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A Biblioteca Pedagógica Brasileira da Companhia Editora Nacional e o ensino de
matemática: livros, autores e estratégias editoriais
Maria Ângela Miorim∗

Resumo
Este artigo apresenta um estudo histórico das publicações relacionadas ao ensino da matemática que compõem as
Coleções Atualidades Pedagógicas e Livros Didáticos da Biblioteca Pedagógica Brasileira da Companhia Editora Nacional
produzidas nas décadas de 1930 a 1950. Além de uma apresentação contextualizada das obras e de seus autores,
buscamos analisar algumas estratégias utilizadas pela Companhia Editora Nacional na divulgação dessas produções,
em especial nas páginas de sua Revista Atualidades Pedagógicas.
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Mathematics education in Biblioteca Pedagógica Brasileira
of the Companhia Editora Nacional
Abstract
This article presents a historical study of publications related to the mathematics education of the Coleções
Atualidades Pedagógicas and Livros Didáticos of the Biblioteca Pedagógica Brasileira of the Companhia Editora Nacional
produced between the 1930s and 1950s. We make an attempt to study the workmanships and its authors within the
production context and we analyze some strategies used for the Companhia Editora Nacional in the spreading of
these productions, in special in the pages of its Atualidades Pedagógicas Magazine.
Keywords: Books; Authors; Publishing strategies.

Introdução
No cenário político-educacional das décadas de
1920 e 1930, no qual à educação é atribuído um papel
central para as transformações culturais e sociais
necessárias à modernização do país e em que se
manifesta explicitamente o conflito entre os projetos
político-pedagógicos de dois grupos – “renovadores” e
“conservadores” –, a Companhia Editora Nacional
daria início a um amplo projeto editorial de caráter
nacionalista e renovador, por meio da criação, em 1931,
sob a direção de Fernando de Azevedo, de sua Biblioteca
Pedagógica Brasileira.
Com a intenção de atingir um público amplo e
diversificado, a Biblioteca Pedagógica Brasileira é
estruturada em cinco coleções, denominadas séries:
Literatura Infantil, Livros Didáticos, Atualidades Pedagógicas,
Iniciação Científica e Brasiliana. As três primeiras séries
eram dirigidas ao público escolar, respectivamente, às
crianças, aos “estudantes de todas as escolas primárias,
profissionais, secundárias e superiores” e aos
“professores de todos os graus de ensino” (Roxo, 1937,
orelha). A 4ª série, que seria iniciada apenas em 1937,
sob a direção de Arthur Ramos, pretendia atingir tanto
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o “público escolar” quanto “a população extra e postescolar” (Roxo, 1937, orelha). Apesar de todas as
coleções integrarem o projeto nacionalista da
Companhia Editora Nacional, seria na sua 5ª série, a
Brasiliana, iniciada em 1931, com a intenção de ser “a
mais vasta e completa coleção e sistematização de
estudos brasileiros”, que esse projeto se concretizaria de
forma mais explícita (Roxo, 1937, orelha).
A série Atualidades Pedagógicas, concebida como
um projeto para “formação e aperfeiçoamento cultural
e profissional do professor” (Roxo, 1937, orelha), em
seus cinqüenta e seis anos de existência publicaria
apenas dois volumes dirigidos aos professores de
matemática.
A primeira dessas publicações, lançada em
1937, identificada como o volume 25 da coleção, é de
autoria do professor Euclides Roxo e intitula-se A
matemática na educação secundária. A escolha desse autor
confirma as intenções do diretor Fernando de Azevedo
de publicar obras de professores brasileiros de alguma
forma vinculados ao seu projeto político-pedagógico de
renovação educacional, que seriam complementadas por
traduções de autores “ligados ao movimento de
desenvolvimento do campo da Educação e da Escola
Nova” (Toledo, 2001, p. 77). Euclides Roxo era o
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professor de matemática brasileiro que mais
correspondia ao perfil procurado por Azevedo. Além da
participação ativa nas atividades da Associação
Brasileira de Educação,1 da colaboração na Reforma de
Anísio Teixeira no Distrito Federal, da atuação como
professor do Instituto de Educação, Euclides Roxo foi
o principal responsável pelas mudanças propostas para
o ensino de matemática da escola secundária no Colégio
Pedro II, em 1929, e na Reforma Campos, em 1931. A
apresentação da conferência intitulada A matemática e o
curso secundário,2 dentro da série de conferências
organizada pela Associação Brasileira de Educação no
período de maio a agosto de 1937, que visava subsidiar
as discussões ocorridas naquele momento sobre a
reorganização do ensino secundário, seria uma outra
oportunidade para Euclides Roxo manifestar suas
vinculações às propostas reformadoras e fortalecer a sua
potencialidade como autor da coleção Atualidades
Pedagógicas. Nessa oportunidade, o autor utiliza opiniões
de renomados autores, principalmente franceses e
alemães, para defender a manutenção das mudanças
propostas pela Reforma Francisco Campos para o
ensino de matemática do nível secundário.
A obra A matemática na educação secundária seria
publicada em setembro de 1937, mesmo ano da
conferência. A capa com cores contrastantes, as
informações sobre a Biblioteca Pedagógica Brasileira e a
série Atualidades Pedagógicas nas orelhas, a listagem com
as obras já produzidas pela coleção, a apresentação do
autor, são elementos característicos da coleção nesse
período. A apresentação do autor é uma estratégia
utilizada pelos editores para que “o leitor, já na página
de rosto, reconheça que o autor tem autoridade e
méritos, formação e conhecimento para constituir os
conteúdos dispostos no volume” (Toledo, 2001, p. 1556). Euclides Roxo é apresentado como “catedrático de
Matemática do Colégio Pedro II e professor-chefe de
Matemática do Instituto de Educação do Rio de
Janeiro” (Roxo, 1937, página de rosto). Essa
apresentação garante a competência do autor em
matemática ao mesmo tempo em que aponta a sua
experiência na formação de professores em uma
instituição com proposta renovadora. Esses aspectos
tornam-se relevantes uma vez que a obra se dirige “aos
estudantes das escolas de professores secundários”
(Roxo, 1937, p. 8).
Na introdução de A matemática na educação
secundária, Euclides Roxo alerta o leitor para o fato de
que na obra não estão expressos “nenhuma idéia
original, nenhum ponto de vista pessoal”, mas apenas
“opiniões abalisadas sobre as questões mais relevantes e
de ordem mais geral, relativas ao ensino da matemática”
(Roxo, 1937, p. 6). Essa opção do autor, conforme sua

própria avaliação, acaba impondo uma quantidade
excessiva de citações que quase a transformam “numa
simples coletânea”. “Procurando indicar e caracterizar
as principais tendências e diretivas do movimento de
reforma”,3 a obra utiliza, em suas 285 páginas, uma
bibliografia composta por noventa e nove publicações
de autores nacionais e estrangeiros relacionados em sua
maior parte a movimentos renovadores (Roxo, 1937, p.
6). Fiel à decisão do autor em abordar “questões mais
gerais, para só acidentalmente tratar de um ou outro
pormenor relativo à metodologia”, uma vez que essa
temática deveria ser objeto de um outro volume, que
não chegou a ser produzido, o livro é estruturado em
doze capítulos (Roxo, 1937, p. 7).4 Nos dois primeiros
capítulos são apresentados breves estudos sobre a
evolução do pensamento matemático e do ensino de
matemática. Em seguida, são discutidas temáticas
relacionadas às contribuições da “moderna psicologia”
para o ensino da matemática, tais como transferência,
intuição e lógica. Os capítulos finais são reservados à
análise dos valores e objetivos do ensino de matemática,
da escolha e organização da matéria, e de aspectos
centrais dessas temáticas que eram defendidos pelos
reformadores, tais como: o pensamento funcional, a
“fusão” dos conteúdos matemáticos e as aplicações da
matemática.
Em 1957, vinte anos depois da publicação da
obra de Roxo, seria publicado o segundo e último
volume5 relacionado ao ensino da matemática, com
características muito diferenciadas das do primeiro livro.
O diretor da coleção Atualidades Pedagógicas nesse
momento era J. B. Damasco Penna.6
Intitulado A pedagogia das matemáticas e
identificado como o volume 63 da série, esse segundo
volume é uma tradução de La pédagogie dês mathématiques
de autoria de André Fouché, publicado na Nouvelle
encyclopédie pédagogique em 1952, com tradução de Luís
Magalhães de Araújo e Antônio Sales Campos,
professores do Colégio Rio Branco de São Paulo. Essa
publicação insere-se na nova política editorial proposta
por Penna, de valorização da produção de traduções,
em que eram privilegiadas as obras de autores franceses
“publicados pela Presses Universitaires de France – PUF, e
as suas diferentes coleções voltadas para os educadores,
sobretudo os volumes da Nouvelle encyclopédie pédagogique”
(Toledo, 2001, p. 108).
Em A pedagogia das matemáticas, André Fouché,
“antigo aluno da Escola Normal Superior de Paris,
‘Agrége’ da Universidade e Doutor em Ciências” (1957,
página de rosto), discute aspectos relacionados ao
ensino de dois temas: álgebra e geometria. Em uma
linguagem simples, o autor vai discorrendo sobre o
tema em questão apresentando alguns elementos
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históricos, analisando aspectos variados do processo de
ensino–aprendizagem e posicionando-se com relação à
forma como os temas devem ser tratados. Apesar de
apresentar posições que são manifestadas por outros
autores, nenhuma menção a outros livros ou autores é
feita durante o texto, nenhuma citação é utilizada e não
é apresentada uma bibliografia. Na seção Bibliografia,
do número 40 da Revista Atualidades Pedagógicas, lançada
pela editora em 1950, a obra de Fouché é apresentada
como dirigida ao “ensino de grau médio”. Nessa
apresentação são valorizados dois aspectos da obra: a
abordagem metodológica do autor e a importância do
professor (autor) na produção de obras dirigidas ao
ensino. Com relação ao primeiro aspecto, o texto
concorda com a prudência do autor em adotar uma
posição não-radical em sua abordagem metodológica,
ou seja, a de desenvolver os tópicos principais da
álgebra e da geometria combinando “em judiciosa
proporção, o dogmatismo e o método heurístico (a
propósito dos quais expende, aliás, considerações da
maior pertinência)”. O argumento utilizado pelo texto
para justificar a característica, naquele período peculiar,
da obra de Fouché de manifestar apenas opiniões
pessoais, sem dialogar com autores da literatura
especializada, diz respeito à importância do professor
no processo de ensino–aprendizagem da matemática:
Todo o trabalho [de Fouché] está inspirado na
compreensão de que, alicerçado embora em resultados de
investigação científica, o ensino tem sempre uma parte
considerável de criação pessoal do mestre, a quem
cumpre ajustar meios e fins e dar vida, assim, à idéia de
método, que outro não é o nome desse ajustamento. Ao
mestre é que cabe, realmente, pelo bom conhecimento da
disciplina em si mesma (necessário, mas insuficiente), e
de sua função no currículo e, por outro lado, pela
atenção diligente às possibilidades do educando, planejar
e realizar a adequação do ensino, quiçá mais imperiosa
quando se trata das matemáticas (Revista Atualidades
Pedagógicas, n. 40, p. 33, grifos do autor)
No livro de Fouché, como em outras obras da
série Atualidades Pedagógicas do mesmo período, duas
estratégias editoriais são utilizadas, com o objetivo de
orientar o professor na busca por livros de seu
interesse. Ao final da obra, é colocada a listagem
completa das obras publicadas pela série com asteriscos
em alguns livros, aqueles que se aproximam do tema da
obra que o professor tem em mãos. Na obra de Fouché
são assinalados os volumes 15 e 25, respectivamente,
Didática da escola nova, de A. M. Aguayo, que já se
encontrava em sua 10ª edição,7 e A matemática na educação
secundária, de Euclides Roxo. Após a listagem, em uma
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página separada, encontra-se uma Classificação ideológica
das obras desta coleção. Nessa classificação são apresentadas treze categorias,8 com os volumes das obras
correspondentes. As duas obras de matemática são
incluídas na categoria Metodologia didática.
A segunda série da Biblioteca Pedagógica Brasileira
da Companhia Editora Nacional é reservada aos Livros
Didáticos. Trata-se de um projeto ambicioso que
pretendia contemplar obras escolares para os vários
níveis e modalidades de ensino. A editora se propunha a
produzir
a mais ampla e variada coleção que já se tentou no
Brasil, de obras escolares destinadas a todos os graus de
ensino, isto é, de manuais, livros de texto e livros-fontes,
para alunos das escolas primárias, secundárias (gerais e
profissionais), normais e superiores (Stávale, 1937,
contracapa)
Apesar de se propor a produzir livros didáticos para
todos os níveis de ensino, a Companhia Editora
Nacional continuaria a privilegiar a produção de livros
didáticos para o ensino secundário, posição editorial
assumida desde o início de suas atividades.9
A Biblioteca Pedagógica Nacional e os livros
didáticos de matemática
A política adotada pela Companhia Editora
Nacional para os livros didáticos insere-se no projeto
político-pedagógico de renovação escolar defendido por
Fernando de Azevedo de “uma ofensiva contra a
literatura escolar tradicional, viciada, antiquada e mal
apresentada, que é um dos últimos redutos de
resistência da escola tradicional” (Azevedo apud
Toledo, 2001, p. 175).
Os aspectos do projeto de renovação da editora
– a defesa de um ensino que despertasse o interesse do
estudante, ao invés da simples transmissão de
conteúdos; a valorização do papel do professor no
processo de ensino–aprendizagem e na elaboração de
livros didáticos; etc. – associados aos seus interesses
comerciais produzem um discurso no qual o livro
didático torna-se um agente decisivo das mudanças
pretendidas.
Se é “o mestre que faz a escola”, não menos verdade que
“ao mestre o fazem, em grande parte, as circunstâncias
em que se vê obrigado a trabalhar”. O livro é um dos
seus “instrumentos de trabalho”; quanto mais útil e
aperfeiçoado o “material de estudos”, que puzermos nas
mãos dos alunos, tanto maior a eficiência com que o
mestre desenvolverá o seu plano de ação, com economia
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de tempo e de esforços. (Stávale, 1937, contracapa)
Além do cuidado com a edição dos livros, da
divulgação de catálogos, de propagandas em jornais, a
editora utilizava outros recursos para incentivar a
utilização de sua série de Livros Didáticos. Em um
catálogo para o ano de 1936, por exemplo,
reserva espaço importante para ensinar aos professores e
diretores dos estabelecimentos escolares – o público alvo
do catálogo – como escolher o melhor livro didático.
(Dutra, 2004, p. 10)
Uma síntese dos principais critérios apresentados nesse
catálogo para a escolha de “um bom livro didático”
estaria presente em todos os números da Revista
Atualidades Pedagógicas. Especialmente colocado em
espaços existentes ao final dos artigos, muitas vezes em
destaque dentro de um quadro, sob o título Como escolher
um bom livro didático, o pequeno texto era iniciado com
uma afirmação que lhe conferia confiabilidade: “a
opinião unânime de autoridades em literatura escolar”.
Em seguida, eram apresentados “os seguintes requisitos
essenciais, quanto à substância, à forma e ao método”
de um bom livro didático:
1°) exatidão da matéria tratada; 2°) clareza e
segurança na exposição; 3.o) didaticidade e método dos
assuntos; 4°) perfeição tipográfica e 5°) boa apresentação material. (Revista Atualidades Pedagógicas, n. 1,
p. 34)
As estratégias editoriais adotadas pela editora
na produção, divulgação e incentivo à utilização de seus
novos livros didáticos refletem uma experiência
acumulada, bem como uma postura editorial profissional e eficaz. A importância editorial dessa série na
Biblioteca Pedagógica Brasileira pode ser avaliada pelas
quantidades de volumes impressos pelas cinco séries no
período de 1931 e 1939. Enquanto na série Livros
Didáticos foram lançados 223 volumes, as demais séries,
Literatura Infantil, Atualidades Pedagógicas, Iniciação Científica
e Brasiliana, lançaram, respectivamente, 29, 31, 16 e 131
volumes (Toledo, 2001, p. 65).
Os primeiros livros didáticos de matemática
produzidos durante a década de 1930 pela Companhia
Editora Nacional na Série II de sua Biblioteca Pedagógica
Nacional foram cinco volumes da coleção Mathematica de
autoria de Jacomo Stávale, professor de matemática de
várias escolas de São Paulo.10 Com tiragens iniciais de
cinco mil exemplares por edição, esses volumes
correspondiam aos números 12, 13, 21, 35 e 69 da série
Livros Didáticos e eram destinados às cinco séries do

ciclo fundamental do curso secundário.11 Nas capas dos
livros da coleção eram apresentadas as seguintes
informações: Biblioteca Pedagógica Brasileira, Série II,
Livros Didáticos e volume. Além dessas informações, a
capa trazia o nome do autor, o nome da editora, a
edição e a quantidade de exercícios. Essa quantidade
era, respectivamente, 2.400, 2.000, 900, 900 e 1.100,
para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto
anos.
Embora o discurso da editora, especialmente
nas palavras de Fernando de Azevedo, fosse o de
produzir livros didáticos com características renovadoras que pudessem se constituir em “uma ofensiva
contra a literatura escolar tradicional, viciada, antiquada
e mal apresentada”, os livros de Jacomo Stávale,
recordistas desse segmento do mercado editorial,12 não
tinham essas características. Apesar de suas obras
apresentarem os conteúdos propostos pela Reforma
Francisco Campos, o professor Jacomo Stávale não
assume as orientações metodológicas propostas pela
“nova orientação do ensino”. O autor concorda que
seria conveniente “os quatro ramos da matemática
elementar” serem abordados “paralelamente desde o
primeiro ano do curso ginasial”, mas considera que “o
ensino simultâneo destes quatro ramos não pode ser
feito atabalhoadamente, como o pretendem alguns
autores” (Stávale, 1932, p. VIII). Por essa razão, Stávale
apresenta em seus livros os assuntos de maneira
compartimentalizada, “como os livros de uma
biblioteca” (p. VIII). Outros aspectos da obra de
Stávale – utilização do método dedutivo no primeiro
ano do ensino secundário, uso excessivo da linguagem
matemática, sem articulação com outras linguagens,
não-utilização do conceito de função como elemento
unificador, uso de aplicações apenas em exercícios ao
final de alguns capítulos – confirmam a sua resistência à
introdução de elementos renovadores (Souza, 1998).
No prefácio da segunda edição de seu Primeiro ano de
matemática, Stávale manifesta explicitamente sua posição
cautelosa em relação às novas propostas, ao mesmo
tempo em que responde às críticas feitas aos seus livros:
Aos que me chamarem de retrógrado ou antiquado ou
cousa que o valha responderei que, compreendendo
perfeitamente que os métodos antigos para o ensino da
matemática devem ser profundamente modificados, não
há, entretanto, razão para exagerar a nova orientação e
fazer do ensino da matemática um verdadeiro caos. Eu
prefiro ficar entre as duas correntes, aproveitando o que
há de bom na escola antiga e na moderna. IN
MEDIO VIRTUS. (Stávale, 1942, p. XII)
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Além dessas obras, Stávale publicou outros
livros que não faziam parte da série didática. Um desses
livros, intitulado Geometria plana, era destinado
inicialmente “para o terceiro ano dos cursos ginasiais e
para as escolas normais oficiais e livres”, sendo
ampliado posteriormente para o uso “no terceiro e
quarto anos” dos mesmos cursos. A não-inclusão desta
obra na série Livros Didáticos parece confirmar que os
editores, embora estivessem investindo em propostas
mais atualizadas para o ensino secundário, não deixaram
de investir na publicação de obras destinadas a outros
cursos, que ainda mantinham programas “mais
tradicionais” e que tinham um público consumidor
garantido.
Uma outra coleção de cinco volumes, intitulada
Exercícios de matemática, com respostas de exercícios
propostos nos volumes da coleção Mathemática do autor
e, em alguns volumes, com a inclusão de novos
exercícios, também seria produzida pela Companhia
Editora Nacional e não faria parte da série didática.
Essa coleção, entendida como um livro complementar,
era produzida em uma edição de menor qualidade, em
formato brochura, com um tipo de papel inferior.
Dirigidos aos alunos, esses livros refletiam a postura do
autor com relação ao papel dos exercícios no processo
de ensino–aprendizagem do ensino de matemática. No
prefácio da primeira edição de seus Exercícios de
matemática – terceiro ano, Jacomo Stávale comenta sobre a
forma como os exercícios eram utilizados em suas aulas.
Diariamente, o professor passava a seus alunos alguns
exercícios variados de seu livro Mathemática da série
correspondente, acompanhados dos resultados, para
serem resolvidos como tarefa de casa. Na aula seguinte,
ele verificava as respostas dos alunos que marcavam
com “lápis vermelho, e com as letras C ou E, as
questões que acertaram e as que erraram”. Para o
professor-autor, essa seria a melhor forma de serem
trabalhados os exercícios de matemática, uma vez que:
Os estudantes, conhecendo os resultados das questões
propostas, verificam imediatamente o seu trabalho;
quando não acertam, na primeira vez, recomeçam,
recorrem aos colegas, enfim, empregam todos os esforços
possíveis para chegarem ao resultado. E se não
conseguem mesmo acertar, lançam sobre a questão o
tradicional E e, no dia seguinte, dão-se pressa em
interpelar o professor, visto que eles querem saber por
que não acertaram! (Stávale, 1942, p. VI)
No prefácio das obras das coleções Mathemática
e Exercícios de matemática, o professor Jacomo Stávale,
além de expressar algumas posições acerca de opções
teórico-metodológicas assumidas, dialoga com os
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leitores-professores, especialmente por meio da
solicitação de que se manifestem diretamente a ele
sobre erros, explicações ou outras questões relacionadas
aos textos apresentados. No prefácio de seus Exercícios
de matemática para o quinto ano, assim se dirigia Stávale aos
seus colegas-professores:
Tornando à casa, ao meio-dia, depois do primeiro
período do meu trabalho diário, encontro, às vezes, uma
carta na qual um colega aponta um erro existente em
meus livros, ou pede uma interpretação ou explicação, ou
faz uma sugestão qualquer, etc. Esta carta é, para
mim, motivo de indisfarçável prazer. Continuem, os
meus colegas, a auxiliar-me com os seus conselhos, para
que eu possa melhorar a série dos meus compêndios os
quais, embora longe da perfeição, todavia refletem,
indiscutivelmente, a minha grande e sincera vontade de
facilitar o estudo da matemática aos alunos das escolas
secundárias do nosso querido Brasil. (Stávale, 1939,
p. VII)
Apesar da solicitação de Stávale para que seus
colegas contribuíssem com a melhoria de suas obras,
por meio do envio de cartas a ele dirigidas sobre
problemas encontrados, a disputa existente naquele
período para a imposição de uma proposta políticopedagógica para o ensino, em particular para a
matemática, associada diretamente à disputa pelo
mercado editorial de livros didáticos, desencadearia a
apresentação de críticas públicas ao seu livro por parte
de Julio César de Mello e Souza, autor de livros
didáticos da Editora Francisco Alves,13 concorrente da
Companhia Editora Nacional nesse mercado. A
Companhia Editora Nacional levantar-se-ia em defesa
de seu autor publicando um pequeno volume, intitulado
Coisas da... mathemática, no qual dois artigos eram
reservados para a apresentação de defesas da obra, um
pelo próprio autor e outro por um professor de
matemática que adotava o seu livro (Valente, 2003, p.
156). 14
Durante o Estado Novo, com a Reforma do
Ensino Secundário proposta pelo ministro Gustavo
Capanema em 1942, que alterava a estrutura desse nível
de ensino15 e estabelecia novos programas para as
disciplinas escolares, as editoras iniciaram um
movimento de reestruturação de suas obras didáticas.
A coleção de Jacomo Stávale, agora intitulada
Elementos de matemática, passa a ser composta por quatro
volumes, identificados como os de números 113, 121,
126 e 136 da série Livros Didáticos da Biblioteca Pedagógica
Brasileira.
Uma nova coleção de livros didáticos de
matemática começaria nesse período a fazer parte da
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Série II da Biblioteca Pedagógica Brasileira. Trata-se da
coleção Matemática para os quatro anos do curso ginasial
do tenente-coronel professor Ary Quintella, do Colégio
Militar. Além dessa coleção, o professor Ary Quintella
publicaria livros dirigidos aos cursos científico e
comercial, aos concursos de escolas superiores e dos
cursos normais e ao curso de admissão. Algumas dessas
obras foram escritas em parceria com outros autores. A
Questões de concurso nas escolas superiores foi produzida em
colaboração com o professor Victalino Alves e o
Exercícios de aritmética para o curso de admissão, em
colaboração com o professor Newton O’Reilly.
Outras obras didáticas, não pertencentes à série
didática de sua Biblioteca Pedagógica Brasileira nem a
autores dessa série, seriam ainda publicadas pela
Companhia Editora Nacional nesse período. Dentre
essas obras, encontram-se os três volumes de Matemática
para o curso propedêutico, de autoria dos professores
Carlos Calioli e Nicolau D’Ambrosio. Esses volumes
integram uma outra coleção de livros didáticos
publicada pela Companhia Editora Nacional, denominada Coleção Dom Bosco, dirigida aos cursos
propedêuticos e às escolas de comércio.
O estabelecimento da Constituição de 1946, que
atribuía à União a responsabilidade pelas diretrizes e bases
da educação nacional, traria novamente à cena as várias
tendências existentes e desencadearia um novo e longo
debate sobre questões educacionais. Foram treze anos, do
encaminhamento à Câmara Federal, em outubro de 1948,
do projeto de reformulação da educação brasileira
elaborado pela comissão nomeada pelo então ministro da
Educação Clemente Mariani, até a aprovação final da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em
dezembro de 1961. Durante esse período, continuava em
vigor a Reforma Capanema, que ia sofrendo alterações
por meio de portarias ministeriais, decretos e leis. Em
outubro de 1951, a portaria ministerial n.° 966 apresenta
os novos programas para o curso secundário elaborados
pela Congregação do Colégio Pedro II.
Atenta às mudanças que estavam ocorrendo no
cenário nacional, em particular ao crescimento do número
de escolas, a Companhia Editora Nacional, após a
divulgação das portarias ministeriais de 1951, amplia e
diversifica o rol de autores de livros didáticos de
matemática.
Utilizando o seu melhor instrumento de
divulgação de livros novos, a Companhia Editora
Nacional informa aos professores e diretores do curso
secundário no número 17 de sua Revista Atualidades
Pedagógicas, de setembro e outubro de 1952, que:
empenhada como sempre em bem servir o magistério do
país, tem a satisfação de comunicar [...] que, entre as

