso deste compêndio. (TRAJANO, 1905, p. 2). 

A segunda obra do autor Antônio Trajano, publicada também em 1879, foi a 

Aritmética Elementar Ilustrada, que segundo Trajano (1905, p.2) foi “direcionada para as 

classes mais adiantadas das escolas, contendo toda a matéria de aritmética, que deve ser 

ensinada nas aulas primárias, exposta por um método atrativo e deleitável e ornada de muitas 

gravuras adequadas ao texto”. 

Segundo Pais e Maranhão (2014), “o ano de lançamento do livro do Trajano para o 

ensino primário, Aritmética Elementar Ilustrada (1879), coincide com a assinatura do decreto 

assinado pelo Ministro Leôncio de Carvalho, propondo uma reforma no ensino primário e 

secundário no Rio de Janeiro”, a partir de algumas medidas: 

[...] Oficialização do método intuitivo para modernizar as práticas 

predominantes, marcadas pelo exercício da cópia, da repetição e da 

memorização. [...] o decreto previa para o currículo primário a existência da 

disciplina noções das coisas, expressão usada para identificar o ensino 

intuitivo no caso das ciências e da matemática. [...] a existência da disciplina 

Prática de ensino intuitivo e lições de coisas. Em outras palavras, a 

orientação pedagógica da época de Trajano consistia em explorar a dimensão 

sensitiva para conduzir o ensino primário. (PAIS E MARANHÃO, 2014, p. 

44 e 45). 

O cenário apresentado no decreto acima exigia, segundo Oliveira (2013), “uma 

pluralidade de objetos e materiais didático-pedagógicos, os quais auxiliavam os docentes e os 

discentes na facilitação do trabalho pedagógico e da aquisição do conhecimento dos alunos”. 

Segundo Santos (2016), “é diante dessa busca por novas alternativas metodológicas, que a 

referida obra de Antônio Trajano foi premiada na Exposição Pedagógica do Rio de Janeiro, 

realizada em 1883”. Segundo Oliveira (2013):  

 

Dentre os livros que foram expostos nesse evento, realizado no Rio de 

Janeiro, destacou-se a Aritmética Elementar Ilustrada. [...] esse livro 

didático foi submetido ao júri da Exposição e acabou sendo premiado. É o 

que está registrado na segunda capa de Aritmética Elementar Ilustrada, da 

109ª edição do ano de 1936. Essa obra escolar teve seu reconhecimento 

porque trazia uma inovação e modernização para o ensino de Aritmética: a 

sua composição pautada no método intuitivo. (OLIVEIRA, 2013 p. 58). 

Para Santos (2016), “percebe-se que a obra didática de Antônio Trajano para orientar 

o ensino da aritmética perdurou por muitos anos na educação matemática brasileira”.  

Segundo Pais e Maranhão (2014) “sua obra iniciada no final da década de 1870; atravessa a 
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reforma positivista de Benjamim Constant, continua sendo adotada na Velha República, na 

Era Vargas e continua sendo impressa e comercializada até meados da década de 1960”. 

Ainda segundo Pais e Maranhão (2014, apud SANTOS 2016, p. 583), “a obra Aritmética 

Elementar Ilustrada levou à publicação de mais de 140 edições no transcorrer de oito décadas, 

sustentando a hipótese de que a referida produção está entre os livros didáticos brasileiros 

com maior número de edições”.  

A obra Aritmética Elementar Ilustrada foi muito bem recomendada por pessoas 

importantes da época. Abaixo constam partes de um parecer do respeitado matemático e 

professor Benjamin Constant B. de Magalhães, publicado no jornal é O Paiz, na edição do dia 

6 de janeiro de 1885: 

 

[...] Li a Aritmética Elementar do Sr. Antônio Trajano, e tenho o prazer em 

poder declarar que ela é uma das melhores, se não a melhor, de todas as que 

conheço destinadas a instrução da infância. [...] Toda essa importante soma 

de conhecimentos, embora dada de modo muito elementar, é distribuída 

neste tratado de inteira conformidade com o seu natural encadeamento 

lógico; as definições, as regras e demonstrações, sempre ao alcance das 

inteligências infantis, são no entanto claras e precisas. [...] Esta é uma das 

melhores aritméticas que conheço, e o Sr. Antonio Trajano prestou com ela 

um real e precioso serviço à causa desse utilíssimo ramo de ensino. 

(BENJAMIN CONSTANT, 1885. p.2) 

    

Bittencourt (2004, apud OLIVEIRA 2013, p. 45), afirma que graças a premiação da 

obra Aritmética Elementar Ilustrada na Exposição Pedagógica em 1883, no Rio de Janeiro, o 

autor Antônio Trajano se tornou nacionalmente conhecido. 

A obra Aritmética Elementar Ilustrada foi tão bem aceita no mercado que Oliveira 

(2013 p. 66) salienta “que mais de uma edição da Aritmética Elementar Ilustrada foi 

produzida em um mesmo ano. Isso porque essa obra teve sua 1ª edição publicada no ano de 

1879 e já no ano de 1920 encontrava-se na sua 89ª edição”. Em 40 anos foram 89 edições, 

representando uma média superior a duas edições por ano. 

A terceira obra do autor Antônio Trajano foi o livro Aritmética Primária. Essa obra 

foi direcionada, segundo o próprio (1905, p.2) “para meninos e meninas que começam o 

estudo de Aritmética nas escolas primárias; contendo as quatro operações sobre números 

inteiros e frações, expostas do modo mais simples, por meio de lições graduadas, e 

acompanhadas de exercícios e problemas próprios para o primeiro tirocínio do cálculo”.  

Segundo Oliveira (2016), a Aritmética Primária teve seu apogeu na década de 80 do 

século XIX aos anos 20 do século XX: 
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De 1886 a 1923, a obra saiu da 1ª edição e atingiu a 104ª edição. Ou seja em 

apenas 37 anos a Aritmética Primária teve 104 reedições – quase três edições 

por ano. [...] a Aritmética Primária esteve na vida escolar dos alunos do 

curso primário em diferentes partes do Brasil. (OLIVEIRA, 2016, p.905) 

Figura 4: Mapeamento da circulação da Aritmética Primária pelo Brasil 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2016, p. 905. 

 

Do ponto de vista pedagógico, segundo Oliveira (2016, p. 906), “de 1886 aos anos 

20 do século XX, a Aritmética Primária foi difundida para atender as demandas de renovação 

do ensino da Aritmética. Como se sabe, à época, a escola primária brasileira passava por uma 

modernização pedagógica”.  

A quarta obra do autor Antônio Trajano foi a obra Álgebra Elementar e teve sua 

primeira edição publicada em 1888, segundo o registro no jornal O Paiz, de 9 de abril de 

1888: 

 

O Sr. Antônio Trajano prestou novo e útil serviço à mocidade estudiosa, 

publicando um compendio de Álgebra Elementar, em que, com sua 

costumada proficiência, já demonstrada exuberantemente em seus 

compêndios de aritmética primária, elementar e superior, vence dificuldades, 

acomodando às inteligências ainda em formação, de seus jovens leitores, 

teorias e problemas algébricos que exigem argúcia e conhecimentos mais 

desenvolvidos. (O PAIZ de 9 de abril de 1888) 

 

A obra Álgebra Elementar
29

, segundo Trajano (1905, p.2) era “um curso teórico e 

prático deste ramo de ciência, incluindo as equações do segundo grau e progressões, exposto 

                                                           
29 Ao procurar trabalhos acadêmicos para pesquisar sobre as edições da obra Álgebra Elementar, não tivemos 

sucesso, pois praticamente nenhum trabalho fala detalhadamente sobre essa obra. Assim optamos por  utilizar 
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por um método facílimo, simples e muito compreensível”. Trajano (1905) ainda apresenta as 

vantagens de estudar utilizando essa obra: 

Aqueles que estudarem com atenção este pequeno curso de Álgebra, não 

perderão seu tempo, porque não somente desenvolverão o seu raciocínio, e 

esclarecerão o seu espírito, mas ficarão também habilitados para resolver 

muitos cálculos que, de modo algum, resolveriam só com o auxílio da 

Aritmética. (TRAJANO, 1905, p.3). 

No primeiro parágrafo do prefácio da obra, o autor escreve sobre o quanto o Brasil 

está atrasado em relação ao ensino de álgebra, explicando como o ensino desse ramo da 

matemática escolar é visto na Inglaterra, na França, na Alemanha e nos Estados Unidos: 

[...] a Álgebra e considerada como um dos ramos mais úteis e interessantes 

da instrução. Tal é a importância que ali se dá a esta matéria, que já foi 

incluída como parte do ensino obrigatório nas escolas primárias, onde agora 

os meninos e meninas aprendem a converter facilmente os dados de um 

problema em uma equação algébrica. (TRAJANO 1905, p. 3). 

Mesmo com problemas no ensino da álgebra no Brasil, Trajano enxergava 

possibilidades de melhorias, visto que o Estado de São Paulo já mostrava sinais de 

valorização ao ensino desse ramo, com a reforma completa da instrução pública: 

O Estado de São Paulo [...] acaba de fazer uma reforma completa na 

instrução pública, introduzindo, entre outros melhoramentos, o ensino 

obrigatório de Álgebra nas escolas primárias. Este exemplo será em breve 

seguido por outros estados, e, em poucos anos, veremos a nossa mocidade 

aproveitar-se, com grande vantagem, da força dessa alavanca poderosa do 

cálculo, chamada Álgebra. (TRAJANO, 1905, p.3 – 4). 

Os anúncios30
 abaixo, publicados em 14 de abril de 1888, no jornal Gazeta de 

Notícias, apontam a boa aceitação da obra e ainda registram a intenção da publicação de uma 

obra mais avançada de álgebra, chamada Álgebra Superior: 

Opinião da imprensa: 

Imprensa: o Sr. Antônio Trajano acaba de publicar uma Álgebra Elementar, 

incluindo as equações do 2º grau e as progressões. É um livro de 156 

páginas, que se recomenda pela clareza com que está escrito de par com a 

mais escrupulosa exatidão dos princípios teóricos da ciência. (JORNAL DO 

COMÉRCIO de 10 de abril de 1888). 

 

O Sr. Antônio Trajano prestou novo e útil serviço à mocidade estudiosa, 

publicando um compêndio de Álgebra Elementar, em que, com sua 

costumada proficiência, já demonstrada exuberantemente em seus 

compêndios de aritmética primária, elementar e superior, vence dificuldades, 

                                                                                                                                                                                     
nesse trabalho de pesquisa, mesmo que sem a intenção de aprofundar o estudo, a quinta edição da obra Álgebra 

Elementar, publicada em 1905, pela editora Companhia Typographica do Brazil. 
30

 Ao pesquisar nas páginas dos jornais do século XIX, era comum perceber a republicação de anúncios ou 

comunicados que já teriam sido publicados em outros jornais. 
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acomodando as inteligências ainda em formação, de seus jovens leitores, 

teorias e problemas algébricos que exigem certa argucia e conhecimentos 

mais desenvolvidos. (O PAIZ de 9 de abril de 1888). 

 

O Sr. professor Antônio Trajano, mimoscou-nos com um exemplar da sua 

Álgebra Elementar, recentemente publicada pela conceituada casa Leuzinger 

& Filhos. A metódica disposição dos capítulos deste livro, o modo simples e 

facilmente compreensível, porque nele são tratadas todas as questões deste 

ramo das matemáticas, tornam-lo utilíssimo para os principiantes que no 

compêndio do Sr. Trajano encontram ao lado da teoria perfeitamente 

explicada, exercícios práticos que ainda mais facilitam a compreensão das 

regras. [..] O Sr. Trajano intenciona publicar brevemente um compêndio de 

Álgebra Superior. (NOVIDADES de 10 de abril de 1888)  

 

No período de 1888 a 1905, foram publicadas cinco edições da obra Álgebra 

Elementar. Mesmo com poucas edições, o prefácio da quinta edição registra melhorias na 

então edição atual e na anterior, conforme registrado por Trajano (1905): 

Apresentamos a quarta edição desta Álgebra muito mais desenvolvida e 

argumentada do que as três edições anteriores; pois, além de novos 

problemas muito instrutivos e interessantes, e de uma exposição 

perfeitamente clara das diversas soluções algébricas, acrescentamos ainda o 

desenvolvimento necessário nas equações do segundo grau, e outros 

esclarecimentos importantes. [...] Damos agora a quinta edição da nossa 

Álgebra, ainda mais desenvolvida e ampliada com a Theoria da 

Desigualdade, Equações binômicas e outros pontos algébricos que tornam 

este compendio de grande utilidade e proveito para o ensino dessa matéria. 

(TRAJANO, 1905, p. 4) 

   
A Chave da Álgebra é uma obra complementar à obra Álgebra Elementar que, 

segundo Trajano (1905, p.2) “apresenta a solução de todos os problemas e dificuldades da 

Álgebra Elementar, e é de grande vantagem para o estudo dessa disciplina”. 

Como autor, além das obras para o ensino primário e secundário, Trajano também 

produzia para a Igreja. Segundo Matos (2004, p. 318), Trajano “depois de jubilado, escreveu a 

obra Estudos da Língua Vernácula e duas séries de sermões publicados sob o título Luz 

Messiânica. Deixou ainda vários sermões no Púlpito Evangélico”.  

 

* * * 

 

Antônio Trajano publicou duas obras escolares de matemática para o ensino 

primário: Aritmética Elementar Ilustrada (1879) e Aritmética Primária (1886). Os contextos 



60 
 

históricos das publicações dessas obras estavam diretamente relacionados às perspectivas de 

mudanças do contexto pedagógico nacional.  

O ato de transformar exige um repensar a forma vigente e propor mudanças futuras. 

Segundo Trajano (n.d., p.4), “é também necessário que os professores reformem o sistema de 

ensino, e que além da lecionação teórica, exercitem convenientemente os seus discípulos na 

solução de exemplos e problemas variados”  

Com sua experiência como professor e com o contato com novos métodos de ensinos 

trazidos pelos missionários presbiterianos americanos, Trajano propôs três obras com 

graduações diferentes para melhorar o ensino de aritmética: 

 

Um primário, contendo as quatro operações sobre os números inteiros e 

frações, expostas do modo mais claro e simples, indo por meio de lições 

graduadas, desde o mais fácil até onde o aluno de tenra idade puder 

compreender e praticar. 