suas inúmeras edições didáticas já se acham em preparo
gráfico, atualizadas de acordo com os novos programas,
conforme portaria de n.° 966 (2/10/51) e n.° 1.045
(14/12/51), as obras a seguir relacionadas, para
serem publicadas antes do início do período letivo de
1953. (Revista Atualidades Pedagógicas, n. 17, p.
32)
Em seguida, a editora lembra ainda aos
“Diretores e Professores”, que, “como de costume”,
tinha a intenção de enviar exemplares dessas
publicações para que eles pudessem, com tempo,
analisá-las, solicitando a gentileza de que entrassem em
contato com ela, caso houvesse atraso ou extravio, e
agradecendo antecipadamente “qualquer sugestão ou
parecer sobre as novas edições didáticas”.
Na listagem de livros didáticos para as várias
disciplinas, encontram-se as seguintes obras de
matemática: Elementos de matemática, 1ª e 2ª série de
Jacomo Stávale; Matemática, 1ª e 2ª séries, de Ary
Quintella; Matemática, de Tales M. Carvalho, 1º e 2º
anos do colegial; Matemática, de Osvaldo Sangiorgi, 1ª
série ginasial e Matemática de Jairo Bezerra, 1ª série
ginasial. As três últimas obras aparecem em negrito, por
se tratar de “novidades didáticas” para 1953.
A Revista Atualidades Pedagógicas e os autores de
livros didáticos de matemática
Fiel aos objetivos da editora, de se colocar “ao
serviço da unidade nacional tomando a educação como
denominador”, a Revista Atualidades Pedagógicas coloca-se
como um veículo de divulgação dos educadores
brasileiros,
abrigando, em suas páginas, a palavra do pesquisador e
do especialista, do teórico da educação, a do que concluiu
uma experiência objetiva e a do que traz consigo, por
mais modesto que seja, uma notícia ou uma
comunicação daquilo que realizou e que reflete sua
experiência e seus trabalhos. (Revista Atualidades
Pedagógicas, ano 1, n. 1, p. 1, jan./fev. 1950)
Além da divulgação de textos que pudessem contribuir
direta ou indiretamente para a atuação do profissional
em sua atividade docente, a revista também se propõe a
colaborar com o professor na resolução de questões
ligadas à sua vida profissional, por meio da divulgação
da legislação e de esclarecimentos acerca de aspectos
burocráticos exigidos para o seu cumprimento. Dirigida
aos professores, em especial do ensino secundário e
superior, cada exemplar da revista, normalmente com
48 páginas, apresentava pequenas matérias abordando
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temáticas educacionais variadas, reportagens sobre
instituições escolares particulares ou oficiais e
informações sobre a legislação educacional. Essas
matérias eram intercaladas com propagandas de
diversos produtos,16 em particular de livros de natureza
variada produzidos por várias editoras, nem sempre
pertencentes ao grupo da Companhia Editora Nacional.
Cada exemplar avulso da revista era vendido
inicialmente pelo preço de Cr$ 4,00 e o valor da
assinatura anual era de Cr$ 20,00.17
Lançada inicialmente com periodicidade
bimestral, sendo o primeiro número referente ao
período de janeiro e fevereiro de 1950, a revista passaria
a ser quadrimensal a partir de seu número 35, setembrodezembro de 1955,18 pela decisão dos editores em
desdobrá-la em duas publicações: uma de caráter
“técnico, pedagógico e cultural” e outra de caráter
informativo.
Nos cinco primeiros anos de existência, a
Revista Atualidades Pedagógicas publicou cinqüenta e
quatro textos relacionados ao ensino da matemática.
Em apenas dois desses textos, provavelmente produzidos pelos editores, não são identificados os autores, os
demais são assinados por vinte autores diferentes. Os
textos, em sua maioria, são breves, tendo cada um deles
em média uma página. Não é feito nenhum comentário
acerca da forma como os textos foram selecionados e
não são explicitadas normas para publicação. Entretanto, alguns desses textos foram, provavelmente,
encomendados pelos editores aos autores de livros
didáticos da editora. Nesses artigos os autores expõem
pontos de vista ou apresentam soluções de questões
apresentadas em concursos, sempre em temáticas
diretamente associadas aos livros publicados.
No primeiro número da revista, a diagramação
utilizada para os artigos manifesta a intencionalidade de
direcionar a leitura de seus eleitores e de divulgar os
autores de sua série Livros Didáticos. Em cada artigo,
antes do título é colocada uma frase que pretende
informar acerca do objetivo maior do artigo e, após o
título e o nome do autor, é colocado um quadro com
um desenho do busto do autor, tendo ao lado alguns
dados bibliográficos, particularmente acerca de sua
formação, das atividades profissionais desenvolvidas e
dos livros publicados pela Companhia Editora
Nacional. Os três artigos relacionados ao ensino da
matemática, publicados nesse primeiro número da
revista, são escritos por autores de ivros didáticos da
editora.
Apresentado pela expressão “Tentativa de
uniformização do emprego de símbolos atuariais”, o
primeiro artigo – Os símbolos internacionais e a matemática
financeira –, de autoria de Thales Mello Carvalho,19 diz
Horizontes, v. 24, n. 1, p. 9-21, jan./jun. 2006
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respeito aos símbolos utilizados na “matemática dos
seguros”, denominada “matemática atuarial”. Partindo
das decisões de um congresso internacional de atuários
ocorrido em 1898, o professor de “ciências
matemáticas” e autor de livros didáticos para o
“colégio” e “curso técnico” apresenta sua posição com
relação à uniformização de símbolos que se relacionam
diretamente à matemática financeira. Amparado em sua
experiência como professor nessa disciplina, nas
dificuldades pertinentes aos vários tipos de simbologia
utilizados em livros relacionados ao tema e no
programa oficial existente, o autor finaliza o seu artigo
solicitando aos professores a utilização das notações
internacionais em suas aulas.
O segundo artigo, que é apresentado pela
expressão “Exercícios – complemento didático”,
intitulado Exercícios de geometria, é de autoria do
professor já aposentado Jacomo Stávale,20 o primeiro
autor de matemática da série Livros Didáticos da
Companhia Editora Nacional. Com uma vendagem
naquele momento de 700.000 exemplares, em 140
edições, o professor Stávale tem um lugar de destaque
na revista. É o autor que mais escreveu nos primeiros
cinco anos da revista, aparecendo em dezenove de seus
números. Os seus artigos, entretanto, abordaram apenas
três temas: Exercícios de geometria, O uso do compêndio em
matemática e Frações decimais ou números decimais? Os dois
primeiros temas são desenvolvidos respectivamente em
oito e dez fragmentos complementares, totalizando,
cada um deles, um artigo de aproximadamente dez
páginas. São doses homeopáticas de reflexões do autor
acerca de suas experiências didáticas e de sua atividade
como autor.
Na primeira série de artigos, intitulada Exercícios
de geometria, ao mesmo tempo em que reafirma as suas
convicções acerca do processo de ensino–aprendizagem
da matemática manifestadas explícita ou implicitamente
em seus livros, Jacomo Stávale levanta-se em defesa do
uso de compêndios nas aulas de matemática, temática
que será desenvolvida na sua segunda série de artigos.
Após discorrer acerca da importância dos exercícios
“teóricos” – teoremas – nas aulas de geometria, que
considera “mais valiosos” que os “exercícios
numéricos”, pelo fato de contribuírem para o
desenvolvimento “da faculdade de raciocinar dos
alunos” (Revista Atualidades Pedagógicas, n. 1, p. 10), o
professor-autor considera a aula ditada como a maior
responsável pelas dificuldades encontradas pelos alunos
na “estrada penosa, aspérrima que é [...] a Geometria
Dedutiva” (Revista Atualidades Pedagógicas, n. 2, p. 21).
As “numerosas barbaridades” encontradas durante a
correção dos cadernos de apontamentos de seus alunos,
ocorridas em decorrência do uso de ditado no início de
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sua carreira profissional, teriam levado o professor a se
convencer de que “não era possível conseguir dos
estudantes um caderno [...] com um mínimo tolerável
de erros” e “a escrever compêndios de Matemática”.
Para o professor-autor “um compêndio medíocre é cem
vezes melhor do que um caderno de apontamentos”
(Revista Atualidades Pedagógicas, n. 3, p. 48).
“Devemos ou não usar compêndio no ensino
de matemática?”. Esta questão inicia a segunda série de
artigos de Jacomo Stávale na Revista Atualidades
Pedagógicas, intitulada O uso do compêndio em matemática.
Após esclarecer que suas reflexões estarão restritas ao
curso ginasial, uma vez que “no curso primário o
professor é o livro” e que nos cursos médios e
superiores “o manuseio de livros [...] é assunto que não
se discute”, Stávale antecipa as críticas que certamente
surgiriam pelo fato de ser autor de livros didáticos,
arriscando alguns prováveis comentários:
O Prof. Stávale, sendo autor de compêndios para o
ensino da Matemática nos cursos ginasiais, é
francamente partidário do uso do compêndio e,
principalmente, dos seus compêndios; ele está puxando a
brasa para a sua sardinha; preocupa-se por demais com
o aspecto financeiro do problema; enfim, o que o Prof.
Stávale vai desenvolver são considerações de caráter
pedagógico-financeiro, lembrando o conhecido brocardo
inglês: “Make money; honestly if you can, but
make money!” (Revista Atualidades Pedagógicas, n.
13, p. 15, grifos do autor)
Para se defender de futuras críticas, o autor
apresenta um relato de sua carreira no magistério,
enfatizando aspectos relacionados às suas características
pessoais, em especial a sinceridade, às dificuldades
encontradas, aos esforços empreendidos e aos
resultados obtidos. Em seguida, ao começar a abordar a
questão central, o professor-autor retoma e aprofunda a
discussão acerca das limitações do “método absurdo e
ridículo dos famosos pontinhos ditados durante as aulas” e
apresenta algumas vantagens do uso do compêndio, tais
como: facilidade de acesso aos temas em momentos de
necessidade de recordação da matéria, não-desperdício
de tempo e cumprimento do programa. Ao final da
série, Stávale apresenta algumas reflexões acerca da
escolha de um livro pelo professor e das características
de um “bom” livro de matemática.
Apesar de considerar a dificuldade de se
escolher um compêndio, uma vez que cada professor
“tem o seu modo de ensinar e nos compêndios que
manejamos nem sempre podemos concordar com a
explanação deste ou daquele ponto do programa”, e de
afirmar que “um compêndio é perfeito somente... para

o autor” (Revista Atualidades Pedagógicas, n. 21, p. 10),
Stávale busca argumentos em um livro de Carlo Leoni21
para reforçar a importância de se optar pelo uso do
compêndio e justificar que essa opção não restringe a
autonomia do professor.
Alguns professores se rebelam contra o uso do texto,
porque não querem submeter, por assim dizer, sua
mentalidade à mentalidade do autor e sujeitarem-se a
uma reprodução passiva e literal do compêndio. Mas, na
escola secundária, este sentimento de falso amor próprio
deve ser sacrificado, mesmo porque, não faltam ocasiões
ao professor para revelar a segurança do próprio saber e
a sua originalidade. (Leoni apud Stávale, Revista
Atualidades Pedagógicas, n. 21, p. 10)
Para Stávale, a condição fundamental para que
um compêndio, de matemática ou de qualquer
disciplina, fosse considerado de qualidade era ter “uma
redação aprimorada”. Para o caso específico da
matemática, o autor analisa alguns exemplos de
afirmações que podem gerar “interpretações duvidosas
e, às vezes, impossíveis” ou que apresentam, em sua
opinião, erros matemáticos.
É nesse texto que
percebemos pela primeira vez a manifestação explícita
de Stávale com relação a obras de outros autores.
Entretanto, ao contrário da crítica feita por Mello e
Souza ao seu livro comentada anteriormente, Stávale
não menciona o título do livro, nem a editora ou a
autoria. O teor da crítica apresentada, no entanto,
parece indicar tratar-se de alguma obra conhecida
naquele período, provavelmente de outra editora. Isso
ocorre explicitamente em um exemplo relacionado à
extensão de uma superfície.
Admitamos que o professor (ou o autor) que assim se
exprimiu, sabe perfeitamente que só se mede uma
superfície limitada e que o que se verifica é quantas
vezes esta mesma superfície contém a unidade; mas
então é forçoso concluir que este professor (ou autor) ou
não conhece a nossa língua ou desconhece inteiramente a
arte de ensinar. E, em se tratando de um autor, não há
negar que o seu compêndio foi escrito sobre o joelho, com
finalidades que desconhecemos mas, com toda a certeza,
sem a finalidade precípua de lecionar corretamente a
bela ciência de Pitágoras. (Revista Atualidades
Pedagógicas, n. 22, p. 13)
No artigo Frações decimais ou números decimais?,
provavelmente o último texto escrito por Jacomo
Stávale,22 o autor confirma, intencionalmente ou não,
que um dos exemplos utilizados em um de seus últimos
artigos foi retirado de um compêndio de Matemática
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para a 1ª série do curso ginasial, embora não mencione
o autor ou a editora. Apesar de também não explicitar,
esse último artigo foi, sem dúvida, uma resposta talvez
tardia23 a uma das críticas apresentadas por Júlio César
de Mello e Souza a seu compêndio para a primeira série
do curso ginasial, formulada da seguinte forma:
O Dr. Stávale confunde número decimal com fração
decimal e a todo instante fala de operar com frações
decimais, quando na verdade está operando com
números decimais. (Tahan, 1962, p. 235)
Em sua resposta, Stávale apresenta uma rápida análise
da origem e utilização da terminologia números
decimais, com a intenção de reafirmar o seu ponto de
vista de que a denominação números decimais é errada
e que as frações decimais devem sempre ser “chamadas
frações decimais, suprimindo-se definitivamente a
denominação números decimais” (Revista Atualidades
Pedagógicas, n. 27, p. 17-8, grifos do autor).
Um outro autor que escreveu no primeiro
número da revista, e que foi o segundo a aparecer com
maior freqüência nos seus primeiros anos, foi o professor
Ary Quintella. Inaugurando uma seção intitulada
“Questões de Concurso”, o seu primeiro artigo intitula-se
Habilitação à Escola Nacional de Engenharia. Nesse artigo o
professor apresenta a resolução de três questões
constantes da “Prova escrita eliminatória de álgebra” e se
propõe a enviar aos interessados a solução das demais
questões. O professor Quintella escreveria dentro dessa
mesma seção dois outros artigos com respostas de
questões de provas dos concursos de habilitação à Escola
Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro e à Escola de Engenharia da Universidade de
Minas Gerais.24
Além dos artigos dessa seção, o professor Ary
Quintella escreveu nos primeiros anos da revista textos
intitulados: Admitirá solução a equação cosx/senx = 2senx +
1/senx? E O denominado: método geral da tangente da metade.
O primeiro deles foi publicado inicialmente no número
3, maio-junho de 1950, da Revista Atualidades Pedagógicas.
No número 5 da revista, setembro-outubro de 1950, é
publicada uma matéria com o mesmo título, em que o
professor Leo Barsotti, “assistente da Escola de
Engenharia da Universidade do Paraná”, questiona a
posição apresentada por Ary Quintella de insolubilidade
da equação. Antes do texto de Barsotti, no entanto, a
redação da revista apresenta uma defesa do trabalho de
Quintella, argumentando que o autor, que “pessoalmente se inclua entre os especialistas que defendem
solução para o problema citado”, considerando o fato
de que a revista destinava-se “exclusivamente ao ensino
de segundo grau”, optou por apresentar uma solução
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que considerava apenas o campo dos reais,
“obedecendo à legislação em vigor”. O segundo artigo
O denominado: método geral da tangente da metade, também
teria problemas. Apresentado inicialmente no número
6, novembro-dezembro de 1950, seria reapresentado no
número 8, março-abril de 1951. A reapresentação foi
causada por “ter sido transcrito com incorreções”, que
“foram apontadas pelo professor Cayoby Oliveira de
Porto Alegre”. Essas observações e um fragmento de
uma carta escrita por Ary Quintella aos editores da
revista questionando algumas observações feitas pelo
professor Cayoby, embora admitindo a existência de
erro em uma fórmula, são colocados em destaque pela
revista, dentro de um quadro, e justificam a
reapresentação do texto.
Esses problemas parecem não ter comprometido a imagem do autor de livros didáticos da editora,
que teria seus livros publicados, ao menos, até o final da
década de 1960. Entretanto, provavelmente por uma
questão estratégica, Ary Quintella não mais publicaria
artigos na Revista Atualidades Pedagógicas.
Além do espaço reservado ao autor, uma outra
estratégia utilizada pelos editores para divulgar os livros
didáticos da editora ocorre por meio da veiculação de
textos por eles selecionados acerca de algum evento
envolvendo atuais ou futuros autores. Um exemplo
desse tipo de estratégia é encontrado no texto intitulado
Plano de aula: poliedro regular. Sem autoria declarada, esse
texto aborda o plano de aula apresentado pelo professor
Manuel Jairo Bezerra na “prova didática”, realizada em
23 de agosto de 1951, para o cargo de professor de
matemática da Escola de Aeronáutica. Ocupando duas
páginas da revista, com fotos da comissão examinadora, da qual faz parte o tenente-coronel Ary
Quintella, e do candidato no momento de sua
exposição, o texto termina com um grande elogio ao
futuro autor de livros didáticos da Companhia Editora
Nacional: “o plano de aula da referida prova naquele
concurso de seleção de professores foi considerado, por
numerosos especialistas, como didaticamente perfeita”
(Revista Atualidades Pedagógicas, n. 11, p. 4). O aparecimento de Ary Quintella, depois de algum tempo dos
problemas ocorridos, como membro de uma comissão
examinadora, pode ter sido uma estratégia para reforçar
a reputação do autor.
A publicação dessa matéria nos dá uma idéia de
como os editores da revista estavam atentos às
potencialidades de futuros autores de livros didáticos.
Para além do interesse em divulgar uma aula
“didaticamente perfeita”, estava em jogo um interesse
comercial ligado diretamente à atuação e ao sucesso de
Jairo Bezerra em seu “Curso Pré-Normal” no Rio de
Janeiro, como relembra o autor, em entrevista
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concedida a Bigode e Valente (2003, p. 9), sobre o
motivo que teria levado a Companhia Editora Nacional
a publicar a sua primeira obra, intitulada Questões de
exames de admissão, em 1953. Para o autor o motivo
estaria associado ao fato de “seu curso ser um dos
maiores do Rio de Janeiro e com alto índice de
aprovação dos candidatos nas melhores escolas”. Para
1953, dentre as “novidades didáticas” apresentadas na
revista estava previsto, também, o lançamento do
volume da 1ª série ginasial da coleção Matemática de
Jairo Bezerra. Nesse mesmo ano, Bigode e Valente
(2003, p. 9) comentam que
Jairo organiza e publica livros com muitos exercícios
para o secundário. Afinal, comenta Jairo, dizendo ter
incentivo da editora: “Por que não elaborar um livro de
exercícios para o clássico e científico?” Surgem os
volumes Curso de matemática 1º, 2º e 3º colegiais.
A primeira aparição de Jairo Bezerra como
colaborador da Revista Atualidades Pedagógicas aconteceu de
forma diferenciada das dos demais autores de livros
didáticos de matemática. O seu primeiro texto é uma
reportagem sobre uma visita por ele realizada no Colégio
Imaculada Conceição de Natal, Rio Grande do Norte,
dirigido por madre Estephânia Peixoto, irmã de Afrânio
Peixoto. Essa reportagem teria sido encomendada pelos
editores da revista, dentro de uma prática que já ocorria
com instituições mais próximas, de divulgar a atividade
educacional do Nordeste brasileiro.
O primeiro artigo de Jairo Bezerra,25 relacionado
à matemática, intitulado “Cálculo das áreas”, discute um
algoritmo para calcular analiticamente a área de um
triângulo, que o autor considera mais simples do que o
“tradicional emprego de um determinante de terceira
ordem”. Merece ser observado que, ao invés de um
desenho do triângulo, o autor utiliza a fotografia de um
material didático que apresenta o triângulo sobre os eixos
cartesianos. O uso dessa foto confirma a importância
atribuída pelo professor Jairo Bezerra aos materiais
concretos no ensino de matemática, posição que se
manifestaria de diversas formas e em várias oportunidades
e que lhe garantiria um prêmio da Cades – Campanha de
Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário, em
um concurso realizado em 1956.26
Outro autor com previsão de lançamento do
primeiro volume de sua coleção Matemática, para a 1ª série
ginasial, nas “novidades para o ano de 1953” da
Companhia Editora Nacional, era Osvaldo Sangiorgi. A
sua participação na Revista Atualidades Pedagógicas é iniciada
no número 28, set./out. de 1954, com o artigo intitulado
Objetivos do ensino de matemática. Ao primeiro artigo de um
jovem e promissor autor de livros didáticos da editora é

dado um destaque especial. Além de ter um espaço maior
do que a média de outros artigos, quatro páginas e meia,
existe uma nota da redação em destaque sobre a
relevância do artigo:
N. R. – “Atualidades Pedagógicas” tem a satisfação de
incluir nesta seção sobre os grandes temas da educação, a
colaboração do prof. Sangiorgi a respeito do ensino da
Matemática no curso secundário e normal, onde são
analisadas, objetivamente, as necessidades mais presentes
relativas à aprendizagem da referida matéria, sem dúvida,
de relevante importância na formação do cidadão moderno.
(Revista Atualidades Pedagógicas, n. 28 , p. 9)
A penetração da revista junto aos professores,
particularmente do nível médio e universitário, pode ser
avaliada pela presença, já a partir de seus primeiros
números, de artigos de professores de vários locais do
Brasil que começam a questionar artigos publicados pela
revista ou a colocar posições acerca de alguma temática
nova. A revista abre espaço para algumas dessas
manifestações, propiciando a existência de alguns debates.
Esses debates, no entanto, ficam restritos ao âmbito dos
questionamentos matemáticos, não ocorrendo discussões
acerca de aspectos mais diretamente relacionados ao
processo de ensino–aprendizagem da matemática. Artigos
com posições bastante diferentes, e muitas vezes
divergentes com relação a esses aspectos, convivem de
forma aparentemente pacífica no espaço da revista.
Notas
Tornando-se sócio-colaborador da ABE em 1926, Euclides
Roxo seria eleito membro do Conselho Diretor em 1929 e
Presidente da Seção de Ensino Secundário em 1931
(Duarte; Machado; Santos; Valente, 2003, p. 80).
2 Esta conferência foi publicada como o capítulo III, p. 5385, do livro Um grande problema nacional, Rio de Janeiro:
Irmãos Pongetti, s. d. Uma transcrição do texto encontra-se
no v. 2, n. 2, jun.-dez. 2001 e jan.-dez. 2002, p. 39-60, da
Revista História & Educação Matemática, publicação da
Sociedade Brasileira de História da Matemática – SBHMat.
3 Trata-se do Primeiro Movimento Internacional para a
Modernização do Ensino de Matemática, que se originou
com a constituição, durante o Quarto Congresso
Internacional de Matemática, realizado em abril de 1908 em
Roma, da Commission Internationale de L’Enseignement
Mathématique. Cf. Miorim, 1998 e Schubring, 1999.
4 Os títulos dos doze capítulos do livro são: Esboço evolutivo
do pensamento matemático; Esboço evolutivo do ensino
matemático; Intuição e lógica na educação matemática; O
valor da transferência em educação matemática; Os
objetivos da educação matemática; Escolha e organização
da matéria; Conexão entre as várias partes da matemática e
entre esta e as outras disciplinas do curso; A noção de
1
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função como idéia axial do ensino; Curso propedêutico de
geometria intuitiva; Introdução do cálculo infinitesimal no
curso secundário; Importância das aplicações na educação
matemática e A humanização do ensino da matemática.
5 A série Atualidades Pedagógicas, no período em que pertenceu à
Companhia Editora Nacional – de 1931 a 1978 –, publicou
134 volumes. Apenas um novo título seria publicado após a
compra da Companhia Editora Nacional pela IBEP. Cf.
Toledo, 2001, p. 9 e p. I-III.
6 As séries Atualidades Pedagógicas e Iniciação Científica, a partir de
meados da década de 1940, seriam dirigidas por J. B.
Damasco Penna (Hallewell, 1985, p. 298).
7 As obras A matemática na educação secundária, de Euclides Roxo,
e As pedagogias das matemáticas, de André Fouché,
provavelmente não tiveram nenhuma reimpressão (Toledo,
2001, p. XVI).
8 As categorias apresentadas são: administração escolar; a língua
pedagógica; educação e biologia, higiene escolar, higiene
mental; educação funcional e renovação da escola; educação e
sociologia; história da educação e educação comparada;
metodologia didática; pedagogia geral e filosofia da educação;
psicanálise; psicologia da infância e da adolescência; psicologia
educacional; psicologia geral, pura e aplicada; e testes e
medidas (Fouché, 1957, p. 148).
9 Tendo como sócios José Bento Monteiro Lobato e Octales
Marcondes Ferreira, a Companhia Editora Nacional seria
oficialmente constituída em 1925. Ao final da década de 1920,
ela já era a líder do mercado de livros didáticos para o ensino
secundário.
10 O autor é apresentado em suas primeiras obras como
“professor no Instituto Caetano de Campos, Colégio Santo
Agostinho (des Oiseaux), Liceu Nacional Rio Branco, Ginásio
de S. Bento, Colégio Nossa Senhora de Sião e Colégio Madre
Cabrini. Esses livros eram dirigidos aos “cursos ginasiais
seriados e das escolas complementares anexas às escolas
normais” (Stávale, 1937, página de rosto).
11 Pela Reforma Francisco Campos de 1931, o Curso
Secundário era composto por dois ciclos: o Fundamental e o
Complementar, respectivamente com 5 e 2 anos de duração.
12 Os livros de Jacomo Stávale, publicados pela Companhia
Editora Nacional, atingiram 150 edições, com um número
aproximado de 1.000.000 de exemplares (Revista Atualidades
Pedagógicas, n. 35, p. 2).
13 Trata-se da coleção Mathemática, de autoria de Cecil Thiré e
Mello e Souza, produzida de acordo com a Reforma Campos
na década de 1930. O autor Júlio César de Mello e Souza –
Malba Tahan – apresenta suas críticas em um artigo intitulado
Um livro ridículo e errado, publicado originalmente em 1933 no
jornal A nação (Tahan, 1962, p. 239).
14Trata-se de André Rocha, professor de matemática do Ginásio
Municipal Maria Leite de Corumbá, que publicou um artigo
intitulado “Em defesa do prof. Stávale” no jornal A tribuna,
de Corumbá, em 18-4-1933 (Tahan, 1962, p. 239).
15Pela Reforma Capanema, o curso secundário ficaria dividido
em dois ciclos: o ginasial e o científico ou clássico,
respectivamente, com quatro e três séries.
16As
propagandas buscavam atingir as necessidades
profissionais ou pessoais dos professores leitores,
Horizontes, v. 24, n. 1, p. 9-21, jan./jun. 2006
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apresentando produtos variados, tais como: seguros, anéis,
relógios, canetas, lunetas, binóculos, máquina fotográfica,
serviços de tipografia, cursos por correspondência, móveis
para residências e para escolas, farinha de maisena, Biotônico
Fontoura, Farinha Láctea Nestlé, produtos para cabelo,
viagens, etc.
17 O valor da anuidade era menor do que o preço de um livro de
matemática. O livro de Ary Quintella, Guia de matemática, em
1950 era vendido por Cr$ 24,00 (Revista Atualidades Pedagógicas,
n. 1, p. 9). As quatro séries da Matemática de Jacomo Stávale,
em 1951, eram vendidos, respectivamente, por Cr$26,00,
Cr$26,00, Cr$28,00 e Cr$26,00 (Revista Atualidades Pedagógicas,
n. 8, p. 2).
18 Em fevereiro de 1962 a Revista Atualidades Pedagógicas, após a
publicação de seu número 53, referente ao período de maio a
dezembro de 1961, encerra suas atividades.
19“Engenheiro civil e geógrafo pela Escola Nacional de
Engenharia. Leciona ciências matemáticas no ‘Instituto de
Educação do Distrito Federal’ e é livre-docente da ‘Faculdade
Nacional de Ciências Econômicas’” (Revista Atualidades
Pedagógicas, n. 1, p. 5).
20“Professor, diplomado pela antiga Escola Complementar
anexa à Escola Normal de São Paulo. Lecionou matemática
no Colégio Rio Branco, no Ginásio de São Bento, no
Instituto Caetano de Campos, no Colégio N. D. de Sion”
(Revista Atualidades Pedagógicas, n. 1, p. 10).
21Trata-se do livro La matemática nel suo insegnamento primário e
secondario, publicado em Milão pela Editora Francisco Valardi
(Revista Atualidades Pedagógicas, n. 20, p. 4).
22 O professor Jacomo Stávale faleceu no mês de dezembro de
1955, aos setenta e cinco anos de idade. A Revista Atualidades
Pedagógicas, em seu número 35, setembro-dezembro de 1955,
presta uma homenagem ao professor-autor, enaltecendo suas
qualidades profissionais e sua importância para o ensino de
matemática do curso secundário brasileiro (Revista Atualidades
Pedagógicas, n. 35, p. 2).
23 A intensidade e a duração da disputa ocorrida entre esses dois
autores pode ser avaliada pela publicação em edições do livro
de Malba Tahan intitulado Matemática divertida e delirante do
início da década de 1960 dos artigos Um livro ridículo e errado e
Em defesa do prof. Stávale, com o acréscimo de comentários de
Malba Tahan, em notas de rodapé, datadas do início da
década de 1940.
24 Esses concursos, antigos vestibulares, constavam de provas
escritas e orais. A avaliação era realizada por uma “banca
examinadora” oficialmente constituída e o aluno seria
considerado aprovado se obtivesse média final igual ou
superior a cinco e não tivesse “na apreciação por matéria,
nota inferior a três” (Revista Atualidades Pedagógicas, n. 1, p.
46).
25 “Licenciado pela FNF da UB; professor do Colégio Pedro
II e diretor técnico do Colégio Metropolitano (DF); autor
de Questões de Admissão e Curso de Matemática, para o curso
colegial (3. v.), todos editados pela Companhia Editora
Nacional” (Revista Atualidades Pedagógicas, n. 27, p. 27).
26 O trabalho premiado de Jairo Bezerra seria publicado pela
Cades – Ministério da Educação e Cultura, sob o título
Didática da matemática.
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A escrita de livros didáticos de matemática
na década de 1920: o caso de Saverio
Cristofaro
Maria Ângela Miorim*

Resumo: O professor de matemática da Escola Complementar, anexa à Escola
Normal de São Paulo, Saverio Cristofaro, publicou em 1929 o seu livro Como se
aprende matemática. Na divulgação do livro, a Companhia Editora Nacional
anunciou que se tratava da primeira obra que contemplava a reforma aprovada
pela Congregação do Colégio Pedro II naquele mesmo ano. Na apresentação de
seu livro, embora afirme que o texto está de acordo com a nova reforma, o autor
esclarece que ele é fruto de suas experiências pessoais de quinze anos no
magistério. Neste artigo, buscamos compreender essa postura do professor
Saverio Cristofaro de privilegiar a prática na escrita de seus textos.
Palavras-chave: livros didáticos de matemática; educação matemática; história
da educação matemática.

The writing of Mathematics textbooks in the
1920's: the case of Saverio Cristofaro
Abstract: The mathematics' teacher from the Complementary School, attached
to the Normal School of São Paulo, Saverio Cristofaro, published in 1929 his
book "How to learn Mathematics". On the book's advertisement, The National
Editor Company – Companhia Editora Nacional - announces that it is the first
work that contemplates the reform approved by the congregation of the Pedro II
School in that same year. At the presentation of his book, though it affirms that
the text is in according to the new reform. The author explains it is the result of
his personal experiences in fifteen years teaching. In this article, we observe to
understand the Saverio Cristofaro teacher's position which privileges the
practice in his writing works.

Key-words: mathematics textbooks; mathematics education; history of
mathematics education.
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Introdução
Criada em um momento de embates no meio educacional
paulista, desencadeados pelas mudanças propostas por Sampaio Dória
na Reforma de Ensino de 1920, a Sociedade de Educação de São Paulo
pretendia constituir-se em um fórum de estudos e debates sobre
propostas pedagógicas e políticas educacionais para a educação
brasileira. Esses estudos e debates que poderiam, na visão dos
organizadores, “despertar o espírito de pesquisa e de crítica, com ele a
idéia de renovação e de progresso”, pretendiam combater a “tendência
para a cristalização, já então manifesta na existência do rígido ‘syllabus’
pedagógico religioso e comodamente aceito, e na intolerância doutrinária
de alguns iluminados, depositários, por favor dos céus, da verdade
revelada, a que apenas, sem herético exame, cumpre aceitar e seguir”
(Jardim, 1929, apud Nery, 1999, p. 23-4). As sessões ordinárias da
Sociedade eram espaços privilegiados para a apresentação de estudos,
propostas e desencadeamento de debates. A agenda desses encontros —
abertos ao público — era anunciada em jornais diários.
Na sessão ordinária da Sociedade de Educação de São Paulo
ocorrida em setembro de 1923, Sampaio Dória manifestou sua
discordância em relação à “preocupação dominante de eliminar os livros
da mão do estudante”. Acreditando ser necessário “combater o ensino
pelo livro, o escolasticismo, o verbalismo em que o espírito da criança se
alheia da natureza e se anula”, mas ponderando que, em geral, os “livros
didáticos” eram “defeituosos”, pois não atingiam ainda as características
dos “bons livros” desejados, Sampaio Dória propôs à Sociedade a
“organização de uma biblioteca escolar para o aluno e para o professor”.
Apoiado pelos sócios presentes, foi criada uma comissão1 que teria a
incumbência de fixar “a orientação didática geral dos livros”, determinar
“os livros a serem publicados” e chamar “à concorrência autores”
(Sociedade de Educação, 1923a, p. 198).
A proposta de Sampaio Dória não chegou a ser concretizada. A
Sociedade de Educação de São Paulo não organizou sua biblioteca

A comissão era formada por três membros: Antonio de Sampaio Dória, Léo Vaz e José
Ribeiro Escobar.

1
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escolar. O método intuitivo analítico, “orientação didática” que Sampaio
Dória gostaria de ver adotada nos livros didáticos, não era apoiado por
muitos colegas da associação. Em várias sessões, defensores e
opositores do método intuitivo utilizavam a tribuna para colocar as suas
posições.
Em meio ao debate, o professor de matemática da Escola
Complementar, anexa à Escola Normal de São Paulo, Saverio Cristofaro,
apresentou seu trabalho sobre o ensino de frações pelos métodos
aritmético, algébrico e geométrico, sem explicitar sua filiação ao método
intuitivo analítico ou a outro método qualquer. Iniciou sua fala,
esclarecendo que iria apresentar “aos prezados consócios” o fruto quase
exclusivo de sua “observação constante” sobre os alunos que lhe eram
confiados. Eram, “pois, idéias pessoais” (Cristofaro, 1924, p. 170).
A postura assumida por Cristofaro de não fazer referências a
autores de livros de matemática, pedagogia ou psicologia que circulavam
nos meios educacionais de São Paulo nas décadas iniciais do século XX
e de reforçar a importância de sua prática pedagógica na escrita de seus
textos foi constante nas produções didáticas que localizamos do autor.
Os textos são “a explicação quase integral da matéria como a tenho feito
em aulas”, escreveu Cristofaro na apresentação de seu primeiro livro
didático, Como se aprende Arithmetica, publicado no início de 1929. Por
isso, “a minuciosidade que a cada passo se nota”, complementa o autor
(Cristofaro, 1929b, p. 6).
Neste artigo, buscamos compreender o surgimento e a
manutenção dessa postura assumida por Saverio Cristofaro na escrita
de seus textos. Para isso, examinamos os textos que o professor
produziu, cotejados com outros discursos que circulavam naquele
momento nos meios educacionais paulistanos, em especial, na
“comunidade de leitores2”, à qual o autor pertencia.

2 Para Chartier, a liberdade do leitor em relação ao texto é “limitada pelos códigos e
convenções que regem uma comunidade de dependência“, uma comunidade de leitores e
“também pelas formas discursivas e materiais dos textos lidos” (Chartier, 1998, p. 14).
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Um modo de fazer: a arte de ensinar
Em 23 de março de 1924, no salão do Jardim de Infância, anexo
à Escola Normal de São Paulo, circundados por imagens de Rousseau,
Pestalozzi, Froebel e Madame Carpantier, reuniram-se os membros da
Sociedade de Educação de São Paulo, para a realização de mais uma
sessão ordinária. Após a leitura e a aprovação da ata da sessão anterior
e de algumas discussões sobre itens do “Expediente”, o professor Saverio
Cristofaro “apresentou o seu anunciado trabalho sobre o ensino das
frações pelo método gráfico”3 (Sociedade de Educação, 1924, p. 212). Ao
iniciar sua apresentação, o professor anunciou que o eixo orientador de
seu trabalho seria a prática pedagógica. Não mencionou livros de
psicologia ou pedagogia, pois a classe era “o livro que constantemente”
lia. Aos membros da Sociedade de Educação apresentaria “a tradução de
algumas” das páginas desse livro, “no grande capítulo referente à
matemática, tradução má, como de resto são todas as traduções”
(Cristofaro, 1924, p. 170).
O professor de matemática da Escola Complementar, anexa à
Escola Normal de São Paulo, Saverio Cristofaro, não era formado em um
curso superior oferecido pelas Escolas Militares ou Politécnicas, como
muitos de seus colegas professores de matemática daquele período.
Fazia parte de uma nova geração desses professores que começou a
surgir com a República e a reformulação da Escola Normal. Formou-se
professor pela Escola Normal de São Paulo, nas primeiras décadas do
período republicano4. Não realizou estudos “superiores” de matemática.
Durante sua formação, além das disciplinas de um currículo
enciclopédico de nível secundário, eram realizadas atividades de “prática
de ensino” nas Escolas-Modelo Preliminar e Complementar, anexas à
Escola Normal. Nessas escolas, o ensino intuitivo, o método analítico de
leitura, ancorados no paralelismo entre filogênese e ontogênese,
orientavam as atividades pedagógicas. Nas atividades de práticas de
ensino, os futuros professores aprendiam a “arte de ensinar”,
3 O texto da apresentação, com o título “O ensino da Mathematica nas Escolas
Preliminares, Complementares e Normaes – O ensino das frações pelo processo graphico”,
foi publicado na íntegra na Revista da Sociedade de Educação, v. 2, n. 5, p. 170-190, 10 de
abril de 1924.
4 Saverio Cristofaro frequentou o Curso Normal Secundário, de 1910 a 1913.
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fundamentada em princípios pestalozzianos. Era necessário observar
como faziam os professores experientes. “Observar para imitar”. Para
aprender a “agir no momento oportuno”, considerando a ordem natural
do desenvolvimento do aluno (Carvalho, 2001, p. 141). Para aprender a
observar, no futuro, a própria prática.
Saverio Cristofaro formou-se pela Escola Normal de São Paulo na
“arte de ensinar”. Observou professores experientes e, em 1924, com dez
anos de experiência no magistério, apresentou à Sociedade de Educação
algumas reflexões produzidas a partir da leitura de suas classes, da
“observação constante” de seus alunos. Em seu texto, ao mesmo tempo
que valoriza os conhecimentos profissionais adquiridos na prática
pedagógica, reflete sobre a necessidade de ampliação de disciplinas
teóricas na formação de professores. Ao rememorar os seus primeiros
tempos de atuação no magistério, atribui as dificuldades que teve de
enfrentar e as monstruosidades que cometeu ao seu despreparo
pedagógico ao fato de “a didática quase não figurar no rol das disciplinas
que compunham o programa” (Cristofaro, 1924, p. 170). O professor
Cristofaro, no entanto, não parecia estar totalmente convencido de que
as novas propostas nesse sentido estivessem provocando mudanças na
prática pedagógica. Lamentou as monstruosidades que ainda eram
cometidas nas escolas, “apesar das reformas que desde 1912” estavam
ocorrendo, “no sentido de dotar o professor dos conhecimentos
necessários aos encargos de sua profissão” (Cristofaro, 1924, p. 170).
Provavelmente, o professor estivesse referindo-se à introdução, na
Escola Normal, “de duas cadeiras de Psicologia Experimental, Pedagogia
e Educação Cívica e uma cadeira de Métodos e Processos de Ensino,
Crítica Pedagógica e Exercícios de Ensino” e às experiências de
Psicologia Experimental desenvolvidas no Gabinete de Antropologia
Pedagógica e Psicologia Experimental (Monarcha, 1999, p. 256-7).
O estudante Saverio Cristofaro frequentava a Escola Normal
Secundária de São Paulo quando essas mudanças começaram a ser
implementadas. No Gabinete de Antropologia Pedagógica e Psicologia
Experimental, sob a responsabilidade do professor Clemente Quaglio5,
eram oferecidas aulas “teóricas” e “exercícios práticos” aos “alunos do

5

Clemente Quaglio era professor do Grupo Escolar “Rangel Pestana”, em Amparo-SP.
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quarto ano do Curso Normal” (Monarcha, 1999, p. 257). É provável que
Saverio Cristofaro tenha participado de algumas dessas atividades e tido
acesso ao livro de Quaglio Compêndio de pedologia – guia do professor
para execução da folha biográfica nas escolas primárias, publicado em
1911. Nesse livro, o professor Quaglio orienta os professores para a
realização da “observação direta” do aluno, cujos resultados são
registrados em sua Folha Biográfica6. A análise desses registros
possibilitaria ao professor a identificação dos níveis psicológicos de seus
alunos, fornecendo orientações para a realização de seu trabalho
pedagógico.
Alguns anos depois, o professor Saverio Cristofaro, substituto
efetivo da Escola-Modelo anexa à Escola Normal, teve uma participação
significativa em um curso de Psicologia Experimental, ministrado por
Ugo Pizzoli, professor de Psicologia de Modena, nos moldes da “escola de
antropologia criminal italiana” (Monarcha, 1999, p. 273). Ao lado de sete
professores da Escola Normal de São Paulo, dentre os quais estava
Roldão Lopes de Barros, o professor Saverio Cristofaro aprendeu a
utilizar
relógios,
estesiômetros,
cardiógrafos,
pneumógrafos,
cronômetros, ritmoscópios e vários outros artefatos, na realização de
experiências para identificação das “disposições físicas, intelectuais e
morais” dos alunos, que geram e justificam “uma classificação
hierárquica do tipo de aluno” (Monarca, 1999, p. 275). Essas
experiências tinham o objetivo de transformar o professor em um
“professor-psicólogo”, preparado para realizar a “observação direta” de
seus alunos. Como uma primeira reflexão sobre as experimentações
realizadas durante o curso, o professor Pizzoli solicitou a elaboração de
uma tese, cujo tema era escolhido pelo professor-aluno. O professor
Saverio apresentou a tese “Contribuição experimental e classificação dos
tipos intelectuais”7, na qual buscou aferir “por meio de processos

Na Folha Biográfica constavam os resultados dos exames de “acuidade visual,
discriminação auditiva, tipo de memória, grau de atenção, força muscular, estatura,
circunferência toráxica e peso” (Monarcha, 1999, p. 254).
7 A tese de Saverio Cristofaro, como as dos demais participantes do curso, foi publicada no
livro O laboratório de Psicologia Experimental, de 1914, organizado por Ugo Pizzoli.
Segundo José Damiro de Moraes, o trabalho de Cristofaro seria “objeto de pesquisa
posterior de Lourenço Filho e de Noemi Rudolfer” (Moraes, 2007, p. 260).
6
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científicos e métodos que não deixem dúvidas, o tipo intelectual das
crianças” (Cristofaro, 1914, p. 105, apud Moraes, 2007, p. 260).
As experiências do professor Pizolli agitaram o meio educacional
paulista. Suas propostas e seus resultados provocaram reações
diversas. Alguns aplaudiam a introdução da pedagogia científica, dos
novos estudos científicos que, por meio de aparelhos e testes, podiam
indicar de forma precisa o tipo mental dos alunos. Outros, no entanto,
não concordavam. Continuavam a defender que o trabalho pedagógico
deveria pautar-se na intuição do aluno, na “arte de ensinar”. Esta foi a
posição manifestada por Saverio Cristofaro em sua conferência na
Sociedade de Educação, ocorrida dez anos após a sua participação no
curso de Pizzoli e a escrita de seu texto sobre os tipos intelectuais.
Além de não fazer nenhuma referência explícita à Psicologia
Experimental, a Pizzoli ou aos tipos intelectuais, o professor Cristofaro
não utilizava recursos defendidos pela pedagogia científica. A observação
de seus alunos, eixo orientador da apresentação, não dizia respeito à
“observação direta”, como proposta por Quaglio, Pizzoli e outros
defensores da psicologia científica. Não manifestou, em nenhum
momento, a defesa de estudos mais metódicos das características físicas
ou intelectuais dos alunos, nem teceu comentários sobre a importância
de instrumentos de registros dessa natureza, tais como a “Folha
Biográfica” de Quaglio ou a “Carteira biográfica escolar”, de Pizzoli, para
a prática pedagógica dos professores. Essas e outras ausências são
indícios da não apropriação de Saverio Cristofaro do novo discurso das
correntes psicológicas experimentalistas que, apesar de ficarem algum
tempo em certo estado de hibernação, especialmente após o
encerramento das atividades do Gabinete de Antropologia Pedagógica e
Psicologia Experimental, nos anos finais da década de 1910, estavam
voltando com uma nova abordagem, no período em que o professor
Cristofaro “apresentou o seu anunciado trabalho sobre o ensino das
frações pelo método gráfico” (Sociedade de Educação, 1924, p. 212).

Cores, linhas e figuras: o ensino de frações pelo método gráfico
O professor Saverio Cristofaro, em seu artigo de 1924, manifestase totalmente contrário às práticas utilizadas no “ensino tradicional” de
matemática. Não acredita que o aluno deva ser “arremessado aos
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empurrões para o abstrato” nem que tenha de “decorar e aplicar regras,
que o professor, do alto de sua cátedra, lhe dita como dom recebido das
esferas superiores em dádiva milagrosa”. Considera que esse tipo de
ensino enfatiza o valor formativo da matemática, que “só contribui para
o desenvolvimento das faculdades mentais”. Como ocorre, por exemplo,
com a “demonstração de grande quantidade de teoremas matemáticos,
os quais, depois de compreendidos e aplicados pelo educando, podem
ser abandonados por inúteis”. Para ele, a “assimilação” dos teoremas “só
se faz mediante uma tenaz memorização” e desconfia “que haja alguém
capaz de reproduzir a demonstração de grande número de teoremas
matemáticos, um ou dois meses depois de perfeitamente aprendidos e
assimilados”. O professor Saverio Cristofaro defendia um ensino de
geometria em que as demonstrações dos teoremas fossem
acompanhadas por sua “consequente aplicação nas longas e complexas
questões a que dão lugar”. A ausência do uso de aplicações
“embaraçaria o aluno” na “determinação de um simples elemento de
uma figura plana ou sólida” (Cristofaro, 1924, p. 178-9). O autor alerta
que isso não significa uma concordância com um ensino de matemática
que se reduza a uma “danosa aplicação de regras decoradas”, como
muitos consideram ser o ensino prático. Defende um equilíbrio entre o
valor formativo e o valor utilitário da matemática, este último entendido
como aquele que “provém dos conhecimentos que têm uma relação
direta com a vida material do homem no meio social”. O caminho
adequado para conseguir esse equilíbrio, no ensino de aritmética, é
partir sempre “do concreto, passar pela forma numérica, para atingir a
generalização pela forma algébrica”. As formas “materiais” devem ser
substituídas “pelo emprego de linhas e figuras planas”, em uma fase
posterior. Esse era o caminho que vinha experimentando, com relação
ao ensino de números em geral, desde o início de seu trabalho no
magistério, incentivado pelo professor José Ribeiro Escobar, e que
passaria, em seguida, a exemplificar (Cristofaro, 1924, p. 171-2, 174).
Saverio Cristofaro inicia sua apresentação do ensino de frações
pelo método gráfico, com alguns esclarecimentos sobre o seu método
ativo, fundamentado em uma concepção empirista do conhecimento.
Utiliza atividades visuais, auditivas e motoras, “para fazer chegar à
esfera” da compreensão do aluno “os conhecimentos que lhe queremos
comunicar”. A visão é exercitada pela observação das cores, das linhas e
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das figuras planas. A audição é mais solicitada nos momentos de
interação entre professor e alunos. A atividade motora, ligada ao tato,
ocorre por meio da “materialização” de questões ”propostas pelo
professor ou pelo próprio aluno”. Essa materialização é realizada por
meio de gráficos. A partir da forma gráfica, são deduzidas “as regras
práticas a aplicar nos cálculos numéricos”, que são generalizadas por
meio da elaboração de uma “forma algébrica” (Cristofaro, 1924, p. 180).
Após essas considerações, o professor Cristofaro provavelmente
surpreendeu a plateia, ao anunciar que o seu método gráfico seria
apresentado com o auxílio de algumas “alunas que estão aprendendo
este processo na Escola Complementar”. O professor não queria apenas
fazer a “leitura” de seu trabalho, descrever o que realizava na classe,
como estava previsto. Queria “mostrar” à plateia como desenvolvia a
atividade. Infelizmente, nem o texto publicado de Saverio, nem os
comentários dos editores da Revista oferecem detalhes sobre essa
“participação especial”. O texto apenas esclarece que o conferencista
seria auxiliado por alunas e apresenta, em uma pequena passagem, um
diálogo entre professor e aluno. Os editores da revista não fazem
comentário algum. Talvez não fosse interessante divulgar um
acontecimento dessa natureza, num momento em que a “arte de
ensinar” via observação e cópias de modelos estava sendo questionada.
Talvez a participação das alunas nem tenha chegado a ocorrer.
Ao contrário do que poderíamos inicialmente pensar, a forma
gráfica utilizada pelo professor Cristofaro não diz respeito a gráficos
cartesianos. São quadros com o desenho de uma sequência de
retângulos de mesma medida justapostos, divididos em diferentes
frações. No trabalho completo de frações, o professor Cristofaro utilizava
57 quadros, construídos por “habilíssimos desenhistas, professores
Gallina Junior e Osório de Freitas” (Cristofaro, 1924, p. 179-80). A
construção cuidadosa dos quadros é um aspecto essencial para o ensino
intuitivo. As medidas devem ser corretas, para possibilitar que os olhos
vejam, identifiquem e reconheçam propriedades, operações, definições. A
diversidade de cores, a boa disposição espacial, o uso de desenhos
motivam, destacam, diferenciam. Recursos indispensáveis em uma
“educação dos sentidos”.
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Para a sua apresentação, Saverio Cristofaro selecionou apenas
um quadro, em cujas extremidades estão desenhadas faixas
retangulares referentes à unidade, identificadas pelo retângulo abcd. A
parte intermediária é complementada por outras faixas retangulares de
mesma medida, subdivididas em partes equivalentes às frações 1/2,
1/4, e 1/16 da unidade. Esse quadro foi cuidadosamente planejado pelo
professor, para trabalhar didaticamente as seguintes afirmações:
1. O valor das frações heterogêneas referidas à mesma
unidade, com numeradores iguais, está na razão
inversa do valor numérico dos denominadores.
2. O valor das frações homogêneas referidas à mesma
unidade está na razão direta do valor numérico do
numerador (Cristofaro, 1924, p. 181-2).