Um elementar, contendo todos os pontos de Aritmética que devem ser 

ensinados nas escolas primárias, sendo cada ponto bem desenvolvido e 

acompanhado de numerosos exercícios e problemas para os discípulos 

conhecerem a sua variada aplicação, e poderem usa-lo com facilidade em 

seus trabalhos e ocupações.  

Um superior, contendo o curso completo teórico e prático de aritmética para 

o ensino secundário e superior (TRAJANO, n.d., p.4) 

 

É interessante analisar a sequência de elaboração das obras do Trajano, pois ele 

primeiro elaborou a obra Aritmética Progressiva que era destinada para o ensino secundário e 

superior. A segunda obra foi Aritmética Elementar Ilustrada, que era destinada para as classes 

mais avançadas do ensino primário e por último a Aritmética Primária, que era destinada para 

as primeiras classes do primário. Essa trajetória de construção, aparentemente inversa, pode 

significar que Trajano tenha procurado entender primeiro às dificuldades dos alunos e 

professores mais avançados para compor suas obras para o ensino primário com a 

preocupação de uma nova formação tanto para o aluno quanto para o professor que ensinava 

matemática. 

Nas análises das obras didáticas de matemática do Trajano para o ensino primário, 

apresentadas nas pesquisas já realizadas, sempre é lembrada a presença do método intuitivo. 

Para Souza (1998, apud OLIVEIRA 2016, p.906), “o método intuitivo foi o símbolo dessa 

renovação e modernização do ensino”. Segundo Faria Filho (2000), “o método intuitivo 

significava a passagem, pelos alunos, de um conhecimento sensível para uma elaboração 

mental superior, reflexiva dos conhecimentos e para isso era necessário um trabalho do 
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professor no sentido de criar condições para que os alunos pudessem ver, sentir, observar os 

objetos”. Ainda segundo Faria Filho (2000), “o método intuitivo deve essa denominação à 

acentuada importância que os seus defensores davam à intuição, a observação, enquanto 

momento primeiro e insubstituível da aprendizagem humana”. A presença do método intuito 

nas obras do Trajano trazia para as obras uma chancela de mudança e modernidade. Fazia 

parte da obra, além do método intuitivo, as ilustrações
31

 que , segundo Oliveira (2017, p.136): 

 

apresentam-se como recurso didático. São ilustrações que participam 

ativamente da construção do saber. Essas têm a função de induzir o aluno na 

construção do saber. A ilustração como recurso didático é caracterizada 

quando o aluno é colocado em situação de busca das respostas para os 

problemas. Uma ilustração como recurso didático “permite o aluno acessar” 

o saber escolar. Ou seja, antes do anúncio de uma definição ou de uma regra 

a ilustração permite ao aluno entrar na matéria, entrar no saber para 

responder às questões construídas a partir da figura. (OLIVEIRA,2017, 

p.136) 

 

 

Para uma análise dentro do nosso objeto de pesquisa, a obra do Trajano como suporte 

para o leitor professor na sua prática, podemos ver o docente também como um aluno, visto 

que esse professor do século XIX era formado basicamente pela prática e poderia usar a obra 

não somente para aprender a ensinar, como para aprender o conteúdo. 

Suas obras para o ensino primário foram lançadas no mesmo período do decreto 

assinado por Leôncio de Carvalho que propôs uma reforma no ensino primário e secundário e 

que oficializou o método intuitivo para modernizar as práticas educacionais. 

Com os livros do Trajano, um novo método de ensino seria utilizado para ensinar 

aritmética, por isso uma análise importante a ser considerada é sobre a formação dos 

professores. O professor primário da segunda metade do século XIX era um professor 

basicamente formado pela prática. Normalmente era o bom aluno que se tornava ajudante do 

professor, um professor adjunto. Segundo o decreto nº 1331, de 1854, chamado também de 

reforma Couto Ferraz, para se exercer o magistério, “o cidadão brasileiro deveria ter 

maioridade legal, moralidade e capacidade profissional”. Analisando a questão da capacidade 

profissional, os artigos 17 e 18, da Reforma Couto Ferraz, apresentam as seguintes 

informações: 

                                                           
31

Utilizaremos como conceito de ilustração o mesmo conceito utilizado por Oliveira (2017, p.136) “por 

ilustração compreende-se as imagens, figuras... tudo isso que corresponde a uma forma de representação"  



62 
 

Art.17: a capacidade profissional prova-se em exame, oral e por escrito, que 

terá lugar sob a presidência do Inspector Geral e perante dois examinadores 

nomeados pelo Governo. 

Art.18: O exame versará não só sobre as matérias do ensino respectivo, 

como também sobre o sistema prático e método do mesmo ensino, segundo 

instruções que forem expedidas pelo Inspetor Geral, depois de aprovadas 

pelo Governo e tendo precedido audiência do Conselho Diretor. (BRASIL, 

decreto nº 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854). 

 

O professor deveria provar sua capacidade profissional em exame oral e por escrito 

das matérias de ensino, do sistema prático e método de ensino. O professor, no momento da 

chegada de um novo método de ensino, deveria ser preparado para utilizar esse novo método. 

Mas, como dito anteriormente, se o professor era formado pela prática, uma nova obra que 

trouxesse com ela um novo método de ensino, precisaria conter uma comunicação com o 

leitor professor também para capacitá-lo pela própria obra didática, logo o livro assumiria um 

papel mais amplo que seria um instrumento para sua prática ao ensinar matemática. O livro 

poderia servir para ele como fonte de preparo para os exames de capacidade profissional, pois 

se o professor não tivesse capacidade para resolver as questões, oral e por escrito, e 

capacidade de demonstrar o método de resolução e de explicação, não poderia ser professor, 

segundo a Reforma Couto Ferraz, assim não teria capacidade profissional para exercer sua 

atividade docente. Era indispensável que as obras do Trajano para o ensino primário da 

aritmética possuíssem, não somente textos didáticos para instrução dos alunos, mas também 

estratégias para a instrução para os professores, uma linguagem, uma comunicação própria 

para o professor utilizar em suas aulas. A obra didática precisava ter um método para 

capacitar o professor a instruir seus alunos. O professor deveria ter conhecimento não 

somente do conteúdo da matemática, mas também ser orientado sobre a nova forma de 

ensinar a matéria ao leitor aluno e essa orientação deveria ser passada pelo autor para o leitor 

professor. A tendência é supor, após avaliar o cenário de formação do professor, os métodos 

de ensino já utilizados e a obra do Trajano, que na própria obra existisse uma forma do autor 

se comunicar com o professor com o intuito de orientar e capacitar esse profissional para a 

utilização da obra e para a orientação dos seus alunos. Em resumo, a obra deveria ter a 

capacidade de se comunicar com o professor para ensiná-lo a ensinar. 

Diferentemente da trajetória de criação dos livros de Trajano, que começou pela obra 

para ensino superior, depois elementar e finalmente primário, vamos começar analisando a 

obra Aritmética Primária e depois a Aritmética Elementar Ilustrada e entendendo que, 

segundo Batista (1999), “os impressos e textos didáticos são tanto um instrumento de 
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aprendizagem, dirigido prioritariamente ao aluno quanto um instrumento de ensino concebido 

para ajudar o professor a organizar e preparar suas aulas”.  

No próximo capítulo, vamos buscar analisar os recursos utilizados pelo Trajano para 

se comunicar com o professor do ensino primário e buscar entender sua obra como um 

instrumento e suporte para prática docente. 

Para essa análise utilizaremos a 12ª edição da obra Aritmética Primária e 92ª 

edição
32

 da obra Aritmética Elementar Ilustrada, por serem as obras mais antigas que 

dispomos para a nossa pesquisa. A escolha pelas obras mais antigas tem por objetivo a 

aproximação do autor no momento mais recente de sua produção, supostamente ainda pouco 

influenciado pela leitura de seus livros. O objetivo é conseguir uma primeira análise de sua 

intenção antes mesmo da possível influência pós-leitura de seus textos por terceiros como 

editoras, leitores, etc. Segundo Darnton (2010), “o leitor completa o ciclo de comunicação e 

influencia o autor antes de depois da escrita”. Batista (1999), afirma que “os livros, textos ou 

impressos didáticos encenam sua leitura e utilização, isto é, propõe um contrato de leitura que 

supõe que seus leitores aceitem”.  

Uma pergunta surge imediatamente: como o autor do texto didático se comunica com 

leitor professor e o leitor aluno, sendo que esses leitores possuem expectativas diferentes em 

relação à leitura do texto? Qual é a mensagem que o autor busca passar com o texto? É 

possível sugerir que os leitores professor e aluno esperem do texto entendimentos distintos. 

Isso porque possuem vivências, experiências de vida social e culturais diferentes. 

Dialogar com Antônio Augusto Gomes Batista, nos fez entender mais as funções do 

livro didático. Segundo Batista (1999), a função do livro pode ser muito mais abrangente: 

Ele [o texto didático] pode buscar preencher diferentes funções em sala de 

aula: pode destinar a diferentes leitores; pode buscar construir diferentes 

formas de mediação entre os alunos e seu professor. Assim, os textos e 

impressos didáticos podem servir como um instrumento de aprendizado do 

aluno; podem também buscar organizar o trabalho cotidiano de ensino do 

professor. Pode ainda servir de complemento ao aprendizado do aluno e ao 

trabalho do professor, aprofundando temas e propondo exercícios ou 

atividades, ensejando utilização tanto individual como coletivas. (BATISTA, 

1999, p.565). 

 

Com esse autor, entendemos que o livro pode ser destinado a diferentes leitores, 

como o aluno e o professor. Soares (1996) completa o entendimento, incluindo o conceito de 

livro do professor: 

                                                           
32

 O conteúdo da 92ª edição da obra Aritmética Elementar Ilustrada é exatamente igual ao conteúdo da 76ª 

edição, porém a digitalização da edição mais recente está em melhor estado para a pesquisa. 
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Inicialmente, os livros para toda e qualquer disciplina, eram constituídos 

apenas de textos: cabia ao professor à responsabilidade de decidir como 

trabalhar didaticamente o texto, e a tarefa de formular exercícios e propor 

questões; progressivamente, os manuais didáticos passam a incluir 

exercícios, cada vez mais numerosos, e, a partir de certo momento, passam a 

ser complementados por um “livro do professor”, que explica, orienta, define 

procedimentos de ensino, e até apresenta as respostas aos exercícios. 

(SOARES, 1996, p.62) 

 

Segundo Dassie e Baptista (2014), “em alguns livros didáticos que precediam a 

década de 1960, as orientações para os professores eram incorporadas ao livro do aluno”.  

Este é o caso da nossa pesquisa, pois as obras do Trajano destinadas ao ensino primário não 

possuíam livro destinado exclusivamente ao professor. 

Segundo Bittencourt (2008, apud DASSIE E BAPTISTA, 2014, p. 71): 

 

O poder do professor na sala de aula, considerando-se que dele dependia a 

escolha do livro a ser lido pelos alunos e as formas como seria utilizado, 

obrigou os autores a travar um diálogo com seu interlocutor mais autorizado 

por intermédio de “introduções”, “prefácios” [...], “advertências” que, 

invariavelmente, iniciavam o livro didático. Tais discursos introdutórios, ao 

lado do próprio “conceito explícito” dos capítulos do livro escolar, indicaram 

as diferentes concepções dos autores sobre o conhecimento escolar e sobre 

as metodologias a serem utilizadas no processo de aprendizagem. [...] Os 

autores acreditavam no papel do livro na constituição do saber escolar por 

intermédio de um texto impresso, mas estavam cientes do poder da oralidade 

e da intervenção do professor. (BITTENCOURT, 2008, apud DASSIE E 

BAPTISTA, 2014, p. 71). 

 

Para analisarmos essas obras em busca de características de uma comunicação do 

autor com o leitor professor, podendo caracterizar as obras como instrumentos e suportes para 

a prática docente, vamos primeiramente mostrar a estrutura de cada livro.  e posteriormente, 

no capítulo 4, realizaremos as análises que serão divididas em duas as etapas.  

 

3.1  As estruturas das obras escolares de matemática do Trajano para o ensino 

primário. 

 

A 12ª edição da obra Aritmética Primária, que segundo Carneiro e Villela (2019, 

p.12) “não possui sua data de edição, mas traz indícios que deva ter ocorrido entre 1874 a 

1890”,  apresenta na sua capa o título Aritmética Primária, a indicação do público que se 

destina a obra, o nome do autor Antônio Trajano, indicando mais dois livros também do autor, 

uma figura de um ambiente, aparentemente, de interação entre alunos e a natureza, a 

indicação da edição, a cidade onde foi publicada a obra e o nome da editora.  
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A contracapa apresentada uma figura de meninas brincando de balanço e uma 

recomendação do autor para a utilização de seus livros para o ensino da Aritmética. Ao falar 

dos livros o autor indica para cada obra um público alvo. Na parte inferior da contracapa uma 

observação sobre os direitos autorais e a assinatura do autor. 

O autor utiliza o prefácio, na terceira e quarta páginas para falar do livro Aritmética 

Primária e as outras duas obras para o ensino da Aritmética: Aritmética Ilustrada e a 

Aritmética Progressiva. Trajano se comunica diretamente com o leitor professor fazendo 

indicações de suas obras, especificando o público alvo:  

 

A todos os professores que desejarem ensinar Aritmética com rapidez e 

perfeição, sem terem muita fadiga, recomendamos os seguintes livros de 

Antonio Trajano: 

Aritmética Primária para os meninos e meninas que começam o estudo dos 

números. Esta obra deleita as crianças e lhes faz aprender com gosto as 

operações do calculo. 

Aritmética Elementar para as classes mais adiantadas das escolas 

primárias, obra premiada pelo Jury da Exposição Pedagógica. 

Aritmética Progressiva para o ensino secundário e superior, obra completa 

contendo toda a matéria deste ramo de ensino, convenientemente 

desenvolvida. (TRAJANO, n.d., p.2, grifos do autor).  

 

A partir da página 5, o autor divide a obra em 7 (sete) grandes blocos de conteúdos 

ou capítulos: Aritmética Primária, Definições, Numeração, Operações Fundamentais, 

Propriedades dos Números, Frações e Sistema Métrico.  

A 92ª edição da obra Aritmética Elementar Ilustrada, publicada em 1922, apresenta 

na parte superior da capa o nome Trajano. Logo abaixo do nome Trajano, é exposto o título 

Aritmética Elementar e Ilustrada. Abaixo da palavra Ilustrada, a capa contém a frase Ensino 

Teórico e Prático.  Ainda na capa, existe uma foto que mostra a rotina dos alunos no ambiente 

de um grupo escolar, porém fora da sala de aula, interagindo com a natureza e com os amigos. 

Meninos e meninas integrados ao ambiente escolar e a natureza.          

Na capa também é possível ver mais um registro de uma característica da obra do 

Trajano. Segundo Trajano (1922), essa obra é “muito ampliada e desenvolvida, aprovada e 

adoptada unanimemente pelo Conselho Superior de Instrução da Capital Federal para uso dos 

alunos das escolas públicas”. Após essa frase, é informada a edição da obra: 92ª edição. Na 

parte final da contracapa está registrada a editora Francisco Alves, com os seus endereços, no 

estado do Rio de Janeiro e São Paulo.  

Na contracapa existem praticamente as mesmas informações da capa. As diferenças 

começam com a inclusão dos destinatários da obra. A frase “para uso dos alunos adiantados 
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das escolas primarias” apresenta o público que a obra deseja alcançar. Acrescenta na 

contracapa uma premiação que a obra ganhou no Júri de Exposição Pedagógica no Rio de 

Janeiro e que a obra é adotada pela Instrução Pública em vários Estados do Brasil e o nome do 

autor Antônio Trajano, indicando que ele é professor e autor, pois o apresenta como professor 

Antônio Trajano e cita as suas obras Aritmética Primária, Aritmética Progressiva, Álgebra 

Elementar, Chave de Aritmética Progressiva e Chave de Álgebra.  

Logo após a contracapa, no prefácio, a obra apresenta uma figura
33

 onde um menino 

e uma menina fazem um estudo prático de cálculo de área e a utilização de objetos para 

cálculo de volume.  

As páginas 3 e 4 da obra Aritmética Elementar Ilustrada, é destinada a apresentar um 

resumo de quem aprova e adota a obra do Trajano. Primeiramente o autor apresenta a obra e 

deixa evidente que a 92ª edição é com o mesmo conteúdo que a 60ª edição, pois Trajano 

(1922) apresenta a obra dessa forma: 

apresentamos agora a Aritmética Elementar Ilustrada na 60ª edição, mais 

desenvolvida e ampliada do que nas edições precedentes, e com o 

aperfeiçoamento methodico que o estudo e a longa pratica do ensino nos 

teem demonstrado ser mais vantajoso e conducente para adextrar os alumnos 

no manejo dos números e da arte de calcular. (TRAJANO, 1922, p.3). 

 

A obra registra três pareceres de professores membros de uma comissão nomeada 

pelo Conselho Superior de Instrução da Capital Federal para emitir um julgamento sobre a 

obra:  

Li a Aritmética Elementar do Sr. Antônio Trajano, e tenho prazer em poder 

declarar que é ela uma das melhores se não a melhor de todas as que 

conheço destinadas à instrução da infância. Tal foi o parecer do ilustre 

professor, de saudosa memória, Dr. Benjamin Constant, sobre o livro que se 

refere este requerimento. Só me resta, pois, subscrever o parecer daquele 

ilustre mestre e recomendar o livro para uso das escolas públicas desta 

Capital. Em 20 de agosto de 1907. Alberto Gracier. Estou em pleno acordo 

com o parecer do meu colega relator.  

O trabalho do professor A.Trajano é que se pode imaginar de melhor no 

gênero, e certamente continuará a prestar à instrução primária os mesmos 

serviços que tem aqui prestado. Em 22 de agosto de 1907. Dr. F. Pinheiro 

Bittencourt. Durante grande parte do meu exercício de professor primário, 

tive no livro cuja aprovação ora se pede, um valioso auxiliar, que ao meu 

ver, preenche todas as condições de uma obra didática. Em 26 de agosto de 

1907. Antonio Carlos Velho da Silva. (TRAJANO, 1922, p.4). 

 

A partir da página 5, a 92ª edição da obra Aritmética Elementar Ilustrada, a obra é 

dividida pelo autor nas seguintes unidades ou capítulos: Aritmética Elementar, Definições, 

Numeração, Operações Fundamentais, Igualdade, Propriedades dos Números, Frações, 

                                                           
33

  Faremos uma análise mais aprofundada das figuras no capítulo 4 desse trabalho 
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Frações Decimais, Sistema Métrico, Números Complexos, Razão, Proporções, Regra de Três, 

Falsa Posição, Porcentagem, Juros, Desconto, Partes Proporcionais, Termo Médio, Mistura 

e Liga, Câmbio, Quadrados e Cubos, Análise Aritmética.   

 

Nas unidades ou capítulos, Trajano estrutura sua comunicação com os leitores 

fazendo uma combinação de textos didáticos e ilustrações. Aprofundaremos os temas textos 

didáticos e ilustrações no capítulo 4, pois eles serão fundamentais para as análises das 

comunicações entre autor e leitor professor. 
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4 ANÁLISES DAS OBRAS ARITMÉTICA PRIMÁRIA E ARITMÉTICA 

ELEMENTAR ILUSTRADA DE ANTÔNIO TRAJANO.  

 

4.1  Elementos Paratextuais de Capa, Contracapa e Prefácio.  

Antes desse trabalho de pesquisa, entendia o livro como o grande bloco de textos que 

desde a sua capa até a sua última página representavam uma coisa só: o texto que se queria 

ler, a matéria que precisava conhecer, o tema que seria visto e conhecido para um exame, o 

conhecimento necessário ou apenas um momento de leitura de um bloco de textos. Não 

conseguia reconhecer nenhuma função da capa, do prefácio, da contracapa que não fosse 

trazer informações desinteressantes e que me atrasaria a leitura, do texto em si. Entendi após 

esse trabalho de pesquisa, que o livro é muito mais do que o texto que escreve sobre o tema. 

Ele comunica muito mais do que eu poderia supor. 

Segundo Gennete (2009):  

A obra literária consiste, exaustiva ou essencialmente, num texto, isto é 

(definição mínima), numa sequência mais ou menos longa de enunciados 

verbais mais ou menos cheios de significação. Contudo, esse texto raramente 

se apresenta em estado nu, sem o reforço e o acompanhamento de certo 

número de produções, verbais ou não, como um nome de autor, um título, 

um prefácio, ilustrações, que nunca sabemos se devemos ou não considerar 

parte dele, mas que em todo o caso o cercam e o prolongam, exatamente 

para apresentá-lo, no sentido habitual do verbo, mas também em seu sentido 

mais forte: para torná-lo presente, para garantir sua presença no mundo, sua 

“recepção” e seu consumo, sob a forma, pelo menos hoje, de um livro. Esse 

acompanhamento, de extensão e conduta variáveis, constituiu o que em 

outro lugar batizei de paratexto da obra [...] Assim, para nós o paratexto é 

aquilo por meio de que um texto se torna livro e se propõe como tal a seus 

leitores, e de maneira mais geral ao público (GENETTE, 2009, p. 9, grifos 

do autor). 

A 12ª edição da obra Aritmética Primária, apresenta na sua capa o título Aritmética 

Primária com as palavras em fontes diferentes e a palavra Aritmética sendo colocada em 

negrito. O autor enfatiza o grande assunto que é a Aritmética, que segundo a definição do 

Trajano (n.d) é “a ciência dos números e a arte de calcular por meio de algarismos”. 

Colocando Primária em fonte menor, como um subtítulo, determina que esse livro é 

destinado a um determinado público e que pode não ser o único livro relacionado ao assunto 

Aritmética, pois determina um segmento, uma parte do estudo.  

O título não parece um texto propriamente para instrução. Sua função pode ser vista 

para motivar o interesse do leitor em um primeiro contato com o livro, além de servir como 
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referência para editores, compradores, vendedores e para a própria divulgação do livro. Ainda 

sobre a função do título, Genette (2009, p.73) considera que: 

 

Sobre a função, ou melhor, as funções do título, parecer ter-se estabelecido 

uma espécie de vulgata teórica, que Charles Grivel formula mais ou menos 

como segue: 1. identificar a obra; 2. indicar seu conteúdo; 3. valorizá-lo, e 

que Leo Hoek integra à sua definição do título: “Conjunto de signos 

linguísticos [...] que podem figurar na abertura de um texto para designá-lo, 

para indicar seu conteúdo global e para atrair o público visado”. (GENETTE, 

2009, p.73) 

 

Ainda segundo Genette, (2009, p.71 e 72): 

  
O destinatário do título é com certeza “o público”, mas essa evidência é um 

pouco imprecisa, porque, como eu disse, a própria noção de público é 

imprecisa [...] o público de um livro, segundo me parece, é uma entidade de 

direito mais vasta do que a soma de seus leitores, porque engloba, às vezes 

muito ativamente, pessoas que não o leem necessariamente, ou não o leem 

todo, mas que participam de sua difusão e, portanto de sua “recepção”. 

(GENETTE, 2009, p.71 e 72) 

 

O professor ao consultar o título já consegue ver diretamente na capa algumas 

informações que podem definir sua escolha pelo livro. 

 
 

Figura 5: Capa da obra Aritmética Primária 12ª edição 

 
 

Fonte: Trajano, n.d, p.1 
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Na própria capa já há orientação para o leitor sobre o público a que se destina a obra. 

Segundo consta na capa, a obra foi “preparada para meninos e meninas que começam o 

estudo de aritmética nas escolas primárias”. Essa orientação pode ser útil o leitor professor, 

que se organiza com base no seu público ou para o próprio aluno que ao adquirir o livro, 

utiliza essa informação para comprar o livro certo. É interessante pensar, que em meados do 

século XIX, ainda existia uma diferença muito grande em relação à importância dada para a 

educação de meninas e meninos. Essa informação na capa do livro pode representar uma 

forma de pensar, de se posicionar politicamente sobre um tema, sobre o um fato: a educação 

igualitária para meninos e meninas. As mesmas chances de instrução para ambos os sexos. 

Como exemplo, na escola Americana, fundada pelo Rev. Chamberlain, em 1870, já não havia 

distinção de cor e de raça, nem religião e a educação já era mista de meninos e meninas. A 

obra do Trajano já sugere dar a mesma importância para a instrução das meninas em relação 

aos meninos.  

A capa também traz o nome do autor e cita as outras duas obras de sua autoria para o 

ensino da matemática: Aritmética Elementar Ilustrada e Aritmética Progressiva. Segundo 

Genette (2009, p.77), “a identificação é, na prática, a função mais importante do título, que 

poderia a rigor dispensar outras”, associando o título da obra ao autor, essa identificação fica 

mais rica, associando a Aritmética Primária de Antônio Trajano. Essas informações do nome 

do autor e de suas obras podem ser vistas como uma possibilidade de divulgação, indicação 

das obras e também interpretadas claramente como uma comunicação com o leitor professor, 

pois ele precisa ter a informação clara para identificar a possibilidade de outros livros do 

mesmo autor e do mesmo assunto para sua instrução no ensino da aritmética.  

A capa também registra o número de edição da obra, a cidade onde a obra foi 

impressa e a editora, que era a Companhia Typographica do Brasil
34

, Rua dos Inválidos, 03. 

Essa informação é uma forma de localização da obra. Funciona como um registro da origem 

da obra, apresentando sua data e local de nascimento.  

Além dessas informações, a capa também traz a figura abaixo: 

 

 

 

 

                                                           
34

 Segundo Bastos (2008, p.45), “algumas editoras nacionais dedicaram-se a publicar e a importar compêndios 

para a instrução pública, especialmente a partir da segunda metade do século XIX: Garnier, Laemmert, 

Liuzinger e Lambaerts, Francisco Alves – primeiro editor brasileiroa fazer da edição escolar o principal esteio de 

seu negócio”. 
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Fonte: Trajano, (n.d.), p.1 

 

Essa figura pode representar a possibilidade de um estudo da aritmética 

perfeitamente integrado à natureza. Meninos e meninas estão em um mesmo ambiente, 

interagindo com os animais, com as árvores, com o lago, brincando com os barcos e fazendo 

lanches. Um professor com essa figura poderia, por exemplo, fazer perguntas que pudessem 

ser entendidas facilmente pelos alunos, como: quantas janelas tem a casa, quantas árvores tem 

a escola, quantos pássaros têm no céu e várias outras perguntas relacionadas ao cálculo, como 

pode ser visto ao longo do texto de conteúdo. O uso de figuras é uma realidade nessa obra do 

Trajano e ele as utiliza com o objetivo de intuir, de perceber a aritmética também em um 

ambiente fora do livro e fora da escola, tentando integrar a aritmética no dia a dia dos leitores 

Figura 6: Ambiente escolar onde meninos e meninas estão integrados a natureza. 
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professor e aluno. É a possibilidade de aproximar a aritmética da vida cotidiana. Segundo 

Batista (1999), “a figura pode significar uma possibilidade de mediação entre professores e 

alunos”. Essa mediação, com a utilização das imagens do ambiente externo, retira o aluno do 

ambiente da sala, do quadro e do giz e o leva para o aprendizado no ambiente das observações 

dos objetos reais e a possibilidade de usar os elementos da natureza para estudar aritmética. 