Seguindo as diretrizes do ensino intuitivo, num primeiro
momento, o professor Saverio Cristofaro solicita que o aluno verifique
visualmente no gráfico a validade ou não da afirmação e manifeste
oralmente suas conclusões ao professor8 e aos colegas. A partir da
confirmação da validade da afirmação para alguns casos específicos, os
resultados são escritos numericamente e, em seguida, são
generalizados, por meio de uma escrita algébrica.
Na discussão da primeira afirmação, a partir da verificação visual
no gráfico de que 1/2 >1/4 >1/8>1/16 e 2/4 >2/8 >2/16, a afirmação é
generalizada por meio da escrita algébrica e do uso de reticências: “a/b
> a/c > a/d ... se for b < c < d”. Dessa generalização, “resulta clara” a
seguinte regra: “Para dividir uma fração por um número inteiro basta
multiplicar-lhe ou dividir-lhe o denominador por esse número”. Em
seguida, a regra é apresentada em sua forma algébrica: “a/b ÷ c =
(a:c)/b = a/(bxc)” (Cristofaro, 1924, p. 182).
Seguindo a mesma “marcha”, o professor Saverio trabalha outras
propriedades e operações com as frações envolvidas no gráfico. Nas

O texto não registra as interações ocorridas entre alunos e professor durante a
apresentação.

8
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operações, utiliza como recursos auxiliares os “mapas9”. Cada mapa é
formado por uma sequência de exercícios numéricos do tipo “complete o
que falta”, com um mesmo nível de dificuldade. Os níveis de dificuldade
vão se ampliando na sequência de mapas. Enquanto o primeiro mapa
apresenta expressões com apenas uma operação, como 1/8 + 1/16 =
?/16, o terceiro mapa apresenta expressões bem mais complexas,
envolvendo várias operações, como (1/2x1/2x2-1/4÷2)3=?/8. No
desenvolvimento dessas atividades, está prevista a leitura do mapa pelo
aluno. Essas leituras podem ser caracterizadas como um exercício de
perguntas e respostas, no qual o professor pergunta e o aluno responde,
obtendo os resultados, caso julgue necessário, por meio da visualização
no gráfico. Apenas nesse momento, o professor Saverio apresenta
exemplos da interação entre professor e aluno. Vejamos a leitura da
expressão (1/2x1/2x2-1/4÷2)3 = ?/8, do Mapa 3.
P - 1/2x1/2?
A - 1/4
P - x2?
A - 1/2
P - -1/4÷2?
A - 3/8
P - x3=?/8?
A - 9/8

(Cristofaro, 1924, p. 186).

Após vários exercícios de leitura de mapas, acompanhados do
registro escrito nos cadernos, os alunos estabelecem “as regras práticas
para adicionar, subtrair, multiplicar e dividir frações” (Cristofaro, 1924,
p. 187).
O caminho seguido pelo professor Cristofaro, em sua conferência
na Sociedade de Educação, apresenta proximidades com o 1º grau de
9 Trata-se, provavelmente, de quadros menores nos quais estão registradas atividades
relativas ao gráfico.
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intuição, “a intuição imediata”, do método analítico intuitivo, ou da
intuição analítica, proposto por Antonio de Sampaio Dória. A intuição
imediata “se caracteriza pela presença real do objeto do ensino ao
espírito do estudante” ou por representações gráficas. Na intuição
imediata, os alunos, sob a orientação do professor, resolvem algumas
experiências concretas de mesma natureza, chegando, pelo processo de
análise das semelhanças, a uma regra geral. Dessa forma, “a noção
resulta, suavemente,
da
observação
dos aprendizes”, como
“consequência de uma análise, segundo a lei conhecida: - o que se
repete em cousas variadas tende a ser objeto de consciência distinta”.
No caso do uso de gráficos, os alunos teriam “a impressão quase
axiomática” das noções estudadas (Dória, 1923a, p. 160-1).
Esse processo de generalização, que muitas vezes é denominado
“indução vulgar”, no qual uma regra ou princípio é inferido a partir de
alguns exemplos típicos, “apesar de sua falta de rigor lógico”, era a
“marcha” recomendada para o ensino de aritmética, não apenas por
Dória, mas por vários professores e autores defensores da escola ativa
(Aguayo, 1936, p. 351). Além de Sampaio Dória, alguns professores
próximos a Saverio Cristofaro, como José Ribeiro Escobar e Roldão
Lopes de Barros, eram defensores do método analítico, embora com
diferentes perspectivas.
Sampaio Dória, no entanto, considera que “em matemática, o
ensino não pode cifrar-se ao empirismo das experimentações” (Dória,
1923b, p. 175). As verdadeiras generalizações só podem ser derivadas
“do raciocínio que demonstre”. Para isso, é necessário utilizar o que
Dória denomina de 2º grau de intuição: a intuição mediata. Percebe-se
aqui uma apropriação de Dória do empirismo de Locke, que considera o
“conhecimento intuitivo como imediato e o conhecimento discursivo ou
de raciocínio como mediato”. Locke, no entanto, embora diferencie esses
dois tipos de conhecimento, considera que “o conhecimento
demonstrativo se reduz ao intuitivo”, uma vez que a escolha dos vários
passos de uma demonstração é decidida de maneira intuitiva (Roxo,
1937, p. 60). Essa posição é compartilhada por Dória. Para ele, “as
impressões evocadas devem ter sido adquiridas pela intuição imediata e
o instrumento que realiza estas evocações é a palavra”. O professor
encaminha um “desenvolvimento lógico”, “fazendo observar, evocando
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noções conhecidas, para que, da combinação delas, resulte a verdade
final da tese” (Dória, 1923b, p. 160, 164-5).
No texto de Cristofaro, encontramos alguns indícios de
apropriações de outros discursos sobre métodos de ensino, que estavam
circulando naquele período. Um deles diz respeito à leitura dos “mapas”.
Embora os “mapas” sejam recursos visuais muito utilizados pelo ensino
intuitivo, e o professor Cristofaro nos apresente apenas um rápido
diálogo ocorrido entre aluno e professor, no qual não estão presentes
dúvidas, erros ou hesitações do aluno — que certamente aconteciam —,
nem os encaminhamentos dados pelo professor nessas situações, ele
nos acena para o provável uso de um recurso que, embora de origem
antiga, tinha “sua aplicação sistemática no ensino” considerada
“moderna” (Toranzos, 1963, p. 114). Trata-se do Método Socrático, que
era denominado por alguns autores Método do Interrogatório ou Método
da Redescoberta10. Nesse método, o professor organiza perguntas que
conduzem o aluno ao resultado desejado. Por isso, é considerado um
método ativo. O aluno chega a um resultado por meio de suas próprias
conclusões. O professor Cristofaro, no seu exemplo, comenta que o
gráfico pode ser utilizado como um elemento auxiliar, caso o aluno sinta
essa necessidade. Esse é um aspecto diferenciador de seu Método em
relação ao Método da Redescoberta. Não é desenvolvido apenas com o
auxílio do “raciocínio”, como proposto por vários autores. Apesar de o
professor Cristofaro não estabelecer nenhuma ligação entre o diálogo
ocorrido na leitura dos mapas com algum método específico, em suas
reflexões sobre o ensino de matemática, encontramos um comentário de
que tal diálogo talvez possa ter sido inspirado pelo Método da
Redescoberta.
Ao tecer considerações sobre o ensino de geometria, o professor
Saverio Cristofaro manifesta discordar da forma como alguns colegas
estavam utilizando o Método da Redescoberta. Em sua opinião, esses
colegas propunham uma “redescoberta absoluta”, por considerar ser
possível ao aluno “por si só, descobrir as várias leis que constituem a
estrutura científica”; “descobrir e mesmo demonstrar os mais simples
teoremas”. Para o professor Cristofaro, essa proposta de “transformar os

10

Tahan, Malba. Didática da matemática. 1º volume. São Paulo: Saraiva, 1961. p. 239.
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alunos em auto-didatas” era “uma ótima e genial invenção do professor
preguiçoso”, “que tem horror ao pó de giz”. Além disso, segundo
Cristofaro, os proponentes desse método demonstram “pouca
compreensão dos mais rudimentares princípios psicológicos”, uma vez
que “as faculdades de descobrir, de inventar, de criar, só aparecem
muito tarde, num estágio superior da vida mental do homem, a menos
que a auréola de gênio não lhe circule a fronte” (Cristofaro, 1924, p.
179).
Apesar de sua dura crítica à “redescoberta absoluta”, o professor
Cristofaro pondera que o Método da Redescoberta pode ser uma
importante contribuição “na parte que chamamos de prática”, em que “o
aluno, auxiliado inteligentemente pelo professor e pelo seu método de
ensino”, pode “descobrir grande número de leis” (Cristofaro, 1924, p.
178-9). Nessas considerações, o professor manifesta a posição de que
alguns métodos são indicados à “parte prática” e outros à “parte
abstrata”. Talvez, por isso, realize uma experimentação do método da
redescoberta na atividade “prática” de leitura dos mapas e utilize o
processo de “intuição vulgar”, para as generalizações aritméticas.
Em vários momentos de sua conferência, Saverio Cristofaro
defende o uso das três formas – gráfica, numérica e algébrica – no
ensino de matemática. Esse é o método que adota no ensino de frações.
Entretanto, em nenhum momento de seu texto estabelece alguma
relação entre o seu “método” e as disciplinas matemáticas então
existentes: aritmética, álgebra e geometria. Para ele, o “verdadeiro
ensino” deveria acontecer com um desenvolvimento paralelo entre
aritmética e álgebra. O conceito seria tratado na aritmética por meio dos
números, e na álgebra o aluno tomava contato com as generalizações. A
geometria, no entanto, era uma disciplina independente, desenvolvida
pelo método dedutivo, com as aplicações necessárias, que não se ligava
à aritmética ou à álgebra.
A conferência do professor Saverio Cristofaro parece não ter
despertado muito o interesse da plateia. A Revista da Associação, ao
contrário do que ocorreu com outras apresentações, não menciona a
existência de debate. Afirma, apenas, que “os drs. Carlos Silveira e
Ovídio Pires de Campos felicitaram calorosamente o autor, pelo esforço e
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competência que revelara na feitura do seu trabalho” (Sociedade de
Educação, 1924, p. 213).

A escrita de um livro: Como se aprende Arithmética
Saverio Cristofaro experimentou outras atividades profissionais
antes de formar-se professor. Filho de imigrantes italianos, nascido na
Itália em 1889, chegou ao Brasil com menos de um ano de idade. Em
Piracaia – SP, estudava “as primeiras letras, com um professor primário”
e ajudava a família na lavoura. Quando já dominava a escrita, foi
trabalhar em uma farmácia e, logo depois, na Typographia Herdade
(Redação, 1930, p. 5). Em um momento em que a imprensa periódica
assumia o papel de principal meio de divulgação dos diferentes grupos
culturais, Saverio fez o seu primeiro exercício como editor e autor.
Publicou, nas horas de folga das oficinas da Typographia Herdade, um
jornalzinho artesanal, A Gralha11. Naquele período, provavelmente,
Saverio já havia decidido seu futuro profissional: ser professor. Uma
forma possível de ascensão social. A Escola Normal de São Paulo,
modelo para todo o Estado e certeza de reconhecimento, era o seu
desejo. Para isso, era necessário mudar-se para a capital do Estado e
encontrar um emprego. Sua experiência como tipógrafo em Piracaia foi
decisiva para conseguir um emprego em São Paulo, nas oficinas do
jornal diário O Estado de S. Paulo. Nesse período, Saverio intensificou
suas relações com o texto escrito, com a cultura letrada. Preparou-se
para o exame de admissão à Escola Normal. Algum tempo depois, foi
aprovado e iniciou seu curso de normalista. “Estudava durante o dia e à
noite trabalhava como tipógrafo. Assim estudou Saverio Cristofaro,
assim se fez professor” (Almeida Júnior, 1930, p. 7).
Dez anos depois de formado, o já experiente professor Saverio
Cristofaro apresentou o seu trabalho sobre frações na Sociedade de
Educação de São Paulo. Naquela oportunidade, manifestou um novo
desejo: escrever um livro. Só aguardava “uma oportunidade”. Gostaria
de escrever “todas estas idéias [...], nos seus mínimos detalhes”
11 A prática de publicar pequenos jornais artesanais era comum naquele período,
particularmente no meio estudantil. Malba Tahan, no mesmo período, produzia o seu
jornalzinho ERRE. Uma concorrência a outros jornaizinhos, dentre os quais o Mez e o ABC,
produzidos por seus irmãos Rubens e Nelson (Siqueira Filho, 2008, p. 123-4).
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(Cristofaro, 1924, p. 174). Esse projeto, no entanto, ficaria engavetado
por algum tempo. Outro projeto estava em gestação: a criação de um
colégio particular.
A rede de relações pessoais e profissionais estabelecida durante
os dez anos de atuação nas Escolas-Modelo, anexas à Escola Normal, e
o desejo de ser professor em período integral foram elementos decisivos
para Saverio Cristofaro abandonar o trabalho de tipógrafo no jornal e
começar a lecionar aulas particulares. Prática usual naquele período, os
alunos que queriam prestar exames para ingresso nos cursos
superiores, em escolas normais ou ginásios, estudavam com o auxílio de
professores particulares. Inicialmente, o professor Saverio Cristofaro
ministrava suas aulas particulares na casa do aluno ou em sua
residência. Com o tempo, e “graças às suas ótimas qualidades
didáticas”, o número de seus alunos particulares aumentou
significativamente (Redação, 1930, p. 5). O professor Cristofaro iniciou,
então, o oferecimento de um curso coletivo. Alugou uma sala no centro
da cidade e iniciou as atividades de seu “Curso de Preparatórios para os
exames de admissão, então exigidos para ingresso aos estabelecimentos
do ensino oficial do Estado” (Batista, 1996, p. 55). Pouco tempo depois,
o pequeno curso foi ampliado e o professor Cristofaro inaugurou o
Instituto Rio Branco, contando com a colaboração de colegas da Escola
Normal de São Paulo. Roldão Lopes de Barros, Antonio Ferreira de
Almeida Junior e Manuel Bergström Lourenço Filho eram seus
colaboradores. O rápido crescimento do Instituto acenou para a
possibilidade de ousar “transformar o seu pequeno Instituto Rio Branco
num grande colégio, à altura dos créditos de São Paulo”. O professor
Saverio Cristofaro não tinha condições de financiar um projeto desse
porte, mas visualizava uma possibilidade: a criação de uma sociedade.
Em uma reunião com amigos, “com aquele calor de que possuía o
segredo”, confidenciou o seu projeto. Os amigos acharam “a idéia
sedutora, mas utópica” (Almeida Júnior, 1930, p. 7). Faltavam recursos,
era um projeto ousado, grandioso. A reunião aconteceu em 1926.
Saverio Cristofaro, Roldão Lopes de Barros, Antonio de Almeida Júnior,
Manuel Bergström Lorenço Filho e Antonio de Sampaio Dória aceitaram
o desafio. O Liceu Nacional Rio Branco iniciou oficialmente suas
atividades no ano letivo de 1927. Saverio Cristofaro acumulou os cargos
de diretor e professor de matemática no Liceu, além de continuar como
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professor de matemática na Escola Complementar de São Paulo. No
início de 1928, “sentindo os primeiros golpes na saúde” (Almeida Júnior,
1930, p. 7), deixou o cargo de diretor do Liceu, ficando apenas com os
encargos da direção administrativa, mas continuou com suas atividades
no magistério. Saverio Cristofaro tinha agora mais tempo livre. Retomou
o seu projeto de escrever um livro e formulou “um programa extenso de
produção intelectual” (Redação, 1930, p. 1).
O incentivo e a colaboração dos amigos e companheiros do Liceu
Rio Branco e da Escola Normal foram fundamentais para que Saverio
Cristofaro realizasse o seu projeto. Seu primeiro livro, Como se aprende
Arithmetica12, foi publicado pelo Instituto D. Anna Rosa13, no início de
1929, como um livro da Coleção Rio Branco.
Na escolha do título do livro, o professor Saverio já manifestava
sua filiação ao ensino renovado e à “arte de ensinar”. Não se trata de um
livro sobre a ciência matemática. É um livro para “aprender
matemática”. A escolha do título foi inspirada em outras obras
existentes que pretendiam dar respostas às duas questões centrais do
debate educacional daquele período: Como ensinar? Como aprender? Os
primeiros livros que surgiram com esses títulos foram os de seu amigo
Sampaio Dória: Como se ensina e Como se aprende a língua. Em Como
se ensina, Sampaio Dória dedica um grande espaço à defesa de um novo
tipo de livro didático. Para escrever um livro dessa natureza, refletia
Dória, o autor deveria ter qualidades de professor e de escritor. Não
seria, no entanto, apenas um professor “conhecedor da língua”, mas um
professor que fosse, ao mesmo tempo, “mestre na palavra e na ciência
da criança”. Que seu texto, tanto quanto sua fala, fosse orientado pelo
método intuitivo analítico. Para Dória, era a marcha do método que
ditava o estilo da linguagem e a construção do texto. Numa linguagem
“natural e simples, sóbria e elegante”, o texto segue a marcha do
método: “do conhecido para o desconhecido, do velho para o novo, do
12 Essa publicação contou certamente com o incentivo de Roldão Lopes de Barros,
organizador e dirigente do Instituto D. Anna Rosa, responsável pela criação do setor
gráfico desse Instituto.
13 Na gráfica do Instituto D. Anna Rosa foram publicadas algumas obras de autores
envolvidos com a renovação do ensino paulista, dentre as quais a primeira edição do livro
Psicologia, de Antonio de Sampaio Dória, em 1926.
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fácil para o difícil”, abordando temas escolhidos de acordo com o “estado
evolutivo e a cultura da criança” (Dória, 1923b, p. 121, p. 128).
Saverio Cristofaro possuía algumas características do perfil de
autor de livros didáticos idealizado por Sampaio Dória. Era professor e
trabalhava com o método intuitivo analítico. Entretanto, embora fosse
um “conhecedor” da língua, não tinha as qualidades de escritor. Poucas
vezes tinha produzido algum texto escrito. No texto de sua exposição na
Sociedade de Educação, havia realizado um primeiro exercício de escrita
de sua prática. No entanto, era uma escrita dirigida a um auditório
formado por professores. Agora, no texto didático, o maior alvo seriam os
alunos. Precisava, naquele momento, exercitar a difícil tarefa de passar
para o texto escrito a sua experiência prática com o método intuitivo
analítico. O livro Como se aprende Arithmetica - Primeira Parte foi o
primeiro exercício14. Pretendia, em uma segunda edição, incluir duas
outras partes: “o estudo das frações ordinárias e decimais, o estudo do
sistema métrico e dos números complexos” e alguns outros aspectos da
aritmética que julgasse relevantes (Cristofaro, 1929a, p. IV).
No Prefácio de Como se aprende Arithmetica, datado de janeiro de
192915, o professor Saverio Cristofaro não explicita sua filiação a
nenhuma corrente da escola renovada. Apenas continua a afirmar que
seu texto “é o resultado de experiências pessoais durante quinze anos de
magistério oficial e particular. É a explicação quase integral da matéria
como a tenho feito em aulas. Daí a minuciosidade que a cada passo se
nota”. Entretanto, esclarece que em seu livro utiliza um método
diferente de “quase todos os compêndios desta natureza”. Nunca parte
de definições. Apenas após a realização de “exemplos e exercícios
convenientes, em que a atividade do estudante é constantemente
solicitada”, as definições são apresentadas (Cristofaro, 1929a, p. III).

14 Nesta primeira parte de seu projeto, o professor Saverio desenvolve os seguintes temas:
Noções preliminares, Nomenclatura Numérica, Numeração Simbólica Arábica, Numeração
Simbólica Romana, Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão, Caracteres de
Divisibilidade, Números Primos, Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Em
um apêndice, discute as Táboas de Pitágoras.
15 O livro foi lançado em janeiro ou no início de fevereiro. Em duas páginas do exemplar
que consultamos, aparece o nome de Ataliba de Oliveira , acompanhado da data de 15-21929.
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Como anuncia no prefácio, o professor Cristofaro “nunca parte de
definições”. Em alguns temas, parte de representações de figuras ou
gráficos. Na introdução às quantidades homogêneas e heterogêneas, por
exemplo, primeiro item das noções preliminares, os exercícios iniciais
referem-se a desenhos de alguns grupos de frutas e objetos.
Imediatamente após as representações de quatro exemplos de
quantidades homogêneas e heterogêneas, sem nenhum esclarecimento
ou observação, o autor apresenta as seguintes conclusões: “1 –
Quantidades homogêneas são grupos de coisas de mesma espécie e 2 –
Quantidades heterogêneas são grupos de coisas diferentes” Cristofaro,
1929a, p. 7). Em outro momento, ao introduzir os “Princípios
Fundamentais de Divisibilidade dos Números”, o professor Cristofaro
utiliza uma representação gráfica. A partir de um segmento
representando a unidade e três segmentos nos quais a unidade “cabe
exatamente”, e lembrando que o mesmo será válido para outros casos
com as mesmas características, o texto conclui o seguinte princípio: “O
número que dividir as parcelas, dividir-lhes-á também a soma”. A partir
desse princípio e de um outro exemplo em que os segmentos A, B e C
têm a mesma medida, o autor conclui que S, a soma dos três segmentos,
é um múltiplo de A. Apesar de obter uma conclusão geral, o professor
Cristofaro não faz uso, neste caso, nem em outros semelhantes, da
forma algébrica. Entretanto, utiliza o recuso das notas de rodapé para
fazer alguns comentários mais gerais, mais teóricos. Na conclusão sobre
múltiplo, por exemplo, apresenta a seguinte nota de rodapé: “Para
formarmos um múltiplo de 8, por exemplo, basta multiplicar 8 por
qualquer número. Em geral, sendo A um número qualquer, será AxB,
um dos múltiplos de B. Podendo multiplicar um número por qualquer
outro, conclui-se que um número qualquer tem infinitos múltiplos”
(Cristofaro, 1929a, p. 95).
Na introdução à divisão de potências de mesma base, no entanto,
faz uso da forma algébrica.
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252.

25 ÷ 23 = 32 ÷8
=4
= 22

Resultado idêntico obteríamos se operássemos
assim:
25÷23 = 25-3
= 22

Do mesmo modo

Ou então

Em geral

53÷5 = 125÷5

53÷5 = 53-1

a6÷a2 = a6-2

= 25

=

52

= a4
= 52

am÷an=am-n

253 - A regra é, pois, evidente: O quociente de
potências de mesma base, elevadas a um expoente
qualquer, é igual à diferença dos expoentes das bases
que se dividem (Cristofaro, 1929a, p. 85).

Na maior parte do livro, o professor Cristofaro não utiliza a forma
geométrica para introduzir ou desenvolver um tema. A partir de algumas
afirmações, pequenos exemplos, exercícios ou problemas, o autor
apresenta propriedades, definições e regras, enumeradas segundo a
ordem em que são enunciadas, nem sempre expressas pela forma
algébrica. Na introdução aos “Caracteres de Divisibilidade”, por exemplo,
o tema é iniciado com o item número 261, como apresentado a seguir:
261 - 10 dividido por 5 não deixa resto. 21 dividido por
7 dá quociente inteiro. 32 contém exatamente 4. Por
isso, se diz ser 10 divisível por 5; 21 divisível por 7; 32
divisível por 4. Em geral: se a estiver contido
exatamente em b, dir-se-á ser b divisível por a .
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262 – Um número será, pois, divisível por outro, se a
divisão de um por outro der quociente inteiro.
263 – 8, 12, 46, 150 são divisíveis por 2. Por este facto
denominam-se números pares.
264 – Número par é, pois, todo número divisível por 2
(Cristofaro, 1929a, p. 92).

Para iniciar a operação de multiplicação, o autor propõe o
seguinte problema: “Joãozinho recebeu no dia de seu aniversário
25$000 do papai; 25$ da mamãe; 25$ do vovô; 25$ da vovó; 25$ do
padrinho. Quanto recebeu Joãozinho?” (Cristofaro, 1929a, p. 52). Em
seguida, o problema é resolvido pela adição das parcelas e, a partir da
resolução e de alguns comentários sobre as particularidades desse tipo
de adição, o autor introduz a multiplicação.
Ao final de cada tema é apresentada uma lista de exercícios de
revisão ou fixação dos resultados obtidos. Não aparecem problemas ou
aplicações a outras partes da matemática, a situações do cotidiano ou a
outras disciplinas. Em alguns casos, os exercícios são colocados em
forma de perguntas articuladas e na sequência em que os temas foram
desenvolvidos. Ao final de cada pergunta, é apresentado o item do texto
em que a resposta pode ser encontrada, sugerindo uma atividade de
revisão, cujas questões poderiam ser utilizadas em uma prova oral ou
escrita. Após os capítulos “Nomenclatura Numérica”, “Numeração
Simbólica Arábica”, “Numeração Simbólica Romana”, por exemplo, a
sequência inicial das questões é:
1. De quantos modos podemos escrever um número
qualquer? (71)
2. Qual o modo mais fácil para escrever um número?
(72)
3. Quais os sinais que usamos para escrever todos os
números? (72)
4. Por que se denominam arábicos estes sinais? (73)
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5. Por que razão estes sinais representam
respectivamente os números um, dois, três, etc.? (74)
6. Poderíamos criar e usar outros sinais? (74)
7. Por que não o fazemos? (74)
8. Seria possível criar um sinal especial para cada
número? (75) (Cristofaro, 1929a, p. 27).