Esse método de ensino, de utilizar as coisas, o ambiente como recurso para aprendizagem, 

estava diretamente ligado ao método intuitivo, que segundo Carneiro e Villela (2019, p. 6) 

tinha a “pretensão de constituir-se a base da modernização da forma de ensinar”. Segundo 

Kuhn e Bayer (2017, p. 221), o método intuitivo era:  

 

o “método de ensino que surgiu na Alemanha no final do século XVIII e 

divulgado pelos discípulos de Pestalozzi no decorrer do século XIX, na 

Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, fez parte das propostas de 

reformulação da instrução pública no final do Império, sendo Rui Barbosa 

responsável por sistematizar os princípios do método de ensino intuitivo em 

seus pareceres e por traduzir o manual, Lições das Coisas, de Calkins. No 

método intuitivo, a escola deveria ensinar coisas vinculadas à vida, utilizar 

os objetos como suporte didático e os sentidos para a produção de ideias, 

iniciando do concreto e ascendendo à abstração. (KUHN e BAYER, 2017, 

p.221) 

 

Após a capa, o livro apresenta uma segunda figura que pode ser interpretada pelos 

leitores que estudar matemática é um processo divertido como brincar com os amigos. O 

professor pode se utilizar desse sentimento ou impressão, para fazer com que o ambiente de 

ensino e a própria sala de aula, seja um local agradável e não de reclusão ou confinamento.  

Figura 7: Ambiente onde meninos e meninas estão se divertindo 

 

Fonte: Trajano, (n.d.), p. 02 
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A figura 7  pode ser interpretada como uma forma de introduzir a ideia de alegria e 

leveza ao se adotar o livro do Trajano pelo leitor professor, pois logo abaixo da figura existe 

uma comunicação, do autor Trajano (n.d., p.02) ou do editor, diretamente com o leitor 

professor fazendo indicações das obras, especificando o público alvo: “a todos os professores 

que desejarem ensinar aritmética com rapidez e perfeição, sem terem muita fadiga, 

recomendamos os seguintes livros de Antônio Trajano:” 

Aritmética Primária para os meninos e meninas que começam o estudo dos 

números. Esta obra deleita as crianças e lhes faz aprender com gosto as 

operações do cálculo. 

Aritmética Elementar para as classes mais adiantadas das escolas 

primárias, obra premiada pelo Jury da Exposição Pedagógica. 

Aritmética Progressiva para o ensino secundário e superior, obra completa 

contendo toda a matéria deste ramo de ensino, convenientemente 

desenvolvida. TRAJANO (n.d., p.02) 

 

Trajano inicia o prefácio, que é apresentado na 12ª edição da obra Aritmética 

Primária, na página 3, alertando o leitor professor sobre a inconveniência de dar a um 

principiante um livro com toda a matéria de aritmética.  

Antes de entender como o autor Antônio Trajano utilizada o prefácio da 12ª edição 

da obra Aritmética Primária, vamos entender um pouco a função e características dessa parte 

do texto. Segundo Genette (2009, p. 145), o prefácio é “toda espécie de texto liminar 

(preliminar ou pós-liminar), autoral ou alógrafo
35

, que consiste num discurso produzido a 

propósito do texto que segue ou que antecede”.  

Trajano aparentemente utiliza o prefácio da obra para se comunicar com o leitor 

professor passando a mensagem da necessidade da sua obra para a mudança do ensino. Para 

mudar uma situação insustentavelmente crítica que é o ensino da aritmética nas escolas em 

meados do século XIX. O autor orienta no sentido de segmentar o ensino de aritmética por 

público alvo, justificando com a possibilidade do leitor aluno se decepcionar com o grau de 

complexidade do estudo e perder o gosto pela matéria. Porém, tal comunicação pode também 

ter como objetivo influenciar na decisão do professor no momento da escolha do livro 

didático. Essa sugestão de segmentação pode trazer para o professor, uma forma de trabalhar 

mais organizada e sistemática. 

Trajano (n.d.) apresenta sua insatisfação com os livros de aritmética utilizados para o 

estudo da matéria: 

Os compêndios geralmente adotados no ensino trazem todos os pontos da 

Aritmética condensados em um pequeno número de páginas; cada ponto está 

                                                           
35 escrita ou assinatura que uma pessoa faz a pedido e sob responsabilidade de outra. 

(https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/al%C3%B3grafos) 
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exposto sem clareza alguma, por não ter o desenvolvimento necessário; 

muitas vezes é acompanhado de uma demonstração feita com linhas 

geométricas ou com expressões algébricas! é exemplificado com um só 

problema, que não oferece atrativo algum para o aluno; e finalmente vem 

despido inteiramente da prática indispensável para exercitar o aluno no 

manejo do cálculo. Diante dessa meada embaraçada de números, o aluno 

infalivelmente recuará desgostoso e sem coragem de prosseguir em um 

estudo, que lhe pareça não estar ao alcance de sua inteligência. (TRAJANO, 

n.d., p.4)  

O texto representa uma comunicação direta, um aviso ao leitor professor dos riscos 

em se adotar um livro sem ser a obra do Trajano. Além dos livros, Trajano critica o método de 

ensino utilizado nas escolas primárias e os professores: 

O mal, porém, não vem somente dos livros, vem também do método do 

ensino nas escolas primárias. Alguns professores não ligam muita 

importância e esse ramo de instrução; exigem que os alunos decorrem 

corretamente as definições e as regras, e que resolvam o exemplo que o 

compendio traz já resolvido, e limitam a esta aprendizagem o importante 

ensino da Aritmética. (TRAJANO, n.d., p.4)  

 

Os professores ensinavam aritmética, que é uma matéria relacionada ao cálculo, de 

uma forma muito mais teórica do que prática. Segundo Trajano (n.d.), alguns professores não 

tinham apreço ao ensino prático da aritmética: 

 

Tão pouco é o apreço que alguns professores dão ao ensino prático da 

Aritmética, que, quando publicamos a nossa Aritmética Progressiva
36,

 a 

denominaram Aritmética prática, somente porque cada teoria era 

acompanhada de exercícios e problemas para conhecer-se a sua variada 

aplicação. (TRAJANO, n.d, p.4)  

Para Trajano (n.d, p.4), era “necessário que os professores reformassem o sistema de 

ensino, e que além da lecionação teórica, exercitassem convenientemente os seus discípulos 

na solução de exemplos e problemas variados, afim deles poderem mais tarde calcular com 

acerto os seus negócios”. 

Trajano convoca os leitores professores a mudar a situação do ensino de Aritmética 

na escola primária. Por meio de uma comunicação direta com o professor no prefácio, na 12ª 

edição de Aritmética Primária, Trajano apresenta a solução para os problemas do ensino: suas 

três obras para o ensino da Aritmética, com suas respectivas características e conteúdo. 

Segundo Trajano (n.d., p.4), sua obra para o ensino primário, prestaria “um grande 

auxilio as escolas primárias, não só facilitando aos alunos o estudo de Aritmética, mas 

também poupando trabalho e tempo dos professores, fazendo-os obter grande resultado no 

                                                           
36

 Livro do Trajano publicado para o ensino secundário 
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ensino dessa matéria”.  Nessa frase aparentemente o autor pensava em sua obra como suporte 

para o professor. Essa última comunicação do prefácio é também uma grande propaganda dos 

benefícios de suas obras, direcionadas claramente ao leitor professor. 

A capa, a contracapa e o prefácio, foram locais onde claramente o autor Antônio 

Trajano se comunica mais com o leitor professor do que com o leitor aluno. Ele, o autor, 

aparentemente convoca o professor a utilizar suas obras como a melhor solução para a 

problemática do ensino da Aritmética. 

O autor utiliza o prefácio para mostrar o porquê desenvolveu a sua coleção para o 

ensino da aritmética. Ele apresenta as motivações para o desenvolvimento das suas obras e se 

sustenta claramente nos livros inadequados e nos professores despreparados para ensinar 

aritmética nas escolas. O autor utiliza a capa, a contracapa e o prefácio para fazer nascer a 

necessidade de seu livro, de sua obra. 

A 92ª edição da obra Aritmética Elementar Ilustrada, publicada em 1922, apresenta 

na parte superior da capa o nome Trajano em caixa alta, o que sugere que Antônio Trajano já 

seria conhecido nesse período, pois parece suficiente apresentar o sobrenome do autor para 

informar quem é o autor do livro. O conteúdo da 92ª edição é exatamente igual ao conteúdo 

da 76ª edição, porém a digitalização da edição mais nova está em melhor estado para a 

pesquisa, por isso escolhemos essa edição.  

        

Figura 8: Capa da obra Aritmética Elementar Ilustrada 92ª edição 
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Fonte: Trajano, 1922, p.1 

Logo abaixo do nome Trajano em caixa alta, é exposto o título Aritmética Elementar 

em caixa alta e em negrito, o que representa um grande assunto, e Ilustrada em negrito, porém 

com uma fonte menor, o que pode representar um predicativo, uma qualidade da obra. Após a 

palavra Ilustrada, em caixa menor e sem o negrito, a capa registra uma característica presente 

na obra que é o Ensino Teórico e Prático. Essa frase, juntamente com a palavra Ilustrada, 

sugerem uma propaganda para diferenciar a obra do Trajano das outras obras e aproximar o 

ensino da Aritmética a rotina dos alunos e professores. Podemos ver uma tentativa de sedução 

para que os leitores entendam que esse livro não os limitará dentro de um estudo entediante e 

sem motivação. Diferente disso, essa informação na capa promete um estudo integrado e em 

um ambiente livre, dentro de um contato direto com a natureza e usando elementos da 

natureza. Abaixo, ainda na capa, existe uma ilustração que mostra a rotina dos alunos no 

ambiente de um grupo escolar, porém fora da sala de aula, interagindo com a natureza e com 

os amigos. Meninos e meninas integrados ao ambiente escolar e a natureza.  

 

Figura 9:Ambiente onde meninos e meninas estão integrados a natureza e ao grupo escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trajano, 1922, capa. 
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Na capa também é possível ver mais um registro de uma propaganda da qualidade da 

obra do Trajano. Segundo registro, essa obra é “muito ampliada e desenvolvida, aprovada e 

adoptada unanimemente pelo Conselho Superior de Instrução da Capital Federal para uso dos 

alunos das escolas públicas”. Essa informação é também importante para que qualquer 

professor ou instituição que queira adotar a obra do Trajano, possa saber que ela é uma obra 

atualizada e plenamente adotada, aceita em outras instituições de ensino. Abaixo dessa frase, 

é informada a edição da obra: 92ª edição.  O que também nos leva a crer que é uma obra de 

sucesso e extremamente procurada. É possível concluir que nenhuma obra é editada noventa e 

duas vezes, se não for uma obra plenamente aceita na comunidade escolar: alunos; 

professores; e dirigentes de escolas. A parte final da capa apresenta não somente as 

características da obra como seus pontos de comercialização. Nela estão registradas a editora, 

com os seus respectivos endereços.  

Na contracapa existem praticamente as mesmas informações da capa. As diferenças 

começam com a inclusão dos destinatários da obra. A frase “para uso dos alunos adiantados 

das escolas primarias” apresenta o público que a obra deseja alcançar. Acrescenta na 

contracapa uma premiação que a obra ganhou no Júri de Exposição Pedagógica no Rio de 

Janeiro e que a obra é adotada pela Instrução Pública em vários Estados do Brasil e o nome do 

autor Antônio Trajano, indicando que ele é professor e autor, pois o apresenta como professor 

Antônio Trajano e cita suas obras Aritmética Primária, Aritmética Progressiva, Álgebra 

Elementar, Chave de Aritmética Progressiva e Chave de Álgebra. A informação que o 

Antônio Trajano é autor e professor, pode facilitar a aceitação da obra entre os professores e 

responsáveis pelas escolhas do livro didático, funcionando como uma recomendação, uma 

indicação, um selo de qualidade. 

Logo após a contracapa, a obra apresenta a seguinte figura, mostrando um estudo 

prático de cálculo de área e a utilização de objetos para cálculo de volume. A apresentação de 

meninos e meninas fazendo os exercícios no quadro pode criar uma ideia para o professor 

sobre a possibilidade de participação dos alunos de uma forma mais ativa e não simplesmente 

como ouvinte. A ilustração pode motivar um posicionamento diferente dos alunos e um 

estudo mais prático, utilizando objetos para facilitar e estimular o estudo. 
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Figura 10: um menino e uma menina utilizando réguas no quadro negro 

 

 Fonte: Trajano, 1922, p.2. 

 

As páginas 3 e 4 da obra Aritmética Elementar Ilustrada são destinadas a apresentar 

um resumo de quem aprova e adota a obra. O prefácio é utilizado para informar predicativos 

da obra utilizando as aprovações feitas por professores e membros importantes da sociedade. 

Segundo Bittencourt (1993, apud CARNEIRO e VILLELA 2019, p.4), “o livro didático deve 

ser considerado como um veículo portador de um sistema de valores, de uma ideologia, de 

uma cultura”, assim a indicação de um livro por membros bem conhecidos e respeitados da 
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sociedade, significava muitas vezes a adoção deste livro pelos professores e grupos escolares. 

Primeiramente o autor apresenta a obra e deixa evidente que a 92ª edição é com o mesmo 

conteúdo que a 60ª edição, pois Trajano (1922) apresenta a obra dessa forma: 

apresentamos agora a Aritmética Elementar Ilustrada na 60ª edição, mais 

desenvolvida e ampliada do que nas edições precedentes, e com o 

aperfeiçoamento metódico que o estudo e a longa pratica do ensino nos têm 

demonstrado ser mais vantajoso e conducente para adestrar os alunos no 

manejo dos números e da arte de calcular. (TRAJANO, 1922, p.3). 

 

No texto do Trajano fica evidente que o livro não é um objeto feito para carregar 

verdades e métodos absolutos. Com o passar do tempo e a prática do ensino e a interação com 

seus leitores, o objeto livro se faz necessário adaptar-se nas mudanças dos contextos vividos. 

Soares (1996), quando diz que “um olhar sócio histórico sobre o livro didático no Brasil pode 

levar-nos a uma história de nosso ensino, das práticas escolares, da transformação das 

disciplinas ao longo do tempo, tudo isso determinado e explicado pelas propostas de políticas 

culturais, sociais e, consequentemente educacionais”, justifica a nossa opção em analisar a 

obra do Trajano para entender como essas obras podem ter sido suporte para a prática docente 

do professor primário de meados do século XIX. 

É possível entender que a obra Aritmética Elementar Ilustrada do Trajano tenha sido 

bem aceita pelos professores, pois Trajano (1922, p.4) registra três pareceres de professores 

membros de uma comissão nomeada pelo Conselho Superior de Instrução da Capital Federal 

para emitir um julgamento sobre a obra:  

Li a Aritmética Elementar do Sr. Antônio Trajano, e tenho prazer em poder 

declarar que é ela uma das melhores se não a melhor de todas as que 

conheço destinadas à instrução da infância. Tal foi o parecer do ilustre 

professor, de saudosa memória, Dr. Benjamin Constant, sobre o livro que se 

refere este requerimento. Só me resta, pois, subscrever o parecer daquele 

ilustre mestre e recomendar o livro para uso das escolas públicas desta 

Capital. Em 20 de agosto de 1907. Alberto Gracier. Estou em pleno acordo 

com o parecer do meu colega relator.  

O trabalho do professor A.Trajano é que se pode imaginar de melhor no 

gênero, e certamente continuará a prestar à instrução primária os mesmos 

serviços que tem aqui prestado. Em 22 de agosto de 1907. Dr. F. Pinheiro 

Bittencourt. Durante grande parte do meu exercício de professor primário, 

tive no livro cuja aprovação ora se pede, um valioso auxiliar, que ao meu 

ver, preenche todas as condições de uma obra didática. Em 26 de agosto de 

1907. Antonio Carlos Velho da Silva. (TRAJANO, 1922, p.4) 

 

O professor Antônio Carlos Velho da Silva escreve em seu parecer, em relação à 

obra Aritmética Elementar Ilustrada de Antônio Trajano, que teve no livro “um valioso 

auxiliar”. Sugere essa colocação do professor, que a obra de alguma forma colaborava com 

sua prática didática.   
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Segundo Bittencourt (2008, apud DASSIE E BAPTISTA, 2014, p. 71): 

 

O poder do professor na sala de aula, considerando-se que dele dependia a 

escolha do livro a ser lido pelos alunos e as formas como seria utilizado, 

obrigou os autores a travar um diálogo com seu interlocutor mais autorizado 

por intermédio de “introduções”, “prefácios” [...], “advertências” que, 

invariavelmente, iniciavam o livro didático. Tais discursos introdutórios, ao 

lado do próprio “conceito explícito” dos capítulos do livro escolar, indicaram 

as diferentes concepções dos autores sobre o conhecimento escolar e sobre 

as metodologias a serem utilizadas no processo de aprendizagem. [...] Os 

autores acreditavam no papel do livro na constituição do saber escolar por 

intermédio de um texto impresso, mas estavam cientes do poder da oralidade 

e da intervenção do professor. (BITTENCOURT, 2008, apud DASSIE E 

BAPTISTA, 2014, p. 71). 

 

Conforme anunciado como objeto deste trabalho de pesquisa, analisaremos alguns 

trechos das obras 12ª edição de Aritmética Primária e 92ª edição da obra Aritmética 

Elementar Ilustrada para buscar entender como essas obras podem ter sido  suportes para as 

práticas didáticas dos professores do ensino primário entre a segunda metade do século XIX 

até próximo à morte de Antônio Trajano, meados dos anos vinte do século XX. 

Fica evidente que as páginas 3 e 4 são de grande valia para a obra, pois registra 

professores importantes dando pareceres favoráveis ao livro do Trajano, o que demonstra 

reconhecimento a qualidade do livro como também que Antônio Trajano já era bem 

conhecido e respeitado na sociedade. Um livro não é apenas um conteúdo registrado em 

várias folhas. 

Segundo Galvão e Batista (2009): 

 

Os textos e impressos destinados à instrução [...] são, com efeito, em maior 

ou menor grau, desde o século XIX, objetos de controle do Estado e, desde a 

Idade Moderna, instrumentos, por excelência, de proselitismo religioso. Eles, 

de fato, reproduzem e condicionam um modo de organização da cultura 

escolar, concepções pedagógicas, maneiras de escolarizar saberes. Eles são, 

portanto, realmente, objetos por meio dos quais se pode buscar construir a 

história dos modos de conceber, pelo Estado, a formação ideológica da 

criança, bem como dos processos pelos quais a escola constrói sua cultura, 

seus saberes, suas práticas. (GALVÃO E BATISTA, 2009, p. 166) 

 

Assim o livro didático ou “textos e impressos destinados à instrução” não pareceram 

ser apenas dizeres do autor para o leitor, referentes ao conteúdo da matéria a ser transmitida. 

O texto didático é constituído além dos limites do próprio texto. Galvão e Batista (2009) 

confirmam essa ideia:  

 

[...] o texto didático nem sempre se restringe ao texto explicitamente 

elaborado, e reproduzido tendo em vista um destino escolar; destinado ou 

utilizado pela escola, o texto didático também não é uniforme na maneira 
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como se articula com o trabalho de ensino e com a formação que pretende 

auxiliar [...] o texto didático possui múltiplas dimensões. (GALVÃO E 

BATISTA 2009, p.177). 

 

Pensando na dimensão da prática docente, Soares (2007) traz para o debate reflexões 

de Bittencourt (2004): 

 

[...] Para professores sem formação específica, o livro didático representava 

“o método de ensino”, além de conter o conteúdo específico da disciplina. A 

formação do professor, ao se constituída na prática, no “aprender fazendo” 

exigia uma produção didática específica que intelectuais preocupados com o 

conhecimento científico ou literário, mas sem a vivência de sala de aula, 

eram incapazes de produzir com sucesso. [...] esses primeiros autores, com 

maior ou menor autonomia, foram os criadores de textos escolares  

expressavam uma produção própria que buscava atender as condições de 

trabalho dos professores das escolas públicas que se espalhavam pelo país. 

Procuravam suprir a ausência de formação dos docentes, em sua grande 

maioria leigos e autodidatas. (BITTENCOURT, 2004, apud SOARES, 

2007, p. 82): 
 

Nas capas, contracapas e prefácios das suas obras didáticas para o ensino da 

matemática, Antônio Trajano evidencia condições preocupantes para o ensino da aritmética 

em meados do século XIX e dentre essas condições estão a má formação do professor, a falta 

de qualidade dos livros didáticos e o método de ensino inadequado. Assim o autor apresenta 

suas obras como um grande suporte para o professor. Ao final da do prefácio da 12ª edição da 

obra Aritmética Primária, Trajano (n.d. p.4) apresenta seu objetivo: “esperamos que este 

pequeno livro prestará um grande auxílio às escolas primárias, não só facilitando aos alunos o 

estudo da Aritmética, mas também poupando trabalho e tempo aos professores, e fazendo-os 

obter grande resultado no ensino da matéria”.  

  

 

4.2. Diálogo de Antônio Trajano com o leitor professor no ensino da aritmética   

 

Além da análise das capas, contracapas e prefácios, buscamos também nos textos 

didáticos - aqueles que falam diretamente do ensino da aritmética - e nas ilustrações, 

momentos de possíveis diálogos entre o autor e o leitor professor, que possam ser utilizados 

como suporte para a prática do professor que lecionava matemática nas classes primárias. 

Para a continuação dessa análise, já iniciada nos chamados paratextos, propomos trabalhar 

nos trechos referentes ao grande bloco Operações Fundamentais, que é subdividido nas duas 
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obras em subitens: somar, diminuir, multiplicar e dividir. Na obra Aritmética Elementar 

Ilustrada ainda existe um subitem complementar chamado de igualdade. 

Analisando cada um desses subitens buscaremos compreender uma forma de 

comunicação, tentando identificar momentos que poderiam servir como possibilidades de 

diálogo entre o professor formado basicamente pela prática e os alunos, e, assim, pensar o 

livro como instrumento para a prática docente.   

Em ambas as obras, o autor utiliza os textos didáticos
37

 e as ilustrações
38

 para se 

comunicar com os leitores. Os textos didáticos são diferentes em formato e conteúdo, 

dependendo das funções que eles exercem dentro da comunicação com seus leitores. As 

ilustrações ou figuras, aparentemente, são utilizadas como recursos para apresentar os objetos 

do cotidiano e utilizá-los no entendimento dos conteúdos matemáticos, além de serem 

suportes para o entendimento dos problemas e soluções, trazendo a leitura para o ambiente do 

leitor, aproximando a obra da sua realidade.    

Segundo Oliveira (2017, p.137): 

 

as ilustrações exigem e ao mesmo tempo ajudam os alunos a desenvolverem 

vários saberes-fazer: saber-observar, saber-examinar, saber-decompor, 

saber-compor, saber-classificar, saber-criar ligações entre informações, 

saber-identificar as diferenças, enfim saber-decodificar uma figura para 

construir e adquirir os saberes aritméticos. (OLIVEIRA, 2017, p.137) 

 

 

A presença das ilustrações é uma realidade nas obras de Antônio Trajano e 

aparentemente exercem uma função extremamente importante na utilização do método 

intuitivo e seu entendimento pelo aluno, na formação do professor e na criação de propostas 

de aulas pelo mesmo.  

Analisaremos a seguir as combinações de textos didáticos e ilustrações.  

 

Aritmética Primária 

 

Na 12ª edição da obra Aritmética Primária, a partir da página 5, o autor divide a obra 

em 7 (sete) grandes blocos de conteúdo ou capítulos: Aritmética Primária, Definições, 

Numeração, Operações Fundamentais, Propriedades dos Números, Frações e Sistema 

                                                           
37

 Textos didáticos são aqueles que apresentam os conteúdos ao longo do livro. 
38

 Utilizaremos como conceito de ilustração o mesmo conceito utilizado por Oliveira (2017, p.136): “por 

ilustração compreende-se as imagens, figuras. Tudo isso que corresponde a uma forma de representação”. 
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Métrico.  No parágrafo 20
39

, o Antônio Trajano começa o capítulo Operações Fundamentais, 

explicando o porquê chama as operações de fundamentais. Segundo ele, as operações 

“chamam-se fundamentais porque servem de base para fazer todas as operações dos cálculos”. 

Depois Trajano cita os sinais aritméticos e explica como lemos tais símbolos. Trajano ainda 

define os conceitos de problema, solução e regra, antes mesmo de explicar as quatro 

operações. Esses conceitos são exemplos de textos didáticos e parecem ser importantes para 

futuras explicações e como conhecimento prévio para os leitores. Após essas definições 

iniciais, o autor começa a apresentar as Operações Fundamentais na seguinte sequência: 

Somar, Diminuir, Multiplicar e Dividir, seguindo certo trajeto comum para explicar as quatro 

operações.  

Analisando esses trajetos, identificamos certos momentos de comunicação entre o 

autor e o leitor professor, que poderiam ser utilizados pelo último na sua prática com os 

alunos em sala de aula. Antes mesmo de começar a explicar cada operação, o professor pode 

começar a explicar aos alunos o porquê as operações fundamentais são chamadas de 

fundamentais, seguindo assim o que foi apresentado na obra. 

Trajano começa a explicação de cada operação fundamental propondo um Ensino 

Intuitivo da Figura. A obra contém uma ilustração, uma figura e várias perguntas sobre ela, 

chamando a atenção do leitor para as coisas do dia a dia, objetos presentes na rotina do leitor, 

direcionando para que algumas perguntas já possam ser feitas sobre as operações de uma 

forma mais intuitiva.  

Segundo Oliveira (2017, p.137): 

 

A distribuição das figuras na Aritmética primária permite constatar que nas 

dinâmicas ilustração versus definição, ilustração versus demonstração, 

ilustração versus problemas a marcha didática é bem concebida. Refere-se a 

uma didática que organiza os saberes aritméticos a partir de uma marcha 

intuitiva. Processo de ensino que induz o aluno a constatar que os saberes 

não são sempre resultados de um simples contato com o real (realidade 

representada pelas figuras), mas da passagem desse real para abstrato. Em 

outras palavras, o papel epistemológico e didático das ilustrações é permitir 

ao aluno construir seu próprio modelo de passagem do concreto ao abstrato.  

(OLIVEIRA, 2017, p. 137). 

 

    

   

 

 

 

                                                           
39

 Até o início do século XX os parágrafos nos livros didáticos eram enumerados e, por vezes, essa referência era 

utilizada para a localização de um determinado tópico. 
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Figura 11: Momento do Ensino Intuitivo da Figura 

 

Fonte: Trajano, n.d., p.11. 

 

Na figura acima, até a décima pergunta, os questionamentos se referem às 

quantidades de itens do cotidiano apresentados na figura: casas, árvores, cavalos, botes, velas, 

janelas e etc. Após identificar as quantidades, a partir da décima primeira pergunta a proposta 
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é efetuar somas associadas aos mesmos elementos: botes somados com botes, cavalos com 

cavalos, crianças com crianças e etc. A figura aproxima os alunos da realidade, de uma rotina, 

de objetos conhecidos por eles e facilita o trabalho do professor por materializar, dar forma 

conhecida ao ensino da matemática por meio de objetos conhecidos pelos alunos. Um 

questionamento importante é se o professor que ensinava matemática, formado basicamente 

pela prática, conseguiria, sem o livro do Trajano, elaborar um caminho parecido de 

comunicação com os alunos. Entendendo que o método intuitivo era uma novidade em 

meados do século XIX e que o professor quase sempre não era formado nas escolas normais, 

podemos ver esse trajeto de comunicação, o Ensino Intuitivo da Figura, como um momento 

onde o professor poderia utilizar a obra como possível suporte para sua prática, além de ter a 

possibilidade de entender um novo método que estava sendo proposto: o método intuitivo.  