No “Prefácio” e nas “Advertências”, Saverio Cristofaro manifesta
algumas opções metodológicas relativas especificamente a temas
aritméticos ou à sua simbologia, que estavam na pauta das discussões.
Aborda alguns temas “um pouco esquecidos, como, por exemplo, as
propriedades dos resultados das quatro operações sobre inteiros”. Adota
uma simbologia nova na matemática. Utilizará o ponto para representar
a multiplicação, e não mais o sinal “x”. Esclarece, com exemplos, que em
alguns casos, “junto ao parêntesis, colchete ou chave”, o sinal de
multiplicação será omitido. Adverte que na divisão utilizará o método
longo, “por serem muitas as vantagens práticas deste modo de operar”.
A última opção metodológica mencionada pelo autor diz respeito à
inclusão do “estudo de números negativos” na aritmética, e não na
álgebra, como ainda acontecia em muitos livros (Cristofaro, 1929a, p.
III-VI).
Os números negativos são tratados como um dos tópicos da
subtração. O professor Cristofaro aproveita o momento em que utiliza o
sinal menos, na subtração, para estabelecer uma analogia entre o sinal
+, da adição, com os números positivos; e o sinal -, da subtração, com
os números negativos. Os números positivos são, então, associados com
o haver (crédito) e os negativos, com o débito. Assim inicia a sua
analogia: “Os números precedidos do sinal + (mais) devem ser
considerados nossos e alheios os precedidos de sinal – (menos). Os
números de sinal + (mais) constituem o nosso haver, e os de sinal –
(menos), o nosso débito. O crédito é, pois, precedido de sinal + (mais),
positivo; o débito, de sinal – (menos), negativo”. Em seguida, através de
um exemplo, que é iniciado por duas colunas, uma de haver e outra de
débito, o professor Cristofaro encontra o valor do haver, = +5 +4 + 3 + 4
= 16, e o valor do débito, - (6+ 5 + 4 + 8 + 9), concluindo que “a diferença
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entre os dois é, pois, - 32 + 16 = -16”. Esse processo — disposição dos
números em colunas e linhas — não apenas serve para introduzir os
números negativos, mas também será a forma proposta pelo professor
Cristofaro para a resolução de expressões com números positivos e
negativos (Cristofaro, 1929a, p. 50).
Em sua apresentação na Sociedade de Educação, como já
apontado anteriormente neste texto, Saverio Cristofaro enfatizava a
importância de utilizar as três formas — gráfica, numérica e algébrica —
no ensino de matemática. Em Como se aprende Arithmética, o autor não
menciona nem utiliza essas três formas. Cristofaro, no entanto, reafirma
a sua resistência a utilizar provas dedutivas em aritmética. Fugiu,
“propositadamente”, das proposições teóricas. A justificativa para essa
“fuga” era a existência de “ótimos compêndios a respeito” (Cristofaro,
1929a, p. III-IV). Essa posição de Saverio Cristofaro era compartilhada
por diferentes autores, que criticavam as provas dedutivas, mesmo no
estilo mais cuidado proposto por Sampaio Dória em seu 2º grau de
intuição: a intuição mediata, e consideravam “falsa a oposição entre
lógico e psicológico” (Roxo, 1937, p. 62). Talvez Saverio Cristofaro, ao
não enfatizar as cores, as figuras, a “materialização das questões”,
estivesse afastando-se da concepção empirista de conhecimento, que
embasa a “educação dos sentidos” e o método intuitivo. Afastando-se da
escola ativa de Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Escobar e Dória e
aproximando-se da escola nova, do pragmatismo americano, de Dewey e
Lourenço Filho.

Um projeto inacabado: a coleção “Como se aprende matemática”
O livro Como se aprende Arithmetica teve apenas uma edição. A
homologação, pelo Conselho Nacional de Educação, das mudanças
propostas pela Congregação do Colégio Pedro II para o programa de
matemática, no início de 1929; o estremecimento das relações entre a
Sociedade de Educação de São Paulo e a Associação Brasileira de
Educação, Regional Rio de Janeiro; e o projeto editorial da Companhia
Editora Nacional de ampliar seus investimentos no setor de livros
didáticos foram fatores determinantes para o lançamento, em apenas
um semestre, de um novo livro de Saverio Cristofaro, Como se aprende
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Mathematica - 1ª Parte, o primeiro volume de uma provável coleção para
o nível secundário.
Na Introdução ao seu novo livro, denominada “O novo programa”,
escrita em julho de 1929, Saverio Cristofaro anuncia que o livro
apresenta “o programa oficial de matemática, para o primeiro ano
ginasial, aprovado pela Congregação do Colégio Pedro II, e publicado a
24 de março”. Antecipando-se às possíveis críticas que surgiriam ao seu
livro, em particular pelo curto espaço de tempo decorrido entre a
oficialização do novo programa e o seu lançamento, Saverio Cristofaro,
já no segundo parágrafo, deixa claro que seria impossível a escrita do
livro se “não tivéssemos, quase pronta, toda a matéria que o compõe”.
Como prova de que já há algum tempo estava “seguindo a orientação ora
proposta”, menciona a conferência apresentada em 1924 na Sociedade
de Educação, na qual esclareceu os elementos centrais de sua proposta
de ensino.
Sempre nos pareceu indispensável partir de noções
que o aluno possa imediatamente compreender e
assimilar, colocando-lhe as questões ao alcance da
mão e dos olhos, aplainando-lhe, pela experiência e
pela observação, o caminho que ele deve percorrer, até
o campo da abstração, onde se realizam as mais altas
generalizações do espírito (Cristofaro, 1929b, p. 5).

Nessa introdução, ao contrário do que ocorreu em seu primeiro
livro, Saverio Cristofaro volta a mencionar a sua experiência com os
“métodos gráfico, numérico e algébrico”. Esse retorno foi uma estratégia
importante para reforçar a sua proximidade com o discurso veiculado
pelos novos programas. O discurso sobre esses métodos, no entanto, já
não é o mesmo. Percebe-se certa adequação à proposta oficial. Antes, o
professor Cristofaro não estabelecia nenhuma relação entre os métodos
gráfico, numérico e algébrico e as disciplinas que compunham o
programa. Agora afirma que, com esses métodos, “as três primeiras
partes da matemática – aritmética, álgebra e geometria – isto é, o estudo
do cálculo aritmético e algébrico, e o da forma, constituem um todo
harmonioso e lógico, que se deve aprender em conjunto pelo auxílio que
respectivamente se prestam” (Cristofaro, 1929b, p. 6).
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Uma outra estratégia utilizada por Saverio Cristofaro, para
reforçar a impossibilidade de produção de um “compêndio dessa
natureza, se não tivéssemos quase pronta, toda a matéria que o
compõe”, foi considerar Como se aprende matemática, uma segunda
edição ampliada do Como se aprende Aritmética. Por essa razão optou
por reproduzir integralmente os quatro primeiros parágrafos do prefácio
do livro Como se aprende Arithmetica e reformular o projeto de
continuidade do trabalho: “O plano primitivo teve de ser modificado.
Pretendemos, em breve, publicar a segunda e terceira partes. Na
segunda, daremos a parte final da Aritmética, aplicando os
ensinamentos contidos nesta, às necessidades da vida econômica. Na
terceira, desenvolveremos programa minucioso de álgebra” (Cristofaro,
1929b, p. 7).
Essas modificações foram provavelmente sugeridas ao professor
Cristofaro por amigos e editores da Companhia Editorial Nacional. O
lançamento de seu livro, o primeiro que contemplava as orientações dos
novos programas de matemática, poderia ser um importante
instrumento para o fortalecimento da Sociedade de Educação e do
mercado editorial de livros didáticos de São Paulo. Apostando no
sucesso editorial do livro, a Companhia Editora Nacional já anuncia, na
contracapa, as próximas publicações do professor Cristofaro:
“Como se Aprende matemática” (parte final da
Aritmética, contendo o restante do programa oficial do
Colégio D. Pedro II).
“Como se Aprende matemática” - (Álgebra) –
desenvolvimento do programa oficial do Colégio D.
Pedro II
“Cartilha de matemática – para o curso primário”
(Cristofaro, 1929b, contracapa).

Apesar de reforçar as semelhanças existentes entre sua proposta
pedagógica e as novas orientações do Colégio Pedro II, Saverio Cristofaro
conhece a dimensão das diferenças. Por isso, não deixa de mencionar
que não seguiu, “ponto a ponto, a ordem pedagógica”. Mas que, embora
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defenda a “liberdade didática”, considerou “os limites marcados pelo
programa oficial” e, “dentro deles”, movimentou-se “à vontade”, seguindo
o que tinha “aprendido, ensinando” (Cristofaro, 1929b, p. 6).
Na segunda edição de Como se aprende matemática”, agora com a
indicação de servir ao primeiro ano do curso ginasial, foram feitas
algumas novas adequações aos programas do Colégio Pedro II. O livro,
no entanto, ainda não se orienta pela ordem sugerida pelos programas.
Em suas páginas finais, o autor apresenta aos interessados a “ordem
didática do programa oficial, com indicação das páginas onde se
encontram os respectivos pontos”. Poderíamos pensar que o autor não
utilizou em seu livro a ordem proposta pelos programas oficiais, devido
ao pouco tempo que teve para fazer a revisão, “menos de oito meses”,
por já estarem “esgotados os 5000 exemplares da primeira edição”
(Cristofaro, 1930a, p. 7). Entretanto, não foi apenas o pouco tempo
disponível o responsável pela não adequação integral do texto aos
programas oficiais. O professor Saverio Cristofaro não concordava
totalmente com os programas, não considerava “conveniente
acompanhar a ordem didática do programa” (Cristofaro, 1930b, p. III).
A tentativa do autor em reafirmar a construção de um texto
próprio, com as características que havia construído durante a sua
experiência na docência, não se posicionando totalmente de acordo com
os programas, não era um aspecto valorizado pelos editores. A
Companhia Editora Nacional, que já planejava investir em um amplo
projeto editorial, envolvendo professores da Escola Normal de São Paulo,
do Liceu Rio Branco e membros da Sociedade de Educação de São
Paulo, anunciava a total adequação do livro de Saverio Cristofaro às
orientações do novo programa.
O autor seguiu neste compêndio o programa adotado,
para todos os Ginásios e Colégios do Brasil, pela
Congregação do Colégio D. Pedro II, do Rio de Janeiro,
em março do corrente ano. Este programa estabelece o
ensino simultâneo da Aritmética, Álgebra e Geometria.
É o primeiro livro que aparece ajustado à reforma do
programa. E, na sua aceitação não irão, sem dúvida,
hesitar os responsáveis pela direção do ensino em cada
colégio brasileiro. A excelência desse trabalho não
poderá ser excedida por qualquer outro consagrado ao
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mesmo assunto. Satisfaz as exigências mais recentes
do ensino, facilita enormemente a tarefa árdua dos
mestres e desperta nos alunos o amor por uma
disciplina que sempre causou aborrecimentos e
dificuldades. Grande volume, papel acetinado,
cartonado (Companhia Editora Nacional, 1931, p. 512).

O projeto da Companhia Editora Nacional e de Saverio Cristofaro
era produzir uma coleção de livros didáticos de matemática, nos moldes
das modernas orientações propostas pelo Colégio Pedro II para o curso
ginasial. O projeto, no entanto, não seria concluído16. Foram publicados
apenas os dois primeiros volumes da Coleção.
Alguns anos depois, a “Companhia Editora Nacional daria início
a um amplo projeto editorial de caráter nacionalista e renovador, por
meio da criação, em 1931, sob a direção de Fernando de Azevedo, de sua
Biblioteca Pedagógica Brasileira” (Miorim, 2006, p. 9). A segunda série
dessa Biblioteca era reservada aos Livros Didáticos. Os primeiros livros
didáticos de matemática, produzidos durante a década de 1930, seriam
os cinco volumes da coleção Mathematica, de autoria de Jacomo Stávale,
professor de matemática da Escola Normal de São Paulo, do Liceu
Nacional Rio Branco e de outras escolas de São Paulo.
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Resumo
Este trabalho apresenta resultados parciais de um projeto de pesquisa mais amplo que
tem o objetivo de analisar “a escrita de livros didáticos de matemática nos séculos
XIX e XX”. Na primeira metade do século XIX, a Academia da Marinha do Rio de
Janeiro foi o locus de nascimento de um autor de livros didáticos de matemática que
teve grande influência nos caminhos da matemática escolar brasileira. A partir das
memórias de Christiano Bendicto Ottoni apresentadas em seu livro Autobiografia
analisamos indícios da constituição desse professor-autor de livros didáticos de
matemática do século XIX.
Palavras chave: história da educação matemática, século XIX, livros didáticos de
matemática; Academia da Marinha.
Introdução
O professor-autor Christiano Benedicto Ottoni iniciou a escrita de suas memórias em 1870,
período em que estava “ocioso” e sentia a necessidade de prencher seu tempo com algum
trabalho de seu interesse. Estava perto de seus 60 anos e padecia do que teria chamado um autor
latino, que não se lembrava o nome, da scribendi cacoethes, ou seja, da doença maligna da
escrita (Otoni, 1983, p.3). Provavelmente escrevendo com uma caneta tinteiro, Ottoni durante os
anos seguintes fazia correções, comentários, complementações aos seus registros anteriores. A
última complementação que fez diz repeito a um acontecimento ocorrido em novembro de 1890.
Em um comentário anterior, sobre a queda da monarquia, projeto que desde muito jovem
defendeu, ele tinha então 78 anos e “sentia o peso da idade”.
Nascido em 1811 no munícipio mineiro Vila do Príncipe, terra de ouro, dimantes, serras,
rios e cocheiras, em um período em que as minas estavam se esgotando e que a região começava
a se dedicar à pecuária e à agricultura, Christiano Benedicto Ottoni presenciou e participou de
diferentes formas dos principais eventos políticos ocorridos no Brasil no século XIX. Tinha sete
anos quando participou das festas da comemoração da coroação de D. João VI. Aos 11 anos
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participou de uma “festa de arvorada” em comemoração à Independência. Por ser filho de um pai
que era “um dos principais da terrinha” recitava uma poesia “que era intensamente aplaudida”
(Otoni, 1983, p.20).
Embora Ottoni não mencione este fato em suas memórias, ele deve ter tido contato em
1917, mesmo que rapidamente, com um viajante estrangeiro que ficou algum tempo conhecendo
a região. Trata-se do botânico Auguste de Saint-Hilaire, que fez muitos registros sobre a Vila do
Príncipe, avaliando que em torno de 700 casas abrigavam uma população de 2500 a 3000
habitantes. Em suas observações, Saint-Hilaire (1939) descreve as características da Vila.
Essa vila está edificada sobre a encosta de um morro alongado; e suas casas dispostas
em anfiteatro, os jardins que entre ellas se veem, suas igrejas disseminadas formam
um conjunto de aspecto muito agradável, visto das elevações proximas. (...) As ruas
são pouco numerosas, e, na maioria, calçadas. (...) A maioria das casas é caiada, e, os
portãos e caixilhos das janelas são, geralmente, pintados em cinzento imitando
mármore. ( p.282)

Tempos de Formação
Ottoni teve suas primeiras aulas com um “mestre de primeiras letras” chamado Manoel da
Costa. Não foi um aluno prodígio, foi “tarde à escola” e aprendeu “lentamente”. Ao relembrar
esse período, comenta que seu primeiro professor “ensinava materialíssimamente” e que tinha
uma prática curiosa, chamada “perdões”. Aos alunos que eram merecedores, o professor
distribuía “bilhetes com a sua rubrica”. Esses bilhetes eram usados para perdoar faltas futuras e
fugir à palmatória1 do professor”, por isso, o professor os denominava “perdões”. Como eram
“inominais e transmissíveis”, eles podiam ser usados para auxiliar um colega mais fraco. Essa
prática gerava um comércio de perdões entre alunos e também entre parentes de alunos e do
professor (Otoni, 1983, p.13, 17, 19). Podemos imaginar que o professor Manoel estivesse
utilizando alguns princípios do Método Lancasteriano, também conhecido como Monitoral ou
Mútuo. A propaganda européia de sua superioridade em relação a outros métodos levou o
“Imperador D. Pedro I” a incentivar a sua adoção no Brasil “e, em 1827, a determinar” a sua
“obrigatoriedade em todas as escolas públicas de primeiras letras do Império” (Faria Filho;
Vidal, 2000, p.22). Esse método previa a utilização de “cartões de perdões e penas”. Entretanto,
é possível conjecturar que a prática dos “perdões” e “bilhetes” adotada pelo professor Manoel
em Vila do Príncipe estivesse associada também a uma outra prática daquele município,
relacionada ao ouro, que é contada por Saint-Hilaire em seu livro Viagem pelas Províncias de
Rio de Janeiro e Minas Geraes . O autor escreve que após a chegada ao Brasil da Corte
Portuguesa D. João VI proibiu a circulação do ouro em pó no Brasil. Foram então estabelecidas
“casas de conversão (casas de permuta), onde os que possuiam pequenas quantidades de ouro em
pó as levavam para receber em troca, bilhetes, chamados de permuta” Como eram inomináveis e
transmissíveis, esses bilhetes circulavam “como dinheiro em toda a província” (Saint-Hilaire,
1939, p.290).
1

Instrumento de madeira com um cabo e uma parte circular na outra extremidade com cinco furos,
com o qual pais e professores castigavam as crianças, batendo-lhes com a parte circular na palma de suas
mãos. Bolo (ou bolinho) era a denominação para o golpe de palmatória, dado como punição.
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A outra característica que Otonni atribui ao ensino de seu professor de primeiras letras,
ensinar “materialíssimamente”, pode em um primeiro momento nos levar a pensar em um ensino
com materiais concretos, ao estilo do ensino mútuo ou intuitivo. Entretanto, a materialidade a
que Ottoni se refere diz respeito aos castigos físicos, em particular, ao uso da palmatória. Pela
experiência que teve com esse tipo de ensino “material”, no qual era castigado pelo professor não
apenas pelo não cumprimento de tarefas escolares como também por faltas cometidas fora da
escola, Ottoni se posiciona totalmente contrário a essas materialidades. Não acredita que os
castigos físicos possam mudar ou melhorar o comportamento dos alunos, além de considerar que
a prática dos perdões agravava ainda mais a situação. Para justificar a sua posição, utiliza a sua
própria experiência. Como ele não tinha facilidade para obter os perdões, ao contrário do seu
irmão Jorge, cuja madrinha negociava perdões junto à esposa do professor, e era um aluno
travesso, muitas vezes “chuchou” os seus “bolinhos”. Além de utilizar a “injustiça” na prática
dos perdões em defesa do não uso de castigos físicos, Ottoni afirma que não foram os castigos do
professor ou de seu pai que contribuíram para que ele tivesse um melhor comportamento. Ao
contrário, mudou a sua postura com relação aos estudos quando seu pai teve uma atitude
carinhosa com ele. Ao ser informado “que havia algumas semanas sabia eu sempre a lição, disseme com desusada brandura: não é melhor isto do que precisares de castigo? E os olhos se lhe
umedeceram de lágrimas que me causaram profunda impressão” (Otoni, 1983, p. 19). Daquele
dia em diante, Ottoni estudou seriamente.
Ao concluir as aulas de primeiras letras aos 12 anos, Ottoni frequentou durante quatro anos
a aula de Latin com o professor Paulo, que segundo ele “sabia a língua, como a pode saber um
homem de boa memória, sem talento“. Também, aprendeu, “imperfeitamente, a traduzir
francês”, com seu irmão Teófilo, “que o aprendera com o Ouvidor Plácido Martins” (Otoni,
1983, p.13, p.19). Em suas memórias, Ottoni considera que a sua formação básica foi muito
deficiente.
Quando em 1828 mudou-se para o Rio de Janeiro, com “quase 17 anos”, considerava ser
“uma criança em tudo”. Com relação à sua formação, não teve um “verdadeiro ensino religioso”
e a “educação literária foi quase nula” (Otoni, 1983, p. 13). Lembra-se que suas únicas leituras
foram as de alguns clássicos latinos, dentre os quais encontra-se o historiador Tácito, e os
autores franceses “Gil Braz e Diabo Coxo”. (Otoni, 1983, p. 23). Embora Ottoni não explicite
quais eram esses textos, provavelmente, trata-se dos livros de Alain-René Lesage: Histoire de Gil
Blas de Santillane e Le Diable Boiteux, obras infanto-juvenis que circulavam naquele período no
Brasil (Coelho, 1987).
Ao chegar no Rio de Janeiro estudou durante quatro semanas para “os preparatórios”, os
vestibulares daquele período, à Academia Real de Guardas-Marinha, que constavam de
“tradução de francês e rudimentos de aritmética” . Os quatro irmãos Teófilo, Honório, Jorge e
Cristano estudaram nesta Academia. A opção não foi pessoal. A decisão do pai baseou-se nos
custos e nas vantagens que naquele período foram dadas por D. Pedro I para “criar oficialidade
de mar”. Os postos de Aspirante (cadete) foram abertos a jovens não pertencentes à nobreza,
com o oferecimento de bolsas de estudo, “pensões”, aos alunos que frequentassem o curso e
tivessem bom aproveitamento, com a possibilidade de ter um emprego em um breve tempo. A
aprovação em qualquer ano do curso promovia o aluno a Guarda-marinha, com o salário
correspondente. Além disso, a aprovação autorizava o aluno a “abrir em casa explicação das
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matérias já cursadas”, ou seja, a oferecer aulas particulares (Otoni, 1983, p. 25-6).
Tempos de profissionalização
A Real Academia dos Guardas-Marinha, desde a sua implantação por Dona Maria, Rainha
de Portugal, em 5 de agosto de 1779, tinha o objetivo de oferecer estudo das Ciências “que são
indispensáveis, não só para se instruírem, mas também para se aperfeiçoarem na Arte, e prática
da Navegação”. No currículo proposto para essa formação, no denominado Curso de
Matemática, constavam as seguintes matérias: Aritmética, Geometria, Trigonometria Plana e
Esféria, Álgebra e sua aplicação à Geometria, Estática, Dinâmica, Hidrostática, Hidráulica,
Óptica, e de um “Tratado completo de Navegação” (Silva, 1828a, p.230).
Quando a Côrte Portuguesa se transferiu para o Brasil, “a Companhia dos GuardasMarinha, o seu Comandante e os Lentes da Academia, acompanharam o Príncipe Regente”
(Pirassinunga, 1958, p. 57). Por Decisão Oficial, de maio de 1808, a Real Academia dos
Guardas-Marinha foi instalada e funcionou nos primeiros tempos nas dependências do Convento
de S. Bento, com o mesmo Comandante e Diretor da Academia “José Maria Dantas Pereira”, que
continuou à frente do estabelecimento até 1817, quando foi substituído pelo Capitão de Mar e
Guerra Francisco Maria Teles” (Pirassinunga, 1958, p. 59). Neste período, o funcionamento da
Academia continuava a ser regido pelo Decreto de 1º de abril de 1796, no qual o Curso
Matemático era “composto de três anos letivos”:
No Primeiro Ano: Aritmética, Geometria e Trigonometria Reta com o seu uso prático
mais próprio aos Oficiais do Mar.
No segundo ano: Princípios de Álgebra até as Equações do segundo grau inclusive;
primeiras aplicações dela à Aritmética e Geometria; Seções Cônicas e a Mecânica
com a sua aplicação imediata ao Aparelho, e Manobra.
No Terceiro ano: Trigonometria esférica; Navegação Teórica e Prática e uns
rudimentos de Tática Naval (Silva, 1828b, p. 268).
Além dessas disciplinas teóricas, estavam explicitados os estudos das “artes“ para cada um
dos três anos. Nessas lições práticas estavam previstos desde o conhecimento de todos os
instrumentos e de seu manuseio, o desenho de “plantas de diferentes Costas, Bahias, Enseadas e
Portos”, “escorar o navio no dique”, até “a solução dos importantes e diversos problemas da
Artilharia Prática” (Silva, 1828b, p. 268-9).
Christiano Benedicto Ottoni foi aluno na Academia da Marinha de 1828 a 1830. Em suas
memórias, registra que as “matérias regularmente desenvolvidas” no 1º ano foram: “Aritmética,
Álgebra até equações do 2º grau, Geometria, Trigonometria retilínea”. No 2º ano: “ Álgebra
superior, Geometria analítica, Cálculo diferencial e integral, Mecânica” e no 3º: “ Trigonometria
esférica, Astronomia Náutica, Navegação”. Em seguida, em um parágrafo separado faz o
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seguinte registro: “tudo segundo Bézout”2. Ao final, menciona as “aulas secundárias”, que para
ele eram “Aparelho, Desenho, Artilharia” (Ottoni, 1983, p.26).
Ottoni não mede elogios aos seus “professores de ciência” da Academia da Marinha:
“conscienciosos, dedicados aos seus deveres, incansáveis”, nunca faltavam. Eram eles, os
capitães-de-mar-e-guerra: José de Souza Correa (1º ano), José Gonçalves Vitória (2º ano),
Francisco Miguel Pires (3º ano) e Maximiano Antonio da Silva Leite. Este último, em especial,
embora fosse professor da “cadeira de artilharia”, “tinha o título de Lente de Matemáticas”,
“conhecia a fundo o espírito da ciência”, era mais rigoroso: podia ser chamado “um
Matemático”. A caracterização desse verdadeiro matemático é feita por Ottoni da seguinte
forma:“Um homem excêntrico, misantropo, celibatário; vivia em grande isolamento entre os seus
livros, um sextante com que fazia freqüentes observações, e a sua flauta que tocava bem”
(Ottoni, 1983, p.27).
Quando cursava a Academia da Marinha, aproximou-se dos liberais e das discussões
políticas. Seu irmão mais velho, Teófilo, já estava envolvido com as propostas liberais. Mas foi
um amigo que o levou à leitura de autores ligados à Revolução Francesa, dentre eles o Contrato
Social de Rousseau. A partir desses primeiros envolvimentos, assumiu a sua posição de liberal,
democrata, republicano, envolvendo-se, com intensidades variadas em todos os eventos de seu
tempo.
Tempos de ser professor
Em 1830, ao concluir o curso na Academia da Marinha, não querendo seguir a carreira na
Marinha e pensando em seguir a carreira jurídica, pleiteou uma vaga de professor de Geometria
“anexa ao Curso Jurídico” de São Paulo. Entretanto, “foi indeferida a petição” (Ottoni, 1983,
p.30). Segundo informações do Marquês de Valença, amigo de seu pai, a negação foi causada
por uma intervenção do Marquês de Paranaguá, que havia dito ao D. Pedro I, que os Ottoni eram
inimigos, pela oposição que a família fazia à monarquia.
Não conseguindo assumir a vaga de professor, Ottoni continua em seu posto de Guardamarinha. No ano da “abdicação de D. Pedro I, em 7 de abril”, Ottoni pede licença da Marinha de
e ingressa no 3º ano da Academia Militar. Em suas memórias, explica que naquele período os
dois primeiros anos eram comuns às Academias da Marinha e a Militar. Por essa razão pode
entrar direto no 3º ano, no qual era estudado o “curso completo de mecãnica, regido por J. J.
Rodrigues Torres, depois Visconde de Itaboraí”. O seu ingresso na Academia, no entanto, só
teria sido possível, pelo fato de o Marquês de Paranaguá, defensor da monarquia, ter deixado
naquele ano o Ministério da Marinha (Ottoni, 1983, p.31).
Naquele ano de 1831, Ottoni esteve envolvido em todos os acontecimentos políticos. Foi
voluntário no batalhão de revolucionários que assistiu à abdicação do Imperador na madrugada
do dia 07 de abril, participou dos motins do mês de julho, fez parte da Guarda municipal
2

Étienne Bézout (1739-1783) foi um matemático francês, membro da Academia de Ciências e
professor de escolas militares. Sua coleção de livros de matemática intitulada Cours de Mathématiques à
l'usage des gardes du pavillon et de la marine, publicada entre 1764 e 1769, foi muito utilizada em
escolas francesas e de outros países.
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provisória.
Talvez por seu envolvimento com os “revolucionários” e a conselho do pai, em 1832,
pediu licença da Marinha, se afastou da Academia e tentou novamente ingressar em uma cadeira
de Geometria, agora em Ouro Preto. No concurso foi examinado por “dois padres do Caraça”,
mostrando que sabia mais geometria do que eles. Foi aprovado. Iniciou suas aulas. Trabalhou
“três ou quatro meses” e pediu demissão. Suas “palestras” liberais não estavam agradando os
moderados da Província de Minas Gerais. Voltou em 1833 à Academia Militar e concluiu seu
curso em 1837, ano em que se casou.
O curso de engenheiro que realizou na Academia Militar não deve ter sido um curso que
Ottoni tenha se envolvido, ou gostado. Em suas memórias, nenhum comentário além das poucas
observações sobre o ano em que ingressou foi registrado. É possível que estivesse em um reduto
de pessoas com posições político-ideológicas diferentes das suas. Foi um período de grande
militância política, que culminou com a sua eleição como Deputado, em 1835, na primeira
legislatura da Assembléia Provincial do Rio de Janeiro.
Em 1834, iniciou sua carreira de professor substituto da Academia Militar, por concurso, e
dava “explicações em casa”, forma empregada naquele período às aulas particulares dadas a
alunos que desejavam prestar os “preparatórios” ou que já estavam matriculados em cursos
superiores (Ottoni, 1983, p.31). Permaneceu como professor da Academia da Marinha durante 21
anos.
Tempos de escrita de livros didáticos de matemática
Os Estatutos da Real Academia Militar, prescritos pelo Decreto de 1º de abril de 1796,
enfatizavam que as lições deveriam ser dadas segundo os “compêndios” utilizados naquele
momento, esclarecendo que essa decisão deveria ser cumprida enquanto não fosse ordenado o
contrário (Silva, 1828b, p. 269). Os professores deveriam seguir os compêndios indicados, não
lhes sendo permitido utilizar outros ou fazer de outra forma. Um autor dos Compêndios, embora
não mencionado nos Estatutos, era Étienne Bézout.
Os livros de Bézout fizeram “enorme sucesso” nas escolas francesas. Em um levantamento
realizado pelo gabinete ministerial em 1799, os resultados mostraram que dezeseis anos após a
morte de Bézout, “50 entre 69” Écoles Centrales ainda “estavam ensinando matemática de
acordo com Bézout” (Schubring, 2003, p.100-101). No Catálogo da Biblioteca Nacional da
França é possível localizar ”mais de setenta e cinco edições da Aritmética” de Bézout “no
período de 1770 até 1868” (Valente, 1999, p. 79). As traduções para a língua portuguesa também
tiveram várias edições.
Desde a criação da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, em 1772,
professores portugueses da instituição iniciaram a tradução de obras francesas. Monteiro da
Rocha traduziu os “Elementos de Arithmetica” e Elementos de Trigonometria Plana” e José
Joaquim Faria os Elementos de Analyse Mathematica” de Bézout . Embora fossem traduções dos
originais franceses, os professores-tradutores incluíram em suas traduções alguns elementos
originais, como métodos e fórmulas. Monteiro da Rocha, na tradução dos “Elementos de
Arithmetica” incluiu “um método de extracção da raiz cúbica dos números, que ficou conhecido
por Método de Monteiro”. Essas traduções de Bézout foram utilizadas “No curso da Companhia
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de Guardas-Marinhas, criado em 1782” (Henriques, 2005, p. 187-9). A essas traduções foi
acrescentada a de “Custódio Gomes Villas Boas, professor da Academia”, do “Curso de
Mathematica, escripto para uso dos Guardas bandeiras e Guardas marinhas: elementos de
Geometria, trigonometria Rectilínea e spherica”, em 1796.
Iniciando sua atividade como professor substituto da Academia Real da Marinha de
Lisboa, em 1801, o professor Barbosa foi “mais tarde promovido a lente catedrático” (Castro,
1999, p.20). Seguindo as orientações da Academia, Barbosa utilizava em suas aulas de geometria
do 1º ano o texto de Bézout. Entretanto, não concordava com alguns aspectos do texto e resolveu
escrever seu próprio livro. Como membro da Academia Real de Ciências de Lisboa, Barbosa
possivelmente encaminhou o manuscrito de seu livro de geometria para avaliação visando uma
futura publicação pela instituição e, talvez, a sugestão de sua adoção na Academia Real de
Marinha. A avaliação do texto de Barbosa por Francisco de Paula Travassos, emitida em 16 de
dezembro de 1814, contemplou as expectativas do autor.
Li os Elementos de Geometria compostos pelo Sr. Francisco Vilella Barbosa (...)
Depois de algumas pequenas alterações que o autor de boa vontade se prestou (...)
me parecem dignos (...) de serem adotados nas escolas em lugar dos Elementos de
Geometria do Sr.Bezout, em que muitas vezes não se encontra nas demonstrações
aquele rigor geométrico (...) (Travassos, 1814).
Aprovada pela Academia, a primeira edição dos Elementos de Geometria de Francisco
Vilella Barbosa foi publicada em 1915, “às custas” da instituição, vindo a substituir oficialmente
o livro de Bézout na Academia Real da Marinha. Barbosa publicou, em 1817, o “Breve tractado
de Geometria spherica, em additamento aos seus Elementos de Geometria”, que foi
incorporado às futuras edições de seus Elementos de Geometria, “várias vezes reeditados”
(Henriques, 2005, p. 191).
Quando Ottoni foi aluno da Academia da Marinha, de 1828 a 1830, os livros de Bézout
eram ainda adotados. Ao assumir a cadeira de lente catedrático, em 1844, a orientação havia sido
mudada. O livro de geometria agora indicado no 1º ano da Academia da Marinha era o de um
autor brasileiro, seu inimigo político, Francisco Vilela Barbosa, o Marquês de Paranaguá.
Dois anos antes de assumir a cátedra na Academia da Marinha, em decorrência das
“rebeliões de Minas e de S. Paulo”, em 1842, Ottoni “esteve preso a maior parte do tempo”. O
responsável por sua prisão, o Ministro da Marinha, era o Marquês de Paranaguá, o mesmo que
havia impedido que ele assumisse a cadeira de Geometria em São Paulo e, consequentemente,
pudesse estudar direito como desejava naquele período (Ottoni, 1983, p.31).
No ano seguinte em que assumiu sua cátedra na Academia da Marinha, 1845, Ottoni
apresenta publicamente uma crítica aos Elementos de Geometria de Barbosa. “em um opúsculo
intitulado Juizo critico sobre compendio de geometria adoptado pela Academia de Marinha do
Rio de Janeiro” (Castro, 1999, p.21-2). A escrita deste opúsculo teve “a vingança como um de
seus motivos”, mas também aponta para a intenção de Otoni em “fundar alguma reputação
científica”. De 1849 até 1853 se dedicou à escrita de “compêndios para o 1º ano”.
Para escrever seus livros, como acontecia com os autores de livros didáticos daquele
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período, Ottoni se apropria de partes de outros livros e, por isso, considera-se um compilador e
não um autor. Os autores com os quais mais concordava e que utilizou para a escrita de seus
compêndios foram L. P. M. Bourdon e A. J. H.Vincent. Tendo, no entanto, clareza da forma
como realizou a escrita, que não foi uma mera transcrição, uma vez que realizou algumas
modificações de “exposição” e “método”, Ottoni admite que não é necessário “exagerar a
modéstica” (Ottoni, 1983, p.52 e p.62).
Em sua Mémorias, Ottoni comenta que ao escrever seus livros não pensou “em colher
deles vantagens pecuniárias”, mas admite ter obtido bons rendimentos com os direitos autorais
ou com a venda de propriedade. Em um apêndice de seu livro de memórias, Ottoni registra os
ganhos que obteve com a venda de seus livros de Geometria, Aritmética e Álgebra até aquele
momento: “cerca de 60 contos de réis”. Embora não seja um valor tão significativo,
complementa que esse valor foi “muito inferior ao que vale a reputação que me criaram” (Ottoni,
1983, Nota E).
Considerações Finais
A experiência de Christiano Bendicto Ottoni como professor da Academia da Marinha não
mereceu muitas observações em suas memórias. Nada comenta sobre seus colegas de profissão,
suas aulas, seus alunos ou as práticas da Academia. Esse silêncio pode ser significativo. Talvez
tenha preferido não expor a Academia. A autoria de livros didáticos mereceu um pouco mais de
atenção. Foi um autor adotado no Colégio Pedro II. Vendeu mais livros do que imaginou. Nunca
se considerou um “verdadeiro matemático”, como o professor Maximiano Antonio da Silva
Leite, que procurou várias vezes para tirar as suas dúvidas matemáticas, mas teve o
reconhecimento de seus colegas de profissão e dos alunos que utilizaram seus livros.
Irriquieto, polêmico, republicano, tornou-se um político respeitado. Foi Deputado e
Senador em várias legislações. Defendeu as causas do partido liberal: eliminação da prática do
“beija-mão”, a abolição dos escravos, a queda da monarquia, etc. Teve muitos amigos e vários
inimigos. Envolveu-se em várias situações de conflito, foi preso, teve vários processos contra
ele, incluindo alguns ligados à família.
Christiano Bendicto Ottoni, conseguiu a notoriedade que tanto parece ter almejado. No
entanto, essa notoriedade não foi alcançada pela escrita de seus compêndios ou por suas atuações
e convicções políticas, mas por uma outra atividade que de alguma forma se liga às demais:
engenheiro de ferrovias. Essa atividade o transformou em um símbolo da modernidade brasileira:
“O pai das Estradas de Ferro do Brasil”.
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A COLEÇÃO DIDÁTICA “MATEMÁTICA": UMA PROPOSTA DE ENSINO
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A década de 1970 foi marcada pelo surgimento de críticas a propostas do denominado
Movimento da Matemática Moderna. Esse movimento, que pretendia modificar a matemática
escolar, foi gerado no período Pós Segunda Guerra Mundial, por países do chamado Bloco
Ocidental. As bases do movimento foram estabelecidas durante o Seminário de Royaumont,
realizado em 1959 e organizado pela Organização Européia de Cooperação Econômica. No
cenário brasileiro, as discussões sobre o Movimento da Matemática Moderna, desencadeadas
por ações do grupo paulista GEEM – Grupo de Estudos de Ensino de Matemática -, liderado
pelo professor Osvaldo Sangiorgi, são ampliadas por meio de manifestações ocorridas nos
Congressos Nacionais de Ensino de Matemática, espaços privilegiados para o debate sobre o
ensino de matemática.
Embora as críticas ao movimento da matemática moderna sejam intensificadas a partir
da década de 1980, e novas propostas para o ensino de matemática começam a circular no
Brasil, várias coleções de livros didáticos de matemática com características modernas se
mantém no mercado editorial brasileiro, e são utilizadas em escolas. Uma dessas coleções foi
produzida por uma equipe de professores de matemática sob a coordenação da educadora
baiana Marta Dantas e do matemático paulista Omar Catunda.
A equipe liderada por Martha e Catunda publica na década de 1960 a coleção
Matemática Moderna, elaborada a partir de textos experimentais. Nas décadas seguintes,
outras edições, com diferentes denominações, foram publicadas. Neste trabalho,
1

Doutoranda da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Membro do Grupo de Pesquisa: História,
Filosofia e Educação Matemática (HIFEM). Docente da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC – BA.
2

Coordenadora do Grupo de Pesquisa: História, Filosofia e Educação Matemática (HIFEM). Docente da
Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP – SP.

centralizamos a nossa atenção nas edições da coleção Matemática, utilizada por alunos e
professores de uma instituição escolar da cidade de Ilhéus - o Instituto Nossa Senhora da
Piedade -, no período de 1990 até 1996.
A primeira autora contemplada nas capas da coleção Matemática é a educadora baiana
Martha Maria de Souza Dantas. Em seguida, são apresentados os nomes de suas ex-alunas e
colegas Eliana Costa Nogueira, Neide Clotilde de Pinho e Souza e Eunice da Conceição
Guimarães. O último autor que aparece é Omar Catunda, que foi professor da Universidade de
São Paulo e da Universidade da Bahia. Publicada pela Editora Fator, a edição não apresenta a
data de publicação. Os autores da coleção faziam parte de um grupo de professoresinvestigadores de matemática que desde a sua constituição, em 1964, pesquisava e escrevia
textos didáticos para o ensino de matemática da educação básica.
Analisar essa coleção, buscando compreender como o ensino de matemática estava
sendo pensado e re(elaborado) por esse grupo de educadores, em decorrência de outras
propostas para a matemática escolar que estavam circulando no cenário brasileiro, faz parte de
nosso trabalho de doutorado que tem como um de seus objetivos investigar as práticas
escolares relacionadas ao período em que a coleção foi utilizada no Instituto Nossa Senhora
da Piedade de Ilhéus-Ba.
Para realizar a análise da coleção Matemática, dialogamos com vários trabalhos e
depoimentos de Martha Dantas, bem como com resultados de diversas investigações já
realizadas sobre a história da educação matemática baiana, apoiadas em proposições
historiográficas de Roger Chartier (1991), articuladas às de Michel de Certeau (2008).
Procuramos situar a coleção Matemática em relação a outras publicações do grupo e
de outros autores do denominado Movimento da Matemática Moderna. Com essa proposta,
iniciamos o estudo apresentando as primeiras apostilas escritas no extinto Centro de Ensino
de Ciências da Bahia – o CECIBA.

AS PRIMEIRAS PUBLICAÇÕES DA EQUIPE DO CECIBA
No período pós Segunda Guerra Mundial, diversas ações foram efetivadas tendo em
vista a modernização do ensino científico em países do denominado bloco ocidental. Uma
dessas ações foi a criação pelo Departamento do Ensino Secundário do Ministério de

Educação e Cultura do Brasil de seis Centros de Ensino de Ciências,“entre os anos de 1964 e
1965” (FREIRE, 2009, p. 21). Um desses centros foi sediado na Universidade Federal da
Bahia, sob a sigla CECIBA - Centro de Ensino de Ciências da Bahia. Outros quatro Centros
semelhantes foram criados: o CECINE, em Recife, o CECIGUA, no então Estado da
Gauanabara, o CECISP, em São Paulo e o CECIRS, no Rio Grande do Sul.
Imbuído do objetivo maior de introduzir renovação nas disciplinas científicas do
ensino secundário, “mediante o treinamento e aperfeiçoamento dos professores aos novos
métodos que estavam sendo colocados em prática, numa amplitude mundial”, o CECIBA
inicia suas atividades em 1965 (FREIRE, 2009, p. 48). Para a realização de suas atividades, o
CECIBA, como ocorre com os demais centros, estabelece parcerias com a universidade
federal e a Secretaria Estadual de Educação (VIDAL, 1989, p.16).
No período em que o CECIBA desenvolve suas atividades, de 1965 a 1969, a
educação brasileira era orientada pela Lei de Diretrizes e Bases n.4024, de 20 de dezembro de
1961, que estabelecia: a educação pré-primária – destinada a alunos menores de sete anos de
idade; o ensino primário – obrigatório a partir dos sete anos de idade com duração mínima de
quatro séries anuais; e a educação de grau médio, ministrada em dois ciclos, ginasial e
colegial, que abrangia os cursos técnicos e de formação de professores para o ensino primário
e pré-pimário.
As atividades e investigações realizadas pelos membros do CECIBA, que
contemplavam a elaboração de textos didáticos, tomavam como centro os ciclos ginasial e
colegial, e cursos “de aperfeiçoamento” para professores. Essas atividades foram analisadas
no trabalho de Inês Angélica Freire (2009), no qual são destacadas as produções da equipe de
professoras formada por Neide Clotilde de Pinho e Souza, Eunice Conceição Guimarães e
Eliana Costa Nogueira, sob a coordenação de Martha Dantas e supervisão de Omar Catunda.
Outras professoras, como Maria Augusta Moreno e Norma Coelho de Araujo, contribuíram
inicialmente em algumas publicações que resultaram dos estudos realizados no CECIBA.
Conforme relata André Mattedi Dias (2002), as professoras Eliana, Norma, Neide
Clotilde, Eunice e Maria Augusta, juntamente com Martha Dantas, “dedicaram-se às
atividades de difusão da “matemática moderna” junto ao CECIBA e à Escola de Aplicação
(p.25, grifos do autor). No entanto, a grande maioria dos textos didáticos foram escritos pelas

três primeiras autoras, Dantas e Catunda, inclusive a coleção didática Matemática, escrita
após o encerramento dos trabalhos no CECIBA.
As professoras – Eliana, Eunice, Neide e Martha -, que participavam ativamente desse
Centro de Ensino baiano, formaram-se na Faculdade de Filosofia da UBa, sendo que as três
primeiras foram alunas de Dantas na disciplina Didática Especial da Matemática, do curso de
Matemática. No período de funcionamento do CECIBA, essas professoras atuavam na
Universidade Federal da Bahia e em escolas de nível secundário da cidade de Salvador
(FREIRE, 2009, p.63).
Segundo Freire (2009), o CECIBA, desde a sua criação, teve como um de seus
objetivos produzir, publicar, distribuir e acompanhar experimentações com apostilas e livros
didáticos destinados a alunos do primeiro ciclo ginasial. Os livros didáticos foram editados,
segundo Freire (2009), apenas após a experimentação de textos apostilados em salas de aulas.
A partir das avaliações das experimentações realizadas com as primeiras apostilas escritas
pela equipe do CECIBA, cujo processo foi iniciado em 1966, o material passou por
modificações que resultaram na edição de uma coleção didática, destinada às quatro séries do
curso ginasial, com o mesmo título dos textos apostilados: Matemática Moderna.
O primeiro livro da coleção - Matemática Moderna I - é publicado pela Universidade
Federal da Bahia – UFBa -, por intermédio do seu Departamento Cultural e não apresenta data
de publicação. Apenas neste primeiro volume da coleção são mencionados autores, revisores
e orientador. A autoria é atribuída a Martha Dantas, Eliana Costa Nogueira e Maria Augusta
Moreno, sob a orientação de Omar Catunda e revisão de Norma Coelho de Araújo, Eunice da
Conceição Guimarães e Neide Clotilde de Pinho e Souza. No segundo volume - Matemática
Moderna II -, agora publicado pelo CECIBA, em 1968, os revisores são incorporados à
categoria de autores e uma autora não é mais mencionada. Dessa forma, são autores Martha
Maria de Souza Dantas, Eliana Costa Nogueira, Norma Coêlho de Araújo, Eunice da
Conceição Guimarães e Neide Clotilde de Pinho e Souza, sob a orientação de Omar Catunda.
O terceiro volume, publicado em 1969, mantém as mesmas características3.
A apostila Matemática Moderna IV, segundo os estudos realizados por Freire (2009),
não chegou a ser publicada em formato de livro, como ocorreu com os três primeiros
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Esses livros, podem ser encontrados na Biblioteca Central da UFBa – Biblioteca Reitor Macedo Costa.

volumes. Essa apostila, uma publicação sem data do CECIBA, tendo como autores a mesma
equipe do segundo e terceiro livros da coleção Matemática Moderna, foi encontrada nos
Arquivos do CECIBA “com observações de correções a serem realizadas” (FREIRE, 2009,
p.86).
A redação dessa primeira coleção mereceu comentários de Martha Dantas em sua tese
Sobre a Metodologia da Matemática, defendida em 1971, para obtenção do título de
professora titular da Universidade Federal da Bahia. Em seus comentários, Dantas (1971), nos
esclarece que o projeto de atualização do ensino da Matemática no “secundário baiano” já
estava no sexto ano de experimentação no Colégio de Aplicação da UFBa e estava, naquele
período, sendo introduzido em outros colégios estaduais (DANTAS, 1971, p.34).
Em sua tese, Dantas (1971) avaliava que a coleção Matemática Moderna apresentava
aos professores e alunos do “secundário” um programa de ensino atualizado ressaltando a
nova linguagem da Matemática – a linguagem dos conjuntos - e que, ao apresentar aos alunos
as noções de conjuntos, eles poderiam realizar operações com seus elementos com o propósito
de redescobrir propriedades que permitiriam destacar as estruturas algébricas presentes
nesses conjuntos (p.8). Além disso, ressalta que o projeto permitiria
[...] levar o aluno desde a primeira série ginasial, a descobrir, utilizando sempre um processo
heurístico, as estruturas existentes em N, Q+, Z, Q, R, C, conjuntos estudados no curso
secundário – esta é uma das nossas mais importantes tarefas (DANTAS, 1971, p.20, grifos
nosso)

Pela leitura da tese de Dantas e dos três primeiros volumes da coleção Matemática
Moderna, avaliamos que as estruturas algébricas foram consideradas um eixo norteador para a
apresentação de novos conteúdos, uma vez que os estudos propostos nos livros eram
conduzidos pela investigação em diferentes conjuntos – numéricos, de pontos, de vetores, de
figuras –, acompanhada por atividades operacionais com esses conjuntos, evidenciando as
propriedades estruturais de monóide, grupo, anel e corpo.
O trabalho com estruturas matemáticas foi um ponto tratado durante as duas semanas
de realização do Seminário de Dubrovnik, ocorrido em agosto de 1960. Os trabalhos
discutidos no evento foram publicados, em 1963, sob o título Um programme moderne de
mathématiques pour l´enseignement secondaire, com tradução em português realizada por
Jacy Monteiro, em 1965, com o título Um programa moderno de matemática para o ensino

secundário4. Relações entre sugestões apresentadas no Seminário de Dubrovnik e coleções
didáticas produzidas pela equipe liderada por Dantas e Catunda são apresentadas nos estudo
de Camargo (2009) e Freire (2009).
Em sua dissertação, Camargo (2009) aponta para algumas similaridades entre as
sugestões de Dubrovnik e os textos produzidos pelo CECIBA. Uma delas, diz respeito ao
“uso das propriedades e relações algébricas da teoria dos conjuntos no ensino da
geometria”(p.138). Freire (2009, p.87), também, identifica algumas similaridades entre as
duas propostas. Segundo essa autora, alguns conteúdos elencados no programa que surgiu em
Dubrovnik, para a faixa etária entre 11 e 15 anos, estão presentes em textos dos educadores da
Bahia. Dentres esses conteúdos estão: introdução à noção de vetores; simetria;
transformações: reflexão, rotação, translação; transformações afins e propriedades não
métricas da reta e do plano.
Na publicação do Seminário de Dubrovnik, (GEEM, 1965), os autores manifestam a
preocupação de não apresentar um programa definitivo, uma vez que consideram as
diferenças existentes em sistemas de ensino de diferentes países, com relação à duração,
organização e acesso. Considerando as diferenças, o texto propõe algumas orientações para a
redação de textos didáticos, que deveriam passar por um período experimental, momento em
que seriam apontadas adaptações necessárias à introdução de modernizações dos programas
de ensino de matemática em cada país. Essas orientações foram seguidas pela equipe do
CECIBA, que também seguiu a sugestão de Dubrovnik de exploração de interrelações entre
álgebra e geometria, conforme citado no trabalho de Camargo (2009), mencionado acima.
Um outro aspecto do Programa Moderno de Dubrovnik, considerado pela equipe do
CECIBA, diz respeito à orientação para a introdução de noções elementares da teoria dos
conjuntos, que permite definir grupos, anéis e corpos, que
em nenhum caso se deverá ensinar esses conceitos novos de modo teórico e formal. Ao
contrário, os professores são encorajados a deixar que seus alunos descubram os conceitos que
são a base da maior parte dos assuntos estudados (GEEM, 1965, p. 5, grifo nosso).
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1965.