A obra do Trajano era reconhecidamente uma obra que trazia um método intuitivo 

como diferencial. Segundo Valdemarin (2004): 

 

O método de Ensino Intuitivo, popularizado também sob a denominação de 

Lições das Coisas e Método Objetivo, pode ser caracterizado como sendo a 

prática pedagógica que faz uso de objetos didáticos, conhecidos ou 

semelhantes àqueles conhecidos pelos alunos, para promover a 

aprendizagem. (VALDEMARIN, 2004, p.4) 

 

Segundo Faria Filho (2000), “nesse método, a observação das coisas é fundamental 

para no processo de instrução escolar do aluno”:  

 

Essa etapa de observação minuciosa e organizada é condição para a 

progressiva passagem, pelos alunos, de um conhecimento sensível para uma 

elaboração mental superior, reflexiva, dos conhecimentos. Tal etapa inicia-se 

pelas “lições das coisas”, momento em que o professor deve criar as 

condições para que os alunos possam ver, sentir, observar os objetos. Podia 

realizar tão procedimento utilizando-se dos objetos escolares ou dos objetos 

levados para a escola (caneta, carteira, mesa, pedras, madeiras, tecidos..), ou 

realizando visitas e excursões à circunvizinhança da escola, ou, ainda, 

possibilitando aos alunos o acesso a gravuras diversas, que tanto poderiam 

estar nos próprios livros, de “lições das coisas” ou de outros conteúdos, ou 

em cartazes especialmente produzidos para o trabalho com o método. 

(FARIA FILHO, 2000, p.143)  

 

Segundo Carneiro e Villela (2019, p. 7), o método intuitivo “se configurava como 

instrumento pedagógico capaz de reverter à ineficiência do ensino escolar, não somente no 

aspecto metodológico, mas também na sua função para a política e para estabilização do 

regime republicano”.  
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As citações acima deixam evidente quão complexo poderia ser a função do professor, 

pois ele teria que criar as condições para os alunos observarem a rotina fora sala de aula, caso 

quisesse utilizar elementos do dia a dia dos alunos como recursos para entendimento do 

conteúdo. O professor precisaria criar condições para que os alunos pudessem ver, sentir e 

observar as coisas. O livro do Trajano pode ser visto como um grande suporte para o 

professor neste ponto, pois a figura que está sendo utilizada para o ensino intuitivo, reproduz 

um ambiente familiar para os leitores, e as perguntas fazem com que o professor leve os 

alunos para aquele contexto, ensinando a matemática em um ambiente mais familiar e de 

maior observação das coisas rotineiras, por meio de perguntas já definidas pelo autor.  

Após o ensino intuitivo da figura, percebemos que todas as primeiras informações 

sobre as operações fundamentais somar, diminuir, multiplicar e dividir foram apresentadas da 

mesma forma na 12ª edição da Aritmética Primária de Antônio Trajano, o que para nós se 

caracteriza um outro momento. 

 

Figura 12: segundo momento: Tópicos de Conteúdos, Problema, Solução, Nota e Tabuada 

 

Fonte: Trajano, (n.d.), p.12. 
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No primeiro parágrafo, é apresentado o conceito da operação e o segundo parágrafo 

apresenta e explica o seu respectivo sinal. Nomeamos essa explicação do conteúdo nos 

parágrafos de tópicos que conteúdos, que consiste nas explicações e significados dos assuntos 

abordados em cada grande grupo ou nos seus subitens. Eles são apresentados normalmente 

em parágrafos numerados. Logo após apresentar os tópicos de conteúdos, um problema é 

colocado na sequência. Para o Trajano (n.d. p.10), o problema “é uma questão que requer uma 

ou mais quantidades desconhecidas, obtidas por meio de quantidades conhecidas”. Para 

apresentar esse texto didático, o autor utiliza a mesma fonte dos tópicos de conteúdos, porém 

utiliza um recuo para destacar esses textos. O problema pode representar para o leitor 

professor a possibilidade de, após apresentar os conceitos, já propor uma prática para os 

alunos que seria descobrir uma ou mais quantidades desconhecidas, como um exemplo do foi 

tratado. Para ajudar no entendimento do problema, a obra apresenta uma figura, uma 

ilustração, onde o que é proposto pode ser visualizado pelo leitor. Após o problema, a 

solução em fonte menor, é a possibilidade de entendimento do que foi proposto. Segundo 

Trajano (n.d. p.10), solução “é um processo por meio do qual se acha a resposta do 

problema”. A solução não é somente a apresentação da resposta, mas é a explicação, com 

encaminhamento para a obtenção da resposta, que muitas vezes é apresentada com o auxílio 

de uma ilustração, que possibilita a materialização da questão a ser entendida.  

Lembrando que o professor nem sempre era de matemática, e sim um professor que 

ensinava matemática, podemos supor que a solução muitas vezes poderia servir de suporte 

para o professor entender o problema antes mesmo de explicar aos alunos. Após apresentar a 

solução, uma nota é colocada logo acima da tabuada da operação com a seguinte orientação 

(TRAJANO, n.d, p.12): “para reunir facilmente as parcelas de uma soma, precisamos saber 

com perfeição a seguinte tabuada de somar”. A nota e a solução têm o mesmo tamanho de 

fonte (reduzida em relação aos demais trechos) e aparentemente a mesma função: orientar o 

leitor professor como proceder para fazer os alunos entenderem os conteúdos. Com o auxílio 

do desenho, de uma ilustração, fica muito mais fácil o professor entender a solução do 

problema e ensinar ao aluno. Na solução o autor explica a resolução para o professor que 

assim pode aprender, caso não saiba, como resolver o problema.  

Interessante perceber que o texto na nota da figura acima não é direcionado 

exclusivamente aos alunos, ou discípulos. O texto serve “para podermos reunir facilmente as 

parcelas de uma soma, precisamos saber primeiramente com perfeição a seguinte tabuada”, 

sugere que o autor possa estar falando também diretamente para o professor, como item 

necessário para ele ensinar a matéria.  
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Podemos entender, após o momento do Ensino Intuitivo da Figura, essa organização 

dos textos didáticos
40

 combinados com as ilustrações presente nas primeiras lições das 

operações fundamentais como um segundo momento onde o professor pode utilizar a obra 

como suporte na sua prática didática. O professor pode escolher apresentar os tópicos de 

conteúdos, propor a resolução de problemas, apresentar as soluções dos problemas, orientar 

os alunos com a mesma fala proposta nas soluções e nas notas, utilizar as ilustrações para um 

melhor entendimento, além de propor atividades adicionais como o estudo da tabuada. 

Em um terceiro momento consideramos a proposta de exercícios
41

 diversos para 

fixação dos tópicos de conteúdos aprendidos por meio de aplicação de problemas, soluções e 

notas.  

Figura 13:Terceiro Momento: aplicação de exercícios após tópicos de Conteúdos, Problemas, Soluções e Notas 

 

 

Fonte: Trajano, (n.d), p.19. 

 

                                                           
40

 Tópicos de conteúdos, problemas, soluções e notas. 
41

 Os exercícios para praticar são exercícios propostos pelo autor para os alunos após apresentação dos tópicos de conteúdo, 

problemas, soluções, provas e regras 
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Na obra, os exercícios são propostos, tirando do professor a necessidade de elaborá-

los. Segundo Soares (1996, p.62), “inicialmente, os livros para toda disciplina e qualquer 

disciplina, eram constituídos apenas de textos: cabia ao professor a responsabilidade de 

decidir como trabalhar com o texto, e a tarefa de formular exercícios”. Porém, na obra do 

Trajano os exercícios já são propostos para o professor. Esses exercícios servem tanto para 

ajudar na prática e formação do professor como para propor uma atividade para os alunos. 

Normalmente um dos exercícios já apresenta a resposta o que pode significar a confirmação 

do saber do professor antes mesmo de propor aos alunos. Os exercícios em grandes 

quantidades estão presentes no livro Aritmética Primária.  

Na 12ª edição da obra Aritmética Primária, na página 12, o autor propõe ao 

professor o Exercício Oral. 

 

Figura 14: Propostas de Exercícios Orais 

 

Fonte: Trajano, (n.d), p.31. 

 

O objetivo do exercício oral era, segundo Kuhn e Bayer (2017, p.213) “para que os 

alunos desenvolvessem habilidades de cálculo mental, ao estudarem as operações com 

números naturais, regra de três simples e porcentagem”. No caso acima, o exercício oral 

auxiliaria no entendimento o conceito de divisão. Exemplo: “em 15 quantas vezes há 3?”. O 

autor introduz um exercício oral, que nada mais é do que uma proposta de atividade do 

professor para os alunos.       

Analisando a obra Aritmética Primária, notamos um quarto momento de 

comunicação, onde o autor apresenta os conceitos de prova e regra.  
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Figura 15: Quarto momento: apresentação de Prova e Regra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trajano, (n.d), p.27. 

 

A prova é, segundo Trajano (n.d., p.15), “uma segunda operação para verificar a 

exatidão da primeira”. Após apresentar a prova, a obra traz uma nota explicativa que funciona 

como um problema com solução, onde ele explica ao leitor professor o passo a passo de como 

se deve proceder para efetuar a prova real de uma operação de multiplicação. No lado 

esquerdo, existe a materialização da explicação feita por uma figura, um desenho que 
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apresenta a operação de multiplicação e a prova real. Logo após essa explicação, o autor 

apresenta exercícios a serem resolvidos, com suas respectivas provas reais.  

 Após esse exercício, na página 27, parágrafo 50, existe a seguinte pergunta: “Como 

se opera uma multiplicação?” seguindo essa pergunta, chega-se ao conceito de Regra, que 

segundo Trajano (n.d., p.10), “é a direção geral para resolver todos os problemas que 

pertencem a uma espécie determinada”. Esse momento de apresentação da prova e regra é 

sempre utilizado mais para o final de cada lição, onde o autor aparentemente propõe a 

finalização do entendimento.  

É interessante perceber que as notas explicativas podem ser facilmente confundidas 

com uma possível fala de um professor explicando a matéria para o aluno. O que pode 

significar que a obra do Trajano já trouxesse uma proposta para o professor explicar o 

conteúdo, caracterizando a obra como um suporte para as aulas. 

Em um quinto momento, o autor propõe uma série de problemas contextualizados e 

com uma ilustração associada ao primeiro.  

 

Figura 16: Quinto modelo: Ilustração e Problemas contextualizados 

 

Fonte: Trajano, (n.d), p.16. 
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Para o professor, esse recurso da obra do Trajano pode ser de extrema ajuda, pois o 

professor retorna com o aluno, após as explicações gerais, para o estudo da aritmética 

utilizando contextos e conceitos já conhecidos pelos alunos. Esse momento poderia ser 

utilizado pelo professor para finalizar uma explicação de uma operação fundamental, com a 

resolução de problemas, associados ao dia a dia dos alunos. O trabalho do professor poderia 

ser facilitado por já existir na obra problemas propostos e às vezes até já resolvidos. Quase 

sempre o autor coloca um desses problemas com respostas para que o leitor se certifique que 

está resolvendo o problema da forma correta e existe, quase sempre, uma ilustração para 

colaborar com a resolução de um problema contextualizado. 

Em todos os momentos citados acima, é importante perceber a presença quase 

sempre constante do texto classificado como Nota. O sistema de notas utilizado por Antônio 

Trajano quase sempre se caracteriza com uma comunicação direta com o professor.  

Listamos abaixo algumas notas presentes na 12ª edição da Aritmética Primária, e 

podemos perceber que muitas vezes a nota não é apenas uma comunicação direta com o 

professor, mas também um modelo de fala do professor para os alunos. Como se a obra do 

Trajano sugerisse uma forma do professor se comunicar com os alunos para o melhor 

entendimento do conteúdo. Interessante perceber que na 92ª edição da obra Aritmética 

Elementar Ilustrada, o autor quase não utiliza o sistema de notas para se comunicar com o 

leitor professor. 

 

Nota. Para podermos reunir facilmente as parcelas de uma soma, precisamos saber primeiramente com 

perfeição a seguinte tabuada de somar. 

Figura 17: Sistemas de Notas 

 

Fonte: Trajano, (n.d), p.12. 

 

Nota. Para podermos operar uma multiplicação, precisamos primeiramente saber com perfeição a 

seguinte tabuada de multiplicar 

Figura 18: Sistemas de Notas 
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Fonte: Trajano, (n.d), p.23. 

 

Nota. Para podermos operar uma divisão é necessário primeiramente aprendermos muito bem a 

seguinte tabuada de dividir: 

Figura 19: Sistemas de Notas 

 

Fonte: Trajano, (n.d), p.30. 

 

As notas acima podem ser interpretadas como uma orientação ao professor. Elas 

podem servir como a própria fala do professor direcionada para os alunos, alertando os 

discípulos da necessidade de saber as tabuadas das operações ou podem ser vistas também 

como orientações diretas ao professor sobre a necessidade de ensinar tabuada aos alunos. 

Nesses exercícios, a soma de cada coluna não excederá a 9 

Figura 20: Sistema de Notas 

 

 

Fonte: Trajano, (n.d), p.12. 

 

Na figura 20 o autor objetiva deixar claro a explicação do conteúdo de forma 

gradativa. A soma em um primeiro momento não excederá a 9, logo não refletirá na soma da 

coluna a esquerda, bastando ao aluno somar as colunas e colocar o resultado que será sempre 

menor ou igual a 9. 

Nota. O professor mostrará aos discípulos que as oito primeiras colunas têm todas as parcelas 1, 2, 3, 

4, 5 e 6, e embora sejam tomadas em ordens diversas, dão sempre a mesma soma. 

Figura 21: Sistema de Notas 

 

Fonte: Trajano, (n.d), p.13. 

 

A nota da figura 21 pode ser interpretada como uma interferência direta do autor na 

prática docente. O autor ordena uma ação do professor para explicar um determinado assunto. 
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Além disso, a informação “embora sejam tomadas em ordens diversas, dão sempre a mesma 

soma” pode colaborar com a formação do professor ao desconhecer tal assunto. 

Nota. Estes exercícios têm por fim fazer com que os discípulos escrevam com acerto umas parcelas 

debaixo das outras 

Figura 22: Sistemas de Notas 

 

Fonte: Trajano, (n.d), p.15. 

 

Nesses exercícios todas as casas do subtraendo são menores do que as casas correspondentes do 

minuendo 

Figura 23: Sistemas de Notas 

 

Fonte: Trajano, (n.d), p.19. 

 

Nota. Nos seguintes exercícios, os discípulos, depois de acharem o produto de dois fatores, devem 

escrever o multiplicando tantas vezes quantas forem as unidades do multiplicador e depois fazer a 

soma. 