No momento em que a experimentação de textos didáticos produzidos pelo CECIBA
foi realizada em outras escolas públicas da capital baiana, além do Colégio de Aplicação da
Universidade Federal da Bahia, onde a experimentação havia iniciado em 1966, outras
mudanças foram produzidas nos textos. Segundo Dantas, as diferenças se relacionavam
particularmente aos professores e alunos. No Colégio de Aplicação, na avaliação de Dantas
(1993), a experiência havia tido sucesso pois “os professores que a realizaram estavam
preparados para tal e os alunos tinham condições para utilizar os novos textos” (p.24).
As pesquisas e experimentações dos textos com novas propostas de método e conteúdo
para o ensino da Matemática continuaram a ser realizadas, mas em outros espaços, uma vez
que o CECIBA, segundo Freire (2010), encerrou oficialmente suas atividades em 16 de
outubro de 1969, com a última reunião do Conselho Técnico Administrativo do CECIBA
(p.365-366).

UM NOVO PROCESSO DE ENSINO: ENTRE A EXPOSIÇÃO E A DESCOBERTA
Em 1969, Martha, Eliana e Neide eram as professoras responsáveis pela disciplina
Metodologia do Ensino da Matemática, do Departamento de Teoria e Prática do Ensino de
Ciências Exatas e Experimentais da FACED – Faculdade de Educação da Universidade
Federal da Bahia e integravam um programa de extensão, criado em 1969 e intitulado
Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores de Ciências Experimentais e
Matemática (PROTAP). Nesse período, essas educadoras, juntamente com a professora
Eunice, que pertencia ao Instituto de Matemática da UFBa, segundo Dantas (1996, p.68-69),
iniciaram o trabalho com um processo de ensino denominado Processo entre a Exposição e a
Descoberta – PROED.
Em 1971, apenas dois anos após o encerramento das atividades do CECIBA, foi
publicada pela EDART, de São Paulo, a coleção Ensino Atualizado da Matemática – Curso
ginasial, apresentando algumas das autoras como professoras do CECIBA. Os autores
apresentados nessa coleção são: Omar Catunda – Diretor do Instituto de Matemática e Física
da Universidade Federal da Bahia –, Martha Maria de Souza Dantas, Eliana Costa Nogueira,
Norma Coelho de Araújo, Eunice da Conceição Guimarães, Neide Clotilde de Pinho e Souza
– professoras do Centro de Ensino de Ciências da Bahia –, Maria Augusta de Araújo Moreno
– professora de Matemática do Colégio de Aplicação da UFBa.

Em um estudo compativo dessa coleção com o da coleção Matemática Moderna,
Freire constatou a “quase total similaridade dos conteúdos propostos” (FREIRE, 2009, p.73).
A experimentação desse material em colégios estaduais da capital baiana foi marcada
pela rejeição dos didáticos. Na avaliação de Dantas, isso teria acontecido pois
[...] as idéias originais de Catunda não passaram pelo concreto porque, como bem disse Diènes
– famoso pedagogo húngaro quando aqui esteve, Catunda era dos que queimavam a etapa da
concretização. Assim, o algebrismo utilizado, sobretudo na introdução da geometria e a
abstração decorrente da introdução de conceitos estruturais foram responsáveis em parte, pela
rejeição dos livros (DANTAS, 1993, p.24).

Em meio às manifestações contrárias ao movimento de modernização da matemática,
uma nova edição atualizada da coleção publicada em 1971, agora com o título Ensino
Atualizado da Matemática, destinada à 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries do primeiro grau, acompanhando
às novas orientações de nomenclatura nacionais divulgadas na Lei no. 5692, 11 de agosto
1971, é lançada pela mesma editora, em 1975. Os autores que aparecem na capa são: Omar
Catunda, Martha Maria de Souza Dantas, Eliana Costa Nogueira, Norma Coelho de Araújo,
Eunice da Conceição Guimarães e Neide Clotilde de Pinho e Souza.
Kátia Camargo (2009) estudou essas coleções e as comparou com as discussões
apresentadas no Seminário de Royaumont – França, 1959 -, no Programa Moderno de
Dubrovnik – Iugoslávia, 1960 -, e na I Conferência Interamericana de Educação Matemática
(I CIAEM) – em Bogotá, Colombia, 1961.
Na coleção de 1975, a autora destaca a retirada de conteúdos como o estudo das
transformações na reta real, os estudos do espaço afim, vetores dependentes, independentes e
equação da reta. E ressalta a manutenção de outros como, as noções de lógica, o tratamento
via estruturas algébricas, o uso das propriedades da teoria de conjuntos, os conteúdos e
abordagem da Geometria Euclidiana, e as transformações geométricas associadas ao conceito
de vetores, sendo que não é mais explorado o tratamento algébrico. O uso do papel
quadriculado é introduzido como recurso metodológico auxiliando no ensino da geometria
(CAMARGO, p.112-116).
Ainda na década de 1970, uma nova revisão dos conteúdos e uma grande mudança
metodológica são realizados pela equipe liderada por Dantas e Catunda. As novas propostas

de conteúdo e método de ensino foram apresentadas com a publicação da coleção
Matemática.

A COLEÇÃO DIDÁTICA MATEMÁTICA
A coleção didática Matemática não foi publicada por uma editora conhecida
nacionalmente como aconteceu com as coleções Ensino Atualizado da Matemática-Curso
Ginasial, de 1971, e a coleção intitulada Ensino Atualizado da Matemática, destinada a 5ª, 6ª,
7ª e 8ª séries do 1º grau, de 1975, publicadas pela Edart de São Paulo.
Essa coleção teve várias publicações, e durante a investigação para a escrita desse
trabalho, além da publicação realizada pela Editora Fator, encontramos exemplares da mesma
coleção publicada pela Editora Contraste. Esses livros foram utilizados no Instituto Nossa
Senhora da Piedade, sendo que, em nenhum desses aparece a data de publicação.
Na capa das duas coleções são apresentados os autores, sendo o primeiro nome o da
educadora baiana Martha Maria de Souza Dantas, seguido do nome de suas ex-alunas e
colegas Eliana Costa Nogueira, Neide Clotilde de Pinho e Souza e Eunice da Conceição
Guimarães, e por último, o nome de Omar Catunda. Logo abaixo do nome dos autores
aparecem três retas que intersectam-se formando um triângulo. No interior desse triângulo
aparece a frase “Os porquês são enfatizados” e, nos outros espaços formados pela intersecção
das retas aparecem as frases: “Harmoniza a exposição com a descoberta”, “Leva o aluno a
estudar sozinho” e “Desenvolve o pensamento crítico e criativo”.
A capa já acena para as intenções dos autores, que são explicitadas em um texto
intitulado “Alguns Dados sobre o Livro”, apresentado antes do sumário. Neste texto, os
autores propõem um processo de ensino de matemática que possa conduzir os alunos por
situações que lhes permitam descobrir novos conceitos, regras e propriedades.
Para viabilizar essa proposta, os autores elaboraram os novos textos dessa coleção,
organizados em fichas, que orientam os alunos no processo da descoberta. Em cada ficha, o
aluno é solicitado a ler, interpretar, elaborar e redigir suas respostas em espaços reservados no
próprio livro. Aos professores caberia o papel de orientadores e de apresentação e análise dos
diferentes processos utilizados pelos alunos na resolução das atividades.

Nas palavras dos autores, no texto de apresentação dos livros publicados pela Editora
Contraste, o “quadro negro passa a ser utilizado como uma peça auxiliar” e “espera-se que o
processo metodológico utilizado em cada ficha, processo que harmoniza a “exposição” com a
“descoberta”, leve o aluno a estudar sozinho” (DANTAS, s/d).
Martha Dantas defendeu a nova metodologia proposta na coleção em seu livro
destinado aos professores, publicado em 1987, pelo Centro Editorial e Didático da UFBA, sob
o título Ensino da Matemática: um processo entre a exposição e a descoberta. A descoberta
já havia sido apresentada como um elemento importante no processo de ensino da matemática
por essa autora, conforme citamos anteriormente, em uma afirmação retirada de sua tese de
1971, onde defende que os alunos devem ser levados a descobrir novos conceitos utilizando
sempre um processo heurístico.
A opção pelo trabalho com descoberta através de fichas, aponta para uma provável
apropriação5 de Dantas às propostas para o ensino da Matemática que teve contato em sua
viagem à Europa, em 1953. A educadora relata um pouco do que conheceu nessa viagem em
seu depoimento intitulado Uma mestra e sua vida (1993). Em seu relato, Dantas (1993)
relembra que na Inglaterra hospedou-se no Ursuline Convent High School, uma escola
mantida pelas irmãs Ursulinas, congregação já conhecida de Martha, que havia estudado
durante seis anos como aluna interna de um colégio dessa mesma congregação - o Colégio
Nossa Senhora da Soledade, em Salvador. No colégio da Inglaterra, Dantas observa que o
método da (re)descoberta era o mais empregado, valorizando o princípio do “aprender
fazendo”, ” e que os exercícios “quase preenchiam as aulas” (DANTAS, 1993, p.18, grifos da
autora). Com relação ao ensino de Geometria, observa que ele era dividido em duas partes.
Inicialmente, o ensino era bastante intuitivo e os problemas eram organizados para que o
aluno, ao resolvê-los, fosse levado a descobrir importantes princípios da Geometria. Na
segunda parte dos estudos, cada teorema era acompanhado de um Teaching Exercise
contendo questões simples cujas respostas guiavam o aluno para a descoberta, formulação e
demonstração do teorema” (DANTAS, 1993, p.18).
Na França, relembra que a reforma do ensino da Matemática estava fundamentada nos
mais avançados conhecimentos de psicologia e pedagogia da época. Teve contato em Sèvres
5
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com uma das fundadoras da Associação de Professores de Matemática, Mlle. Dionot, que
defendia e reconhecia as vantagens do método heurístico, mas apontava como desvantagem o
tempo requerido para aplicação do método dificultando o cumprimento dos programas
(DANTAS, 1993, p.19).
Ainda em Sèvres, entrou em contato pela primeira vez com o trabalho dirigido, que
tinha como objetivo principal “ajudar o aluno a encontrar por ele mesmo a solução procurada”
e ao professor caberia a tarefa de identificar o que impedia cada um de continuar para então
ajudá-lo em suas dificuldades (DANTAS, 1993, p.20).
As experiências relatadas por Dantas (1993) nos apontam para aproximações entre
elas e a escrita da coleção Matemática, que aparecem nas capas e no texto “Alguns Dados
sobre o Livro”.
Como ressalta Certeau (2008), assim como “na literatura se podem diferenciar
“estilos” ou maneiras de escrever, também se podem distinguir “maneiras de fazer” (p.92,
grifos do autor). Além da importância de se investigar as apropriações realizadas para a
escrita da coleção, apontamos para a relevância de uma investigação a respeito das “maneiras
de fazer” dos professores, os usos efetivos realizados com os textos didáticos em uma
instituição escolar. Essa investigação permitira compreender se as intenções dos autores com
a escrita dos didáticos foram contempladas nas práticas promovidas em sala de aula pelos
professores com a utilização da coleção Matemática.
Nas coleções anteriores, apesar de Dantas ter registrado em sua tese a importância de
levar o aluno a descobrir conceitos matemáticos utilizando sempre um processo heurístico,
não nos pareceu que os autores tenham encontrado a maneira adequada de conduzir os alunos
para a descoberta nem de como ajustar a introdução dos novos conteúdos ao ensino
secundário. Os conteúdos e métodos de ensino eram constantemente revistos antes da
publicação de uma nova coleção.
Com relação aos conteúdos, apesar de identificarmos uma grande revisão e uma
apresentação bastante diferenciada, quando comparamos a coleção Matemática com as
coleções anteriores, ainda identificamos a permanência de conteúdos modernos. Tais
conteúdos referem-se às noções elementares da teoria dos conjuntos, as noções de relação e
aplicação, e no estudo da geometria por meio das transformações geométricas, que puderam

ser identificados por meio de uma análise dos sumários dos livros dessa coleção. No Quadro
1, elencamos resumidamente, os conteúdos abordados em cada livro.
Os primeiros conteúdos apresentados correspondem ao livro Matemática 5, que
destinava-se a 5ª. série do primeiro grau - nomenclatura utilizada quando foi publicado,
seguido dos livros Matemática 6, Matemática 7 e Matemática 8, destinados respectivamente a
6ª, 7ª e 8ª séries do primeiro grau.
Quadro1: Conteúdos da Coleção Matemática
Matemática 5
Conjunto
Relações e Aplicação
Representação de números naturais na reta
Operações em N
Divisibilidade
Números primos
Mínimo Múltiplo Comum
Conceito de Fração
Frações Iguais
Comparação de Frações
Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão de Frações
Números decimais
Sistema legal de medidas: unidades de comprimento,
de superfície, de volume e de massa

Matemática 6
Razão
Grandezas diretamente proporcionais
Grandezas inversamente proporcionais
Proporção
Porcentagem
Problemas de juros
Números inteiros relativos
Números racionais relativos
Equação do 1º. Grau com uma incógnita
Tradução algébrica de uma expressão
Sistema de equações do 1º. grau com duas incógnitas
Problemas do1º. grau com duas incógnitas
Desigualdades
Inequação do1º. Grau

Matemática 7
Raiz quadrada
Dízimas periódicas
Números reais
Expressões algébricas racionais
Translação; operações com pontos e vetores
Congruência por translação
Soma de vetores; vetor nulo; simétrico de um vetor;
diferença de vetores
Multiplicação escalar
Simetria no plano; congruência por simetria
Reta no plano
Retas paralelas
Semi-reta e segmento
Semi-plano e segmento
Ângulos
Triângulo e paralelogramo
Paralelogramo: propriedades
Homotetia
Teorema de Tales
Trapézio:definição; propriedades
Simetria axial
Figuras simétricas; construção
Transporte de figuras
Medida de ângulo
Triângulos: propriedades
Congruência de triângulos
Perpendiculares e oblíquas

Matemática 8
Radicais
Equação do 2º. grau
Resolução de uma equação completa do 2º. grau
Problemas do 2º. grau
Equação biquadrada
Equações irracionais
Círculo
Rotação
Círculo: propriedades
Retas concorrentes no triângulo: mediatrizes e
medianas
Retas concorrentes no triângulo: bissetrizes e alturas
Triângulos semelhantes
Relações métricas num triângulo retângulo
Seno, co-seno e tangente dos ângulos de 45º, 30º e
60º
Relações métricas num triângulo qualquer
Relações métricas no círculo
Polígono convexo
Polígonos regulares
Área do polígono regular
Comprimento do círculo; área do disco
Área do setor circular e da coroa circular

Alguns dos conteúdos apresentados no Quadro 1 foram trabalhados em mais de uma
ficha. Dantas (1987) esclarece, em seu livro destinado aos professores, que para a elaboração
das fichas alguns princípios foram observados. Os casos particulares deveriam conduzir à
formulação de leis gerais e as relações de analogia deveriam ser estabelecidas para alcançar as
conclusões. Parecendo considerar as críticas feitas por Diènes, Martha acrescenta a esses
princípios que os fatos concretos deveriam sempre preceder as idéias abstratas. Também
aponta para o cuidado com a linguagem utilizada que deveria ser próxima à linguagem do
aluno e, finalmente, que a atividade pessoal do aluno fosse “provocada ao máximo,
respeitando o seu ritmo” (DANTAS, 1987, p.16).
Os recursos gráficos dos livros da coleção Matemática são bastante simples e apesar
das figuras e textos não serem coloridos, o destaque para definições e propriedades
importantes é realizado com uma moldura retangular envolvendo o texto que se pretende
destacar. O diálogo dos autores com os alunos é uma característica identificada em todos os
livros dessa coleção, onde os alunos são interrogados a respeito das leituras que fazem no
texto. Para exemplificar, abordaremos a maneira como alguns conteúdos são expostos aos
alunos.
No livro Matemática 5, os autores iniciam com a apresentação das noções e
representações de conjuntos, elencando vários exemplos, como o conjunto das estações do
ano, das letras que são vogais e dos números naturais. As fichas seguintes abordam os
conceitos de aplicação e relação. Os alunos são convidados a construir o gráfico de flechas
que permite relacionar o conjunto P, dos países formados por França, Brasil, Alemanha e
Portugal ao seu idioma oficial. No conjunto I, formado pelos idiomas oficiais, aparecem o
francês, português, alemão e o espanhol. Na sequência, seguem as perguntas que devem ser
respondidas pelos alunos no espaço reservado no livro: De cada elemento de P parte uma
flecha? ; Por quê?; De algum elemento P parte mais de uma flecha? Ao final desse exemplo
os autores concluem que, “no exemplo dado, a relação “idioma oficial” é uma aplicação de P
em I. Seguem-se outros exemplos de relações que são aplicações e outros que não são
aplicações. Ao final dessa ficha os autores perguntam aos alunos: Será que você pode dizer
quando é que uma relação é uma aplicação? (DANTAS, s/d, p.29).
Ao comentar, em seu livro destinado aos professores, a introdução do conceito de
aplicação no livro Matemática 5, Dantas argumenta que,

[...] o conceito de aplicação é um dos conceitos fundamentais da Matemática, defendemos a
sua introdução mais cedo, desde que se encontre uma abordagem adequada ao nível do aluno
ao qual o conceito é apresentado (DANTAS, 1987, p.22).

A própria autora comenta que, em geral, esse conceito é introduzido na 8ª série do 1º
grau, mas afirma que com as experiências já realizadas com essa ficha, o aluno entende o que
é uma aplicação e é induzido a escrever uma definição para esse conceito. Dantas também
comenta que “o processo de ensino adotado é o da redescoberta” onde “o conceito de
aplicação é introduzido a partir de situações concretas que levam o aluno a descobrir o que é
uma aplicação” (DANTAS, 1987, p.23).
Outro conceito explorado precocemente na coleção Matemática é o conceito de vetor,
apresentado no livro Matemática 7, que também foi trabalhado nas coleções anteriores no
estudo das transformações geométricas. Os autores pareciam concordar com a orientação dos
membros do Seminário de Dubrovnik que sugeriam “a introdução precoce da noção de vetor”
o que contribuiria para o estudo da física, permitindo a coordenação do ensino de matemática
e o de ciências (GEEM, 1965, p.4).
Mas essa orientação foi muito criticada por professores-autores de didáticos voltados
para o ensino de Matemática. Uma dessas críticas foi apresentada pelo professor Scipione de
Pierro Neto e reiterada recentemente por ele ao participar de uma mesa-redonda que
aconteceu em Rio Claro, em 2003, e contou com a participação de professores e educadores
de Matemática que atuaram ativamente no Movimento da Matemática Moderna, dentre eles,
Martha Dantas, Rui Madsen Barbosa, Lourdes de La Rosa Onuchic e Lafayette de Moraes.
Esse encontro foi resgatado por Garnica (2008), que registrou a avaliação de Scipione às
coleções escritas na década de 1970, assinadas por Martha e Catunda. Para Scipione, o grupo
da Bahia havia escrito um livro sério que permitia o trabalho com construções geométricas,
entretanto, utilizavam um conceito difícil para a compreensão dos alunos do secundário: o
conceito de vetor (GARNICA, 2008, p.201).
No entanto, mesmo com todas as ressalvas que se fizeram à introdução do conceito de
vetores nas coleções anteriores, a estratégia da equipe liderada por Martha e Catunda foi
manter a introdução aos vetores no ensino da geometria e, também, a proposta de ensinar a
geometria por meio das transformações geométricas. Essa permanência na abordagem do
ensino da geometria já havia sido ressaltada nos trabalhos de Freire (2009) e Camargo (2009).

Uma diferença importante de se destacar é que na coleção Ensino Atualizado da
Matemática, de 1971, a noção de vetor era apresentada no primeiro livro da coleção para o
estudo do conjunto dos inteiros relativos, onde foi definida “uma aplicação chamada
translação de vetor a” (CATUNDA, 1971, Introdução). Já na coleção Matemática, o conceito
de vetores é introduzido no terceiro livro, voltado para o ensino da geometria, e a estrutura de
espaço vetorial não é mais apresentada explicitamente. Entretanto, nas atividades e exercícios
apresentados envolvendo operações com pontos e vetores, são evidenciadas algumas das
propriedades de um conjunto V de vetores que devem ser verificadas para que esse conjunto
seja reconhecido como um espaço vetorial. Dentre essas destacamos as propriedades
comutativa, distributiva, existência de elemento neutro, existência de oposto e produto de um
vetor por um número real.
Nos depoimentos e trabalhos de autoria de Martha Dantas, a educadora baiana em
diversas oportunidades menciona matemáticos ou trabalhos de educadores que embasavam as
escolhas da equipe na produção dos didáticos e também ressalta as idéias originais de Catunda
que “foi o idealizador da reformulação da matéria relativa ao ensino da Geometria”
(DANTAS, 1971, p.28).
Com muita freqüência, Felix Klein é citado, em especial por sua recomendação
centenária de que o conceito de transformação desempenhava um amplo papel simplificador e
coordenador no estudo da Geometria. Entretanto, outros autores que lhes eram
contemporâneos também foram considerados porque o trabalho da equipe baiana e Catunda se
apropria de alguma forma da proposta de Felix Klein e também de conhecimentos
matemáticos produzidos em uma época posterior a Klein.
Dentre esses autores contemporâneos, Dantas faz uma citação a Gustave Choquet, e ao
leu livro - L´enseignement de La geométrie -, publicado pela Editora Herman, em 1964, em
Paris. Na introdução desse livro, o autor argumenta que por mais de vinte séculos foi dada
ênfase ao estudo de bissetrizes, medianas e mediatrizes, nos casos de igualdade de triângulos
e em suas relações métricas. Sugere que no ensino da geometria sejam consideradas as noções
fundamentais que foram produzidas durante esses vinte séculos, destacando as noções de
conjuntos, as leis algébricas, o espaço vetorial, a simetria e as transformações. Choquet
(1964) defende que o ensino da geometria deveria basear-se nas noções de espaço vetorial e
produto escalar.