Figura 24: Sistemas de Notas 

 

Fonte: Trajano, (n.d), p.24. 

 

Nas notas acima, o diálogo do Trajano é uma comunicação direta para o professor e 

esclarece os objetivos de um bloco determinado de exercícios. O professor sabendo essa 

informação pode avaliar, após a realização dos exercícios pelos alunos, se eles atingiram o 

objetivo. O professor também pode utilizar essa nota, após pequenas modificações, como sua 

própria fala, para orientar os alunos. Exemplo: alunos, esses exercícios tem por finalidade 

fazer com que vocês escrevam umas parcelas debaixo das outras.  

Os discípulos poderão agora responder facilmente a pergunta seguinte: 
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Figura 25: Sistemas de Notas 

 

Fonte: Trajano, (n.d), p.15. 

 

A nota do autor “Os discípulos poderão agora responder facilmente a pergunta seguinte”, 

orienta claramente a próxima ação do professor. Após a realização de alguma explicação ou 

exercício, Trajano sugere ao professor que faça uma pergunta específica aos alunos. 

As notas são textos didáticos que expressam claramente uma comunicação direta do 

autor com o leitor professor e fica claro que essa comunicação pode ser utilizada pelo 

professor de algumas formas diferentes. Algumas vezes como instrução e outras vezes como a 

própria fala do mestre. Na obra do Trajano aparentemente existe uma proposta de fala do 

professor aos alunos. Às vezes parece sugestão e outras um método de dar aulas.  

Segundo Batista (1999, p.544), “os livros, textos ou impressos didáticos encenam sua 

leitura e utilização, isto é, propõe um contrato de leitura”, que pode ser visto como um modo 

de utilizar os conteúdos apresentados na obra, pelo leitor. O leitor professor pode utilizar o 

texto didático para sua própria formação, como também utilizá-lo da forma que foi 

apresentado como um método de ensino. Segundo Bittencourt (2004, apud SOARES, 2007, 

p.82): 

[...] Para professores sem formação específica, o livro didático representava 

“o método de ensino”, além de conter o conteúdo específico da disciplina. A 

formação do professor, ao se constituída na prática, no “aprender fazendo” 

exigia uma produção didática específica que intelectuais preocupados com o 

conhecimento científico ou literário, mas sem a vivência de sala de aula, 

eram incapazes de produzir com sucesso. [...] esses primeiros autores, com 

maior ou menor autonomia, foram os criadores de textos escolares 

expressavam uma produção própria que buscava atender as condições de 

trabalho dos professores das escolas públicas que se espalhavam pelo país. 

Procuravam suprir a ausência de formação dos docentes, em sua grande 

maioria leigos e autodidatas. (BITTENCOURT, 2004, apud SOARES, 

2007, p. 82): 

  

Aparentemente, o autor Antônio Trajano se comunica de forma explícita com o leitor 

professor através das soluções dos problemas, das notas e das frases que tinham as mesmas 

funções das notas, pois notas, soluções e frases explicativas, tinham o mesmo tamanho de 

fonte e a mesma forma de se comunicar com o leitor.  Porém, segundo Darnton (2010): 

 

Apesar de contarmos com uma literatura considerável a respeito de sua 

psicologia, fenomenologia, textologia e sociologia, a leitura permanece um 

mistério. Como os leitores entendem os sinais na página impressa? Quais são 
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os efeitos sociais dessa experiência? Como ela variou? [...] A história da 

leitura terá que levar em conta as maneiras usadas pelos textos para limitar 

os leitores, bem como as formas de os leitores tomarem liberdades com os 

textos. (DARNTON, 2010, p.214) 

 

Como entender então o que o leitor professor aproveitou desse diálogo e como esse 

texto didático foi apropriado pelo leitor professor? Podemos ver na 12ª edição da obra 

Aritmética Primária vários momentos para o professor adquirir conhecimento para praticar o 

seu ofício. Não existia ainda o livro do professor como é concebido atualmente, porém, 

Trajano dentro de sua obra já dialoga com o professor, aparentemente buscando dar um 

direcionamento à sua prática de ensino. Fica evidente que a 12ª edição da obra Aritmética 

Primária, intenciona um ensino da aritmética de forma mais clara, mais exemplificado, mais 

amparado por tópicos de conteúdos, problemas, soluções, ilustrações, notas e exercícios, e 

com a presença do método intuitivo e a necessária mediação do professor, pois aparentemente 

existe uma tentativa de comunicação direta com esse leitor. 

 

Aritmética Elementar Ilustrada 

 

Na 92ª edição da obra Aritmética Elementar Ilustrada, no capítulo Operações 

Fundamentais (Somar, Diminuir, Multiplicar, Dividir e Igualdade), aparentemente Trajano 

pretende passar maiores conhecimentos ao leitor professor que utilizaria a obra. Tal suposição 

ainda ganha mais propriedade quando Trajano lista os sinais aritméticos, conforme fez na 12ª 

edição de Aritmética Primária, incluindo mais três sinais: razão, proporção e raiz, além de 

reintroduzir os conceitos de problema, solução e regra, adicionando na 92ª edição da obra 

Aritmética Elementar Ilustrada, mais dois elementos: demonstração e prova.  

 Trajano apresenta na página 13, quatro situações onde são utilizadas as Operações 

Fundamentais: somar, diminuir, multiplicar e dividir. Essas situações já tinham sido vistas na 

12ª edição da obra Aritmética Primária, porém de maneira mais sistemática e detalhada, o que 

sugere uma abordagem mais adiantada, mais objetiva, mais aplicada sobre o assunto na 92ª 

edição da obra Aritmética Elementar Ilustrada:  

 

1º Dados dois ou mais números, achar sua soma; 

2º Dados dois números desiguais, achar sua diferença; 

3º Dados dos fatores, achar seu produto; 

4º Dados dois números desiguais, achar quantas vezes o menor está contido 

no maior. (TRAJANO, 1922, p.13)  
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Partindo dessa análise inicial, as obras do Trajano possuem diferenças de conteúdos 

para diferentes públicos. Conforme citado por Trajano (n.d., p.2) anteriormente, a obra 

Aritmética Primária foi “destinada para meninos e meninas que começam o estudo dos 

números” e a obra Aritmética Elementar Ilustrada, é “destinada para classes mais adiantadas 

das escolas primárias”. Essa diferença de conteúdo para diferentes públicos nos remete ao 

conceito da utilidade e função do livro didático. Pensando na utilidade pelo professor, essa 

diferença nos livros permite que o docente possa abordar de forma diferente alguns assuntos 

com alunos de classes mais adiantadas, ajudando-o a organizar seu trabalho em sala de aula. 

Segundo Batista (1999, p.565), os livros didáticos “podem também buscar organizar o 

trabalho cotidiano de ensino do professor. Pode ainda servir de complemento ao aprendizado 

do aluno e ao trabalho do professor, aprofundando temas”.  

Na página 15 da 92ª edição da obra Aritmética Elementar Ilustrada, é apresentada 

uma figura que ilustra um ambiente com igreja, charrete, meninos e meninas brincando, 

árvores e barcos. Juntamente com essa figura podemos ver uma tabuada de somar. Porém, o 

momento do Ensino Intuitivo da Figura apresentado na 12ª edição, não é proposto na obra 

Aritmética Elementar Ilustrada. 
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Figura 26: Ilustração de um ambiente e a tabuada de somar 

 

   
Fonte: Trajano, 1922, p.15. 

 

Nesse primeiro momento não existe a sugestão para a análise intuitiva da figura, 

porém é sugestivo o encaminhamento da mesma proposta do livro anteriormente analisado. A 

ilustração mostra um ambiente com vários elementos onde o professor poderia introduzir a 

ideia de soma, fazendo perguntas e associando os elementos apresentados. Em relação à 

tabuada, o professor poderia verificar em um teste oral, se julgar necessário. O autor, mesmo 

sem se comunicar diretamente com o leitor professor, mesmo sem direcionar sua ação, 

apresenta objetos que poderiam ser utilizados na aula. 

Na obra Aritmética Elementar Ilustrada, em um segundo momento onde começa a 

explicação da operação fundamental Somar, Trajano utiliza praticamente os mesmos textos 

didáticos utilizados na 12ª edição da obra Aritmética Primária.  
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Ele introduz um elemento novo que é a ilustração e ao invés de um problema, ele 

apresenta dois problemas, duas soluções, uma figura de uma estante com prateleiras e 

nenhuma nota explicativa, que poderia representar o diálogo direto entre o autor e o leitor 

professor, como acontecia com frequência na 12ª edição da obra aritmética primária.  

Figura 27: Modelo apresentado pelo autor Trajano para explicar a operação fundamental Somar 

 

Fonte: Trajano, 1922, p.16. 

 

O texto ilustração apresentado separadamente na figura 28 tem aparentemente a 

mesma função do sistema de notas: orientar o leitor professor sobre o conteúdo, podendo ser a 

sua própria fala direcionada ao aluno. Observe o texto transcrito da figura 28: 

 

Ilustração. Não podemos reunir em um só número quantidades de espécies diferentes; assim 2 penas e 

3 lápis não são nem 5 penas, nem 5 lápis; da mesma sorte, 2 unidades e 3 dezenas não são nem 5 

unidades, nem 5 dezenas; por isso todas as parcelas de uma soma devem ser quantidades da mesma 

espécie. 

Estes dois pontos ficarão claramente ilustrados no seguinte problema: 
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Figura 28: Explicação feita pelo autor com o nome de ilustração que precede um problema onde tal explicação 

será apresentada mais claramente. 

 

Fonte: Trajano, 1922, p.16. 

 

Figura 29: Momento de explicação da matéria pelo Trajano. Ilustração, Problema, Solução e Figura. 

 

Fonte: Trajano, 1922, p.16. 

 

A estrutura acima se apresenta como um grande suporte para o professor. O texto da 

ilustração pode ser entendido como uma provável fala do autor para o professor e 

consequentemente do professor para os alunos ao introduzir alguns conceitos da operação 

fundamental Soma. Nas linhas seguintes o autor apresenta dois problemas, um deles possui 

uma ilustração, uma figura de uma estante como suporte para entendimento do aluno. A obra 

não só fornece os problemas como explica nas soluções como resolver esses problemas. As 
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soluções têm o mesmo tamanho fonte do item ilustração apresentado na figura 27, o que 

sugere uma comunicação direta com o professor, ou uma provável fala a ser utilizada pelo 

professor, conforme acontecia na 12ª edição da obra Aritmética Primária.  

Aparentemente os momentos de explicação na obra Aritmética Elementar Ilustrada 

são mais resumidos e objetivos do que na obra Aritmética Primária.  

No parágrafo 35 o autor já apresenta a Prova e Regra, que significam 

respectivamente, segundo Trajano (1922, p.15), “uma segunda operação para se verificar a 

exatidão da primeira” e “uma direção geral para resolver todos os problemas que pertencem a 

uma espécie determinada”. Quando o autor está explicando a prova, ele introduz uma 

explicação geral com a mesma fonte dos utilizada nos tópicos de conteúdos, porém quando 

ele vai explicar como fazer a prova, ele utiliza a mesma fonte da solução e ilustração, o que 

sugere uma fala diretamente para o professor ou uma fala que pode ser utilizada pelo 

professor como explicação: 

 

Figura 30: Estrutura de explicação do parágrafo Prova 

 

Fonte: Trajano, 1922, p.17. 

 

Segundo Trajano (1922, p.15), a regra é “uma direção geral para resolver todos os 

problemas que pertencem a uma espécie determinada” Aparentemente ele encerra o conteúdo 

geral da operação fundamental Somar e de todas as outras operações, com uma direção geral 

para resolver quaisquer problemas e ainda utiliza o conceito de prova real para a regra geral. 

Para isso Trajano utiliza a mesma fonte para regra e prova, o que pode sugerir que ambas são 
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para o mesmo leitor, o leitor responsável pela mediação entre a obra e o aluno, o leitor 

professor: 

Figura 31: Estrutura de explicação da Regra e da Prova 

 

Fonte: Trajano, 1922, p.17. 

 

Após apresentar os tópicos de conteúdos, problemas com soluções, provas e regras, 

aparentemente o autor fornece todas as informações necessárias para o entendimento da 

matéria. Podemos dizer que o autor utiliza em um único momento de explicação o conceito de 

tópicos de conteúdos, problema, solução, prova e regra, o que sugere uma aparente 

necessidade de uma revisão rápida dos conteúdos já apresentados na obra aritmética primária, 

para logo partir para um terceiro momento que seria a aplicação de exercícios. Esses 

começam com expressões simples, depois associam categorias de coisas para somar, depois 

exercícios com comandos: achar, somar, etc. 

 



103 
 

Figura 32: Exercícios de aplicação - expressões simples. 

 

Fonte: Trajano, 1922, p.18. 

 

 

Figura 33: Exercícios de aplicação - com categorias de coisas. 

 

Fonte: Trajano, 1922, p.18. 
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Figura 34: Exercícios de aplicação - com comandos 

 

Fonte: Trajano, 1922, p.19. 

  

Nas quatro operações, em um quarto momento, finalizando os exercícios de 

aplicação, o autor propõe os problemas para resolver. Esses problemas são contextualizados 

nos cenários da rotina do dia a dia, como acontecia na 12ª edição da aritmética primária. Os 

dois primeiros problemas apresentam soluções e o terceiro apresenta uma figura para auxiliar 

no entendimento. As soluções e a figura podem servir para o suporte do professor antes 

mesmo de explicar os problemas aos alunos. 

Figura 35: Problemas para resolver 
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Fonte: Trajano, 1922, p.20. 

 

Após os problemas resolvidos e com respostas, o autor sugere um número 

considerado de problemas para resolver, sem respostas e sem o auxílio de figuras, porém 

ainda contextualizados. Consideramos esse momento como o quarto momento que é de 

aplicação de problemas contextualizados. 

Figura 36: Problemas para resolver 

 

Fonte: Trajano, 1922, p.21. 

 

A obra do Trajano, no subitem Somar traz uma organização de momentos que pode 

facilmente ser aceita pelo professor, após sua leitura, como um caminho, uma proposta a ser 

seguida para transmitir conhecimento aos alunos. O autor propõe um caminho que começa 

pelos tópicos de conteúdos, depois apresenta problemas com soluções, que podem ser vistas 

ainda como uma proposta de fala para o professor, apresenta provas e uma regra geral. Após 

esses elementos serem apresentados, o autor sugere exercícios de aplicação com dificuldades 

progressivas e depois encerra com problemas para resolver, contextualizados. Esse caminho 

poderia ser escolhido pelo professor para dar a sua aula e aparentemente a intenção da obra, 

do autor é, sim, que o professor siga esse caminho para mudar o ensino da aritmética em 

meados do século XIX. 
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Soares (2007) reafirma a ideia de os textos didáticos não serem apenas dizeres 

referentes ao conteúdo da matéria a ser transmitida e sim poderem servir como instrumento 

para a prática do professor. Soares (2007) traz para o debate reflexões de Bittencourt (2004): 

[...] Para professores sem formação específica, o livro didático representava 

“o método de ensino”, além de conter o conteúdo específico da disciplina. A 

formação do professor, ao se constituída na prática, no “aprender fazendo” 

exigia uma produção didática específica que intelectuais preocupados com o 

conhecimento científico ou literário, mas sem a vivência de sala de aula, 

eram incapazes de produzir com sucesso. [...] esses primeiros autores, com 

maior ou menor autonomia, foram os criadores de textos escolares 

expressavam uma produção própria que buscava atender as condições de 

trabalho dos professores das escolas públicas que se espalhavam pelo país. 

Procuravam suprir a ausência de formação dos docentes, em sua grande 

maioria leigos e autodidatas. (BITTENCOURT, 2004, apud SOARES, 

2007, p. 82): 

 

Segundo Batista (1999, p. 551): 

A destinação a esse leitor [o aluno] é evidente na organização e na 

linguagem dos textos e impressos e em sua utilização. [...] No entanto, esse 

livro dirigido ao aluno deve ser utilizado com a mediação do professor. [...] 

Os impressos e textos didáticos, desse modo, são tanto um “instrumento de 

aprendizagem, dirigido prioritariamente ao aluno quanto um instrumento de 

ensino concebido para ajudar o professor a organizar e preparar suas aulas”. 

(BATISTA, 1999, p. 551). 

 

Essa proposta de caminho para apresentação da matéria, utilizando uma ideia de 

apresentação progressiva de conteúdo utilizando tópicos de conteúdos, problemas, soluções, 

prova, regra, exercícios para praticar e problemas para resolver é utilizada em todas as outras 

operações: diminuir, multiplicar, dividir e igualdade. 

Interessante perceber que o autor utilizou muito pouco o recurso de notas na 92ª 

edição da obra Aritmética Elementar Ilustrada, comparativamente com a 12ª edição da obra 

Aritmética Primária, porém não deixou de se comunicar com o leitor professor em alguns 

momentos através das soluções e ilustrações. Sendo as notas supostamente orientações diretas 

aos professores no sentido de propor as ações com os alunos ou orientar sobre os conteúdos 

que precisam ser vistos para que os alunos sigam com progresso nos estudos, podemos 

entender a Aritmética Elementar Ilustrada como uma obra que estava direcionada para a 

prática do aluno nos exercícios e entendendo a obra dessa forma, ela se mostra muito útil 

como suporte para o professor, pois revisa o conteúdo apresentado na obra Aritmética 

Primária propondo vários tipos de exercícios em progressivo grau de dificuldade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos pontos mais importantes desse trabalho foi entender que o caminho da 

pesquisa, o trajeto que se fez pelo projeto de pesquisa, todo o esforço para se construir 

conhecimento, foi muito além de uma procura pelo ponto final. A parte mais difícil foi 

justamente se aproximar do final. Parecia sempre um quebra-cabeças incompleto, faltando 

várias peças. Em um primeiro contato com o meu orientador, deixei claro que meu interesse 

era ser um pesquisador, mas descobri que não tinha nenhum conhecimento do que era ser um 

pesquisador. Ser um pesquisador para mim foi ser levado para o ponto mais distante da minha 

zona de conforto e eu sinceramente não sabia que seria tão difícil, mas ao mesmo tempo não 

sabia que seria tão gratificante. 

A proposta de pensar em realizar um estudo, um projeto de pesquisa onde o objeto 

pudesse ser o livro didático como suporte para o professor na sua prática docente no ensino 

primário parecia distante dos meus interesses, porém a pesquisa foi como um vício, uma 

busca interminável por informações. Todas as novas possibilidades de caminho aguçavam a 

minha curiosidade e acabei sendo envolvido por todo um contexto de interesses nunca antes 

pensados. A pesquisa estava situada no século XIX. Olha a história no meu caminho 

novamente! Eu explico. Na minha época do ensino básico, os livros de todas as disciplinas me 

levavam para outro mundo, outra dimensão. As figuras, os textos, os exercícios, eram todos 

fascinantes. Porém uma disciplina me chamava à atenção: História. Estudávamos essa 

disciplina por um livro grosso: História Geral e História do Brasil. A aula sempre seguia sem 

perguntas fora do contexto do livro e nunca conseguíamos ver o conteúdo todo em um ano. 

Muitas informações não eram passadas e quase todas não eram contextualizadas, 

questionadas. O conteúdo que conseguíamos ver era frio e fixado em nossas mentes pelo 

professor através de questionários. Ele usava questionários de 50 perguntas tiradas do texto, 

onde 10 estariam na prova. Passei a odiar História, pois ela me prendia as perguntas e 

respostas. Mesmo com o trauma de estudar história, fui para o século XIX juntamente com o 

meu orientador, Bruno Alves Dassie.  

O projeto começou e essa busca que no passado me conectou ao presente e com 

certeza mudou meu futuro. Essa pesquisa sobre a comunicação das obras didáticas do Trajano 

com o leitor professor, como possível suporte a prática docente, fez-me conhecer o livro de 

uma forma nunca pensada. O livro é hoje outro objeto, com novas informações e novas 

possibilidades.  
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Dentro desse projeto de pesquisa pude entender que a comunicação do autor com o 

leitor poderia gerar várias possibilidades, vários caminhos de aplicação do que foi lido, novas 

realidades e verdades transitórias. Não existe uma única leitura de um livro. Existem várias 

leituras de um mesmo livro. Pude compreender a possível importância de um material 

didático para professores que se formavam pela prática, no século XIX. Além de compreender 

como o livro pode carregar informações para aplicação de um novo método de ensino. 

Esse trabalho de pesquisa propôs buscar uma comunicação entre o autor/obra, 

Antônio Trajano e as aritméticas primária e elementar ilustrada, e o leitor professor, 

propondo um deslocamento em relação às pesquisas sobre o livro didático, que faziam uma 

análise sempre do ponto de vista do texto destinado ao aluno. As questões norteadoras do 

trabalho: a) considerando o uso do livro didático pelo leitor professor, quais os recursos 

utilizados pelo autor Antônio Trajano para se comunicar com esse leitor? e b) Considerando 

a comunicação entre os textos das obras do Antônio Trajano e o leitor professor, o que 

podemos inferir sobre as naturezas dos “diálogos”? Eram orientações com o objetivo de 

incrementar a formação do professor? Eram instruções meramente operacionais em relação 

à utilização da obra? Essa comunicação tinha o objetivo de ajudar o professor em sua 

atuação em sala de aula?, iluminaram o caminho para uma busca de momentos onde a 

comunicação entre autor e leitor professores pudessem promover suporte para a prática 

didática.  

Nessa busca, enveredamos para caminhos aparentemente distantes do nosso objeto, 

mas que convergiram e deram sustentação a nossa pesquisa. Entender as influências de 

Antônio Trajano, seus caminhos no Brasil, sua presença na Igreja Presbiteriana, sua atividade 

como professor, o projeto de expansão dessa Igreja no nosso país, a situação da educação no 

século XIX, a formação dos professores, as leis que regulamentavam a educação no mesmo 

período, suas obras didáticas de matemática, o poder do livro como transmissor do 

conhecimento e do método de ensino, foi fundamental para chegar com essa pesquisa até o 

ponto presente. Não me atrevo a dizer que chegamos ao final dessa pesquisa, pois sabemos 

que não existe um final determinado, mas avançamos alguns passos em relação ao ponto que 

estávamos quando começamos.  

Podemos sugerir que esse trabalho de pesquisa começou muito antes do século XIX, 

com uma das ideias principais de Lutero, citadas por Oliveira (2012, p.14): “educação secular 

obrigatória para pobres e ricos, homens e mulheres, para que todos pudessem ler a Bíblia”, 

nascendo assim à importância da educação nos projetos de expansão das igrejas protestantes, 

incluindo as Presbiterianas, onde Trajano se fez pastor, professor, autor de livros e membro 
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influente da sociedade. Entendemos que o projeto de expansão da Igreja Presbiteriana foi o 

campo que permitiu florescer uma nova visão sobre a educação no Brasil, influenciada pela 

condição das nossas escolas primárias e dos métodos de ensino utilizados antes do método 

intuitivo. Oliveira (2012, p.30) apresenta como uma das estratégias para a implantação da 

missão presbiteriana no Brasil, “educar e ensinar às pessoas as verdades bíblicas a respeito da 

salvação em Jesus Cristo” e nesse movimento, segundo Gondra e Shueler (2008,p.41), “é 

possível observar que a vontade de educar, de interferir no curso da vida de modo mais ou 

menos “racional”, mais ou menos “científico” está presente em lugares variados” e estava 

presente na estratégia do projeto de expansão da Igreja Presbiteriana.  

Esse projeto esbarrou na situação precária das escolas e da formação dos nossos 

professores. Talvez por isso abrissem suas próprias escolas e prepararam seus próprios 

professores, além de que, segundo Gondra e Shueler (2008, p.60),“disputaram o poder 

político”. A responsabilidade da instrução primária era do Estado até que ele próprio criou 

regras para abertura de escolas particulares, o que pode ter facilitado a expansão da Igreja 

Presbiteriana no Brasil, com a implementação das escolas presbiterianas. Essas escolas 

trouxeram várias propostas de mudanças para o ensino, porém a mais determinante foi a 

proposta de um novo método de ensino: o método intuitivo. Nas escolas brasileiras eram 

utilizados os métodos individual e o lancasteriano que aparentemente não eram eficientes em 

relação ao ensino e aprendizagem dos alunos. 

O intermediador desse processo de aprendizagem era o professor que era formado 

basicamente pela prática e não estava preparado para exercer sua função, nem aprender um 

novo método de ensino, pois as escolas normais eram em poucos números e aparentemente 

ineficientes. O projeto presbiteriano atuava por meio de evangelização e educação, e tinham 

uma preocupação em relação a formação do professor, pois segundo Silva (2019, p.193), para 

Horace Lane “a formação do professor estava acima dos métodos pedagógicos, das 

construções, do número de alunos e dos compêndios”. Embora Faria Filho (2000, p.143) diga 

que o “professor e o método se tornam sujeito e instrumentos mediadores do processo de 

aprendizagem”, sem uma formação e material didático adequados, existia um problema grave 

a ser resolvido: ensinar aos professores a matéria a ser dada e o método de ensino a ser 

utilizado. A matéria a ser dada e como ser apresentada. Uma pergunta surge: como capacitar 

os professores na matéria a ser dada e ensinar-lhes o método de ensino para que essa matéria 

seja passada adiante? Se comunicando com esse professor através do livro didático. 

Segundo Batista (1999, p. 565), o livro didático “pode construir diferentes formas de 

mediação entre alunos e professores. Podem também buscar organizar o trabalho cotidiano de 
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ensino do professor”. Se o livro didático pode construir uma comunicação entre alunos e 

professores, podem também construir formas de diálogos entre o autor, a obra e o leitor 

professor. E entendemos depois de cumprida essa etapa desse projeto de pesquisa, que as 

obras do Trajano podem tem sido um grande instrumento de suporte para a prática do 

professor que ensinava matemática no ensino primário. 

O livro pode exercer um papel importantíssimo de transmissão de orientações e 

conhecimentos para a prática do professor. As obras do Trajano utilizaram tanto paratextos e 

textos didáticos, além das ilustrações que puderam ser vistos como caminhos possíveis para o 

leitor professor na sua prática didática. A escolha pelo caminho ainda continua sendo do 

professor, mas os textos didáticos das obras para o ensino primário de Antônio Trajano 

passam informações que podem incrementar a formação do professor e muitas vezes propõem 

caminhos e ações para a sua prática didática. Os diálogos não parecem instruções meramente 

operacionais, elas podem ser vistas como uma grande ajuda ao professor, pois podem ser 

utilizadas como as próprias vozes do professor para o aluno. A comunicação do autor, da obra 

com o professor, muitas vezes representa a fala do professor para com o aluno. 

As obras didáticas do Trajano podem ter sido a possibilidade de melhoria da 

formação dos professores do ensino primário no século XIX, pois utilizando suas obras eles 

podem ter aprendido muito mais do que matemática, dentro de um novo método de estudar e 

ensinar. Analisando o capítulo de Operações Fundamentais nas duas obras do Trajano para o 

ensino primário, Aritmética Primária e Aritmética Elementar Ilustrada, podemos perceber em 

vários momentos que a comunicação do Trajano com o leitor professor pode ter dado voz a 

um novo professor, representante de uma nova forma de ensinar. O professor dentro de um 

contexto de pouca valorização e precária formação pode ter percebido na comunicação 

proposta nas obras do Trajano para o ensino primário, uma nova possibilidade de atualização, 

desenvolvimento da sua formação e melhoria na sua prática de ensino. 

Muito além de duas obras didáticas para o ensino primário, Aritmética Primária e 

Aritmética Elementar Ilustrada, podem ter significado a possibilidade de qualificação de um 

professor que não tinha uma Escola Normal de qualidade para garantir sua formação e 

atualização. A comunicação do autor com o leitor professor pode ter representado um grande 

suporte para a prática didática e um aliado para adaptação do professor ao novo método de 

ensino. As obras do Trajano foram, em última análise, a possibilidade de crescimento do 

professor em sua prática docente.  
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