Todas essas recomendações foram consideradas na escrita das coleções da equipe de
educadoras baianas e de Catunda sendo que nas coleções anteriores à coleção Matemática
essas noções foram colocadas em evidência com um estudo formal de uma teoria que permitia
estudar as operações e propriedades definidas nos conjuntos dos números naturais, inteiros,
racionais e reais permitindo enunciar inicialmente estruturas mais simples como as de
monóide e grupo até as estruturas mais ricas como as de anel e corpo.
Na coleção Matemática as noções defendidas por vários matemáticos, inclusive
Choquet, foram consideradas, mas o enfoque não estava mais no estudo formal das estruturas
matemáticas. As estruturas estavam presentes na obra mas seu estudo explícito foi substituído
por atividades e exercícios que as colocassem em evidência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destacamos neste trabalho alguns aspectos do estudo que vem sendo realizado com a
proposta de compreender o processo de produção da coleção Matemática escrita por uma
equipe de educadoras matemáticas baianas lideradas por Dantas, que sempre esteve atenta aos
debates destinados ao ensino da matemática. Trilhamos os caminhos apontados por Martha,
que podem ser ampliados e complementados com um estudo mais detalhado da obra de
Catunda, o que não foi nossa intenção.
Esse grupo de professores-investigadores contribuiu com um material original para o
ensino da matemática trazendo como proposta de ensino, desde os primeiros textos escritos,
um método que parte de observações dos alunos e considera propriedades intuitivas antes de
conduzir os alunos, por um método heurístico, a descobrir conceitos mais abstratos. No
entanto, avaliamos que essa intenção manifestada pelos autores não foi de fácil
implementação, o que pode ser percebido pela rejeição dos textos produzidos incialmente no
CECIBA.
Outras coleções são escritas com uma revisão dos conteúdos que deveriam permanecer
e com propostas de produção de um novo material que valorizasse um processo de ensino que
permitisse harmonizar a exposição com a descoberta.
O estudo inicial apresentado neste trabalho aponta para investigações importantes que
permitam compreender melhor as apropriações dos autores para a escrita da coleção

Matemática que mantém conteúdos modernos, como o estudo das noções elementares da
teoria dos conjuntos, as noções de relação e aplicação, e o estudo da geometria por meio das
transformações geométricas. Apesar de considerarem a proposta de Felix Klein para a
abordagem da geometria, os autores também se apropriam das discussões de matemáticos que
lhes eram contemporâneos, como Gustave Choquet, baseando a apresentação de conteúdos
geométricos nas modernas ferramentas da álgebra. As propriedades de espaço vetorial
continuam presentes na coleção Matemática apesar de não ser mais realizado um estudo
explícito dessa estrutura.
Também apontamos para uma investigação que permita compreender melhor as
“maneiras de fazer” dos professores, os usos efetivos que foram realizados com as fichas
apresentadas na coleção Matemática pelos professores e alunos do Instituto Nossa Senhora da
Piedade, uma instituição particular de ensino mantida pela congregação das irmãs Ursulinas.
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CARACTERIZAÇÃO ANALÍTICA DA PRODUÇÃO ACADÊMICA
BRASILEIRA NO CAMPO ESPECÍFICO DE INVESTIGAÇÃO EM HISTÓRIA
DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA1
Maria Ângela Miorim. UNICAMP. miorim@unicamp.br2
Arlete de Jesus Brito. UNESP. arlete@rc.unesp.br3
Nas últimas décadas, pesquisadores têm buscado um olhar mais atendo ao
ensino de matemática que se faz no Brasil desde o período de sua colonização aos dias
atuais, para assim, tentar compreender melhor os problemas que enfrentamos,
atualmente, no processo escolar, nessa disciplina. Deste modo, as pesquisas em História
da Educação Matemática vêm se avolumando e é chegado o momento de analisarmos
nossa produção, nessa área. Esse Encontro Nacional é fruto desse momento histórico,
bem como o texto que aqui apresentamos.
No entanto, estudos sobre a história do ensino de matemática são bem antigos.
Os escritos de José Vieira Fazenda (1874-1917), intitulados Brigadeiro Alpoym,
publicados nas páginas da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em sua
edição de 1909, abordam aspectos da vida e da obra do primeiro professor nomeado, em
1738, para reger as aulas de Artilharia do Rio de Janeiro: José Fernandes Pinto Alpoym
(1698-1768). Esses textos são, até o momento, os primeiros que conhecemos a tomar
como objeto de sua atenção um tema que se insere no campo de investigação
atualmente denominado história da educação matemática brasileira.
Na década de 1950, Francisco Mendes de Oliveira Castro (1902-1993),
pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, realizou uma minuciosa
investigação histórica sobre a matemática brasileira, utilizando entrevistas e
documentos localizados particularmente nos arquivos da Biblioteca Nacional. Seus

1
Uma versão inicial deste trabalho foi apresentada como a primeira parte do artigo: Miguel, A.;
Miorim, M. A.; Brito, A. de J. History of mathematics education in Brazil, in: UNESCO - EOLSS –
Encyclopedia of Life Support Systems. No prelo.
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Matemática.
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Programas de Pós-graduação em Educação (PPGEd) e em Educação Matemática (PPGEM), dessa
Universidade e é coordenadora do grupo de pesquisa História, Filosofia e Educação Matemática
(HIFEM).
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estudos, intitulados A matemática no Brasil, foram publicados como um capítulo do
livro As ciências no Brasil, organizado por Fernando de Azevedo (1894-1974).
A obra organizada por Fernando de Azevedo, em particular o texto de Oliveira
Castro, foi uma importante referência para estudos históricos realizados em programas
brasileiros de Pós-graduação em Educação, surgidos a partir da década de 1960, em
particular por membros da ainda emergente comunidade brasileira de historiadores da
educação matemática. Nesses programas foram produzidas as primeiras pesquisas
acadêmicas relativas à história da educação matemática, dentre as quais encontra-se a
dissertação de mestrado Estudo da Evolução do Ensino Secundário no Brasil e no
Paraná, com ênfase na disciplina de Matemática, de Maria Antonieta Meneghini
Martins (MARTINS, 1984), defendida na Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Paraná (UFPr). O propósito de Martins foi investigar os fatores que
poderiam explicar modificações ocorridas nos programas oficiais de matemática da
escola secundária no Brasil e no Estado do Paraná. Para isso, tomou como referências
os programas de ensino do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e do Liceu da cidade de
Curitiba, no Paraná (MIORIM, 2005, p.4).
A ampliação das discussões acerca de relações entre história e educação
matemática, propiciada particularmente pelo movimento mais amplo de constituição da
área de educação matemática, que culminou com a criação da Sociedade Brasileira de
Educação Matemática, em 27 de janeiro de 1988, levou à criação de diversos grupos de
pesquisa voltados à investigação dessas relações, à ampliação da produção acadêmica a
elas relacionadas e à distinção entre três diferentes campos de investigação: história da
matemática; história da educação matemática e história na educação matemática.
A distinção que usualmente é feita entre esses três campos de investigação
científico-acadêmicas é baseada, em primeiro lugar, na distinção já amplamente
estabelecida entre "matemática" e "educação matemática", ambas vistas como campos
científico-acadêmicos de atividade que comportam objetos, métodos e propósitos
político-epistemológicos próprios e diferenciados de investigação.
Mas, se a distinção que estabelecemos entre "matemática" e "educação
matemática" legitima a distinção entre os campos de investigação “história da
matemática" e "história da educação matemática", a distinção entre este último campo
e o da "história na educação matemática" se torna aceitável quando se tem em vista um
conjunto de estudos que vêm sendo conduzidos em muitos países, pautados, sobretudo,
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no interesse comum de se promover melhorias no ensino e na aprendizagem da
matemática com base no estabelecimento de vínculos entre histórias - e, mais
particularmente, histórias da matemática e da educação matemática -, educação
matemática escolar e educação matemática que participa da formação de professores e
de pesquisadores em educação matemática. No Brasil, tais estudos investigativos são
usualmente incluídos no campo de investigação "história na educação matemática",
uma vez que, ainda que necessitem fazer usos de histórias da matemática e da educação
matemática, não requerem, necessariamente, métodos tipicamente históricos de
investigação acadêmica para que sejam conduzidos (Miorim & Miguel, 2001; Miguel &
Miorim, 2002a; Miguel & Miorim, 2002b; Miguel, 2003).
Atualmente, no Brasil, os campos de investigação da "história da matemática",
da "história da educação matemática" e da "história na educação matemática", ainda
que tenham se constituído conjuntamente no interior de um mesmo movimento com
motivações comuns em relação ao reconhecimento da importância e da necessidade de
promoção do discurso histórico, e ainda que tenham sido desenvolvidos por uma mesma
comunidade de pesquisadores, foram, aos poucos, diferenciando-se entre si, em
decorrência da percepção e esclarecimento de práticas e propósitos diversificados que
orientavam as ações no interior desses campos de investigação.
Neste artigo, temos como propósito caracterizar a produção acadêmica brasileira
exclusivamente relativa ao campo específico da “história da educação matemática”.
Além de dissertações de mestrado (acadêmico e profissional) e teses de doutorado, tal
produção envolve também pesquisas realizadas por professores universitários e
integrantes de seus grupos de pesquisa. Parte dessas pesquisas adicionais é apresentada
sob a forma de relatórios de pesquisa, nem sempre facilmente acessíveis. Apresenta-se
também sob a forma de livros, capítulos de livros, artigos publicados em revistas
especializadas de educação, educação matemática, história da matemática, história das
ciências etc., ou ainda, sob a forma de resumos ou artigos completos publicados em
anais de diferentes eventos científicos nacionais ou internacionais.
Entretanto, para a caracterização analítica dessa produção, optamos por constituir o
corpus da pesquisa exclusivamente com dissertações de mestrado (academico e
profissional) e teses de doutorado defendidas no Brasil, no período de 1984 a 2011.
Consideramos tais fontes de pesquisa representativas, uma vez que grande parte delas
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baseia-se ou repercute-se, direta ou indiretamente, em outros trabalhos acadêmicos
formais.
O corpus foi constituído a partir de buscas com as palavras-chave história,
educação e matemática em acervos de bibliotecas de instituições universitárias de
diversos estados brasileiros, no banco de teses da CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento

de

Pessoal

do

Ensino

Superior),

acessível

no

site:

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/), em listas de dissertações de mestrado e teses de
doutorado

divulgadas

em

vários

números

da

Revista

Zetetiké

(http://www.fe.unicamp.br/zetetike), editada pelo Círculo de Estudo, Memória e
Pesquisa em Educação Matemática (CEMPEM) da Faculdade de Educação da
Universidade Estadual de Campinas (FE-UNICAMP), na lista de dissertações e teses
sobre relações entre história, filosofia e educação matemática, defendidas de 1984 a
2004, produzida pelo Grupo de Pesquisa História, Filosofia e Educação Matemática
(HIFEM) (Miorim et al, 2005), bem como em outros acervos eletronicamente acessíveis
como,

por

exemplo,

o

da

biblioteca

digital

do

Domínio

Público,

(www.dominiopublico.gov.br/). É claro que, mesmo assim, com toda a busca cuidadosa
que procuramos realizar, é provável que alguns trabalhos não tenham sido incluídos.
Uma visão panorâmica das dissertações e teses produzidas no Brasil em história da
educação matemática até 2011
Um primeiro comentário de natureza quantitativa que pode ser feito em relação a
esse corpus específico de trabalhos em história da educação matemática é que os 200
trabalhos (148 dissertações de mestrado e 52 teses de doutorado) que o compõem
representam aproximadamente 7% de cerca de 2800 dissertações de mestrado e teses de
doutorado relativas ao campo mais amplo da educação matemática, produzidas no
Brasil, no período de 1971 a 2011 (Banco http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/).
A produção de dissertações em história da educação matemática foi iniciada na
década de 1980, com a dissertação de Martins (1984), mencionada anteriormente. O
primeiro doutorado foi o de Miorim (1995). Até o final da década de 1990, essa
produção pode ser caracterizada pela irregularidade de frequência, que se torna nula,
em alguns anos. A partir de 1996 e 2002, temos, respectivamente, a produção de
dissertações e teses em todos os anos.

5

As dissertações (36) e teses (05) defendidas até 2002, em sua maior parte (4
teses e 26 dissertações) estavam filiadas a Programas de Pós-graduação em Educação
ou em Educação Matemática. Algumas delas, no entanto, foram produzidas em
Programas de Pós-graduação de Matemática (8 dissertações) ou de História (1 tese e 1
dissertação). Nesse período, as universidades públicas foram as que mais produziram
trabalhos no campo de investigação que estamos considerando (21 dissertações de
mestrado e 04 teses de doutorado).
Uma característica marcante de grande parte dos trabalhos desse primeiro
período é a não explicitação da metodologia de pesquisa e dos referencias teóricos
adotados. Essa ausência pode ser explicada pela pouca familiaridade dos recém-criados
grupos de pesquisa especificamente voltados à história da educação matemática com as
discussões teórico-metodológicas correntes nos campos da Historiografia e da História
da Educação. Destacamos que, em 1997, foi realizado o primeiro estudo que utiliza, na
investigação, alguns procedimentos da história oral. Trata-se da dissertação O ensino da
álgebra elementar: depoimentos e reflexões daqueles que vêm fazendo sua história
(Oliveira, 1997), defendido na Faculdade de Educação da UNICAMP, sob orientação de
Dario Fiorentini.
O período de 2003 a 2011 se caracteriza por uma produção regular, com
tendência crescente, que se consolida a partir de 2007, com uma quantidade maior ou
igual a dez trabalhos defendidos em todos os anos.
Um dos fatores que contribuíram para essa ampliação da produção foi o aumento
do número de pesquisadores que, ao longo da década de 2000, defenderam suas teses de
doutorado investigando temas ou problemas situados no campo de relações entre
história, matemática e educação matemática. De fato, até 2002, cerca de sete
pesquisadores envolvidos com esse campo de investigação receberam o título de doutor,
ao passo que, no final da década de 2000, esse número se eleva para cerca de cinquenta
novos doutores.
Um outro fator que contribuiu para o crescimento de dissertações no campo da
história da educação matemática foi a criação de Mestrados Profissionais em diferentes
regiões brasileiras.
A aproximação dos pesquisadores com a história em suas vertentes social e
cultural, por outro lado, ampliou a gama de objetos e fontes a serem pesquisados, o que
gerou novas possibilidades de pesquisa. Algumas das fontes utilizadas por esses
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trabalhos são: entrevistas; legislações municipais, estaduais ou federais; livros didáticos;
provas, diários de classe e cadernos de alunos; atas de reuniões escolares; arquivos
pessoais ou institucionais; produções acadêmicas em educação matemática, tais como,
anais de eventos, revistas acadêmicas, dissertações, teses, revistas diversas, etc.
A partir da década de 2000, outras áreas do conhecimento - tais como, a
filosofia, a sociologia, a linguística e a antropologia -, bem como textos de novos
autores, para a área, - dentre os quais Roger Chartier, Jacques Le Goff, Carlo Ginzburg,
Foucault, Deleuze, Ricoeur, Guattari, Elias, Orlandi e Geertz -, passaram também a
constituir campos de diálogo para a produção de pesquisas no campo da história da
educação matemática (Gomes & Brito, 2010).
Nesse período, as Pontifícias Universidades Católicas de São Paulo (PUC-SP),
do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e do Paraná (PUC-PR) apresentaram uma produção de
trabalhos acadêmicos considerável, sendo que, dentre elas, a PUC de São Paulo se
destaca, ao lado das universidades públicas, na quantidade de dissertações produzidas
em história da educação matemática.
Essa ampliação da produção, tanto em universidades privadas quanto públicas,
está diretamente relacionada ao surgimento de vários grupos de pesquisa nacionais,
dentre os quais destacamos: o HIFEM (História, Filosofia e Educação Matemática),
alocado na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas; o
GHEMAT (Grupo de História da Educação Matemática), inicialmente alocado na
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; o GHOEM (Grupo de História Oral e
Educação Matemática), alocado na Universidade Estadual Julio de Mesquita Filho
(UNESP- Rio Claro); e o Grupo de Pesquisa em História na Educação Matemática, do
qual participam pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da
Universidade Federal Fluminense. Atualmente, tais grupos de pesquisa congregam
pesquisadores de diferentes instituições de ensino superior do país, e não apenas aqueles
das instituições nas quais se achavam inicialmente alocados.
Por sua vez, a expressiva ampliação da produção nas universidades públicas se
deve também à iniciativa do governo federal em ampliar a rede de universidades
federais no país, e consequentemente, em aumentar o número de contratações de
professores doutores, alguns dos quais começaram a conduzir e a orientar investigações
acadêmicas em história da educação matemática.

7

A região Sudeste do país e, nela, o estado de São Paulo, se destaca na
investigação acadêmica em história da educação matemática. Isso se deve à grande
concentração de universidades nessa região e, especificamente, nesse Estado, o que
contribui para a formação de muitos grupos de pesquisa que, pela proximidade espacial,
podem manter relacionamento acadêmico presencial com maior frequência. No entanto,
conforme o corpus que estamos analisando, investigações em história da educação
matemática também são conduzidas nas demais regiões do país, com exceção da região
Norte.
Quadro 1 - Distribuição quantitativa da pesquisa em história da educação matemática
por período e por regiões do Brasil
Regiões

Dissertações de
mestrado
1984
a
2002

2003
a
2011

Teses de doutorado

1984
a
2002

Total

2003
a
2011

Norte
Nordeste

2

CentroOeste

10

3

5
10

Sudeste

32

61

4

36

133

Sul

4

19

1

8

32

Total

36

92

5

42

180

A partir do ano de 2003 ocorreu uma distribuição mais equitativa das
dissertações entre as regiões do país, com exceção da região Norte, o que pode nos
indicar tanto a dispersão de doutores pelo país, quanto que o interesse por esse tema tem
se difundido pelas diferentes regiões.
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Quadro 2 - Distribuição quantitativa de mestrados profissionalizates em
história da educação matemática –por período e por regiões do Brasil
Região

1984
a
2002

Norte
Nordeste
Centro-oeste
Sudeste
Sul
Total

2003
a
2011
03
16
01
20

Com base na leitura de todos os 200 resumos e de alguns textos completos da
lista das pesquisas acadêmicas e profissionalizantes que tomamos como referência, é
possível inserir cada um desses trabalhos em pelo menos um dos cinco seguintes eixos
temáticos:
1. Histórias de formação de professores de matemática;
2. Histórias de mudanças curriculares, métodos e práticas educativas em matemática;
3. Histórias de conteúdos e de disciplinas escolares em diferentes níveis de ensino;
4. Histórias de artefatos didáticos relacionados ou dirigidos à educação matemática;
5. Histórias de grupos culturais ou comunidades de prática envolvidos com educação
matemática.
Queremos ressaltar que a maior parte das pesquisas, apesar de ter um objeto
central, foca outros temas relacionados a esse objeto. Por tais temas serem igualmente
importantes para a investigação, em nossa análise incluímos tais investigações em mais
de um eixo.
1. Histórias de formação de professores de matemática
Neste eixo temático, incluímos todos os trabalhos que investigam: histórias de
práticas de formação de professores de matemática, sejam elas iniciais ou continuadas;
histórias de legislações educacionais, de instituições formadoras de professores de
matemática ou de outros profissionais que atuaram como professores de matemática em
diferentes níveis de ensino; histórias de professores que atuaram em cursos de formação
de professores de matemática; histórias de disciplinas oferecidas em instituições de
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formação de professores de matemática em diferentes níveis de ensino, história dos
saberes profissionais dos professores que ensinam matemática.
Essas histórias abordam diferentes tipos e níveis de escolas, uma vez que a
formação de professores de matemática no Brasil passou por diversas mudanças desde o
surgimento das primeiras escolas. A última dessas mudanças ocorreu em 2007, quando,
por exigência legal, todo professor em exercício, em qualquer escola brasileira de
qualquer nível de ensino, devia ter formação em nível superior.
Incluímos neste primeiro eixo temático 17 teses e 32 dissertações. Segundo o
corpus que estamos utilizando, a primeira dissertação foi a de Eliana da Silva Souza,
intitulada Um estudo histórico-pedagógico das crenças de futuros professores do ensino
fundamental acerca do ensino: aprendizagem da noção de número natural, apresentada
em 1996, na UNICAMP, sob orientação de Antonio Miguel. Nela, a autora busca
compreensões históricas acerca de saberes profissionais que interferem, até os dias
atuais, na prática de professoras que ensinam matemática nas primeiras séries de ensino.
As primeiras teses de doutorado sobre esse tema foram defendidas nos primeiros
anos do século XXI. A primeira, segundo nosso corpus, defendida em 2002 por Andre
Luis Mattedi Dias, sob orientação de Maria Amélia Mascarenhas Dantes, intitula-se
Engenheiros, mulheres, matemáticos: interesses e disputas na profissionalização da
matemática na Bahia (1896-1968). Vale ressaltar que a tese de Mattedi não foi
produzida em um Programa de Pós-Graduação em Educação, mas em um de História.
Na década de 1990, apenas a dissertação de Suzeli Mauro (1999) estudou
instituições de formação de professores de matemática. Já na primeira década de 2000,
vários estudos enfocando instituições de tal tipo foram conduzidos, chegando a ser a
maioria entre aqueles que enfocam a história da formação de professores. Tais estudos
investigaram instituições formadoras de diferentes estados do país, tais como São Paulo,
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Maranhão, Minas Gerais, Goiás, Piauí, Sergipe e
Mato Grosso e Tocantins. Vinte e um trabalhos, de um total de quarenta e nove que
abordam histórias de formação inicial de professores, são sobre formação em nível
superior.
Dissertações e teses conduziram estudos sobre história da formação continuada
de professores de matemática, tais como aquelas sobre PABAEE e CADES. Há também
histórias de formação específica de professores para as séries iniciais da educação
básica brasileira. Merece também ser destacada a presença de trabalhos que
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investigaram a história de disciplinas em cursos de formação inicial ou continuada de
professores de matemática, como por exemplo, história da matemática, de cálculo
diferencial integral e de prática de ensino.
2. Histórias de mudanças curriculares, métodos e práticas educativas em
matemática
Neste eixo temático, foram incluídos todos os trabalhos que investigam: histórias
de métodos e de práticas educativas envolvendo matemática, em diferentes graus de
ensino; histórias de apropriações brasileiras dos discursos produzidos em movimentos
internacionais de modernização curricular, em particular, do Primeiro Movimento de
Modernização do Ensino de Matemática, desencadeado pelas ações da Comissão
Internacional para o Ensino de Matemática, e do Movimento da Matemática Moderna,
ocorrido na segunda metade do século XX; histórias de mudanças curriculares relativas
à educação matemática escolar em níveis federal, estadual e municipal; histórias de
práticas avaliativas de processos de aprendizagem em matemática.
Neste eixo temático, foram incluídas 21 teses de doutorado e 66 dissertações de
mestrado. Grande parte desses trabalhos produziu histórias sobre o ensino de
matemática em escolas de nível secundário, escolas técnicas ou escolas de formação
geral. Num primeiro momento, parte desses trabalhos conduz estudos históricos de
longa duração sobre práticas de ensino de matemática em escolas públicas consideradas
modelares para todo o ensino brasileiro, como foi o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro,
desde a sua criação, em 1837, até as primeiras décadas do século XX.
Entretanto, a partir da década de 2000, amplia-se e diversifica-se o leque de
regiões, períodos e escolas estudadas. Cinco teses deste eixo temático abordam regiões
e períodos que ainda não haviam sido investigados em estudos históricos brasileiros.
Dentre elas, destacamos a tese de doutorado intitulada A relação entre o
desenvolvimento da matemática e a ideologia positivista de Augusto Comte, no Estado
do Ceará, no período de 1872-1906 (FERNANDES, 2004) e a tese intitulada Goyaz,
seculo XIX: as matemáticas e as mudanças das práticas sociais de ensino (VIEIRA,
2008).
Deve-se ressaltar que12 das 20 dissertações em história da educação matemática
apresentadas em Mestrados Profissionais pertencem a esse eixo, como por exemplo, a
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de Castro (2007) sobre as práticas de ensino de matemática via rádio, pelo projeto
Minerva.
3. Histórias de conteúdos e de disciplinas escolares em diferentes níveis de ensino
Nesse eixo inserem-se histórias da inserção, abandono ou continuidade de
conteúdos escolares, em diferentes níveis de ensino; e histórias de inserção ou abandono
de disciplinas escolares. Foram 41 dissertações de mestrado e 8 teses de doutorado que
investigaram esse tema. A primeira delas foi defendida em 1989, por Regina Pavanello,
e é intitulada O abandono do ensino de geometria: uma visão histórica.
Por vezes, esse assunto emerge em pesquisas que focam outros temas, como, por
exemplo, o Movimento da Matemática Moderna. Esse é o caso, por exemplo, da
pesquisa intitulada Um estudo sobre triângulos em livros didáticos a partir do
Movimento da Matemática Moderna de Fraga (2004) e da investigação de Ferreira
(2002), intitulada A educação matemática nas escolas do espírito santo: um resgate
histórico da formação de professores, em que a autora elabora uma história da
disciplina de matemática em Escolas Normais do Espírito Santo.
Entre os conteúdos mais abordados estão a geometria/trigonometria e funções. A
disciplina História da Matemática, em cursos de formação de professores também tem
merecido estudos históricos.
Nesse eixo insere-se a tese de doutorado acerca de práticas educativas nãoescolares, intitulada O desenvolvimento de conceitos matemáticos no processo histórico
cultural (DAMAZIO, 2000).
4. Histórias de artefatos didáticos relacionados ou dirigidos à educação matemática
Neste terceiro eixo temático, foram inseridos trabalhos que investigam histórias
de: livros didáticos; revistas de educação matemática - científicas ou não -; jogos de
ensino; materiais didáticos; produtos midiáticos e tecnológicos; história da produção
científico-acadêmica em educação matemática.
Neste eixo, foram incluídas 9 teses e 36 dissertações de mestrado. Uma grande
quantidade desses trabalhos analisa livros didáticos utilizados na época do Movimento
da Matemática Moderna. Pensamos que os seguintes fatos explicam a eleição recorrente
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desse tipo de investigação: a inserção de pesquisadores brasileiros nas discussões atuais
sobre história das disciplinas escolares; a adoção das teorias de Alain Choppin sobre os
potenciais da análise histórica de livros-textos para a compreensão das práticas
educativas; a disponibilidade de tais fontes históricas.
De acordo com o corpus utilizado por nós, cinco dissertações abordam outros
tipos de recursos pedagógicos usados para o ensino de matemática, tais como materiais
manipulativos ou material televisivo ou radiofônico. Observamos um aumento do
número de trabalhos que abordam esse tema, a partir do ano de 2005.
Como já afirmamos, nesse eixo temático foram incluídas duas dissertações e
duas teses de doutorado que investigam a história da pesquisa em Educação Matemática
no Brasil e a história da produção acadêmica em educação matemática, concebida como
campo de investigação científica.
Em 1999, Tassinari apresentou a dissertação A voz do passado e a memória dos
homens : um estudo sobre os periódicos (1974-1979) antecedentes ao e do BOLEMA Boletim de Educação matemática (1985-1994) da Pós-Graduação em educação
matemática, do IGCE da UNESP, Campus de Rio Claro, São Paulo em que realiza um
estudo histórico de periódicos voltados à Educação Matemática. Em 2009, Passos
realiza um estudo histórico da produção bibliográfica sobre formação de professores em
O professor de matemática e sua formação: análise de três décadas da produção
bibliográfica em periódicos na área de educação matemática no Brasil.
5. Histórias de grupos culturais e comunidades de prática envolvidos com a
educação matemática.
Neste eixo temático, foram incluídas 15 teses e 19 dissertações que investigam:
histórias de comunidades de professores, vinculados ou não a universidades, que se
organizaram em grupos de estudos e atuaram na formação de professores matemáticos;
histórias de sociedades de educação matemática; histórias de comunidades étnicas que
se estabeleceram no Brasil e, de algum modo, se envolveram com educação
matemática; histórias de grupos institucionais ou não que, de algum modo, se
envolveram com educação matemática.
Assim, por exemplo, Lopes (1997) em A Educação Matemática e a Colonização
Teuto-Brasileira no Oeste de Santa Catarina: O Caso da Região de Ipira analisa a
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atuação da comunidade teuto-brasileira na implantação de escolas e o ensino de
matemática em Santa Catarina. Em 2005, duas teses de doutorado deste eixo temático
foram defendidas. Em uma delas (Souza, 2005), intitulada Educação matemática na
CENP: um estudo histórico sobre condições institucionais de produção cultural por
parte de uma comunidade de prática, Souza analisou as atividades da comunidade de
prática de educadores matemáticos vinculados à Coordenadoria de Ensino e Normas
Pedagógicas (CENP) da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Na outra tese
defendida em 2005, intitulada Uma história da matemática escolar desenvolvida por
comunidades de origem alemã, no Rio Grande do Sul, no final do século XIX e início do
século XX, Mauro realizou um estudo histórico da trajetória de construção e organização do
saber escolar em matemática nas escolas teuto-brasileiras, fundadas em fins do século XIX e
início do século XX, no Rio Grande do Sul.

A perspectiva teórica da micro-história sustenta metodologicamente a maioria
dos trabalhos deste eixo, os quais focam, prioritariamente, práticas e comunidades
institucionais locais.
Finalmente, consideramos que essa nossa pesquisa nos indica a qualidade,
quantidade e diversidade das investigações, nesse campo de conhecimento, que vêm
sendo desenvolvidas, nas pós-graduações brasileiras. O que confirma a posição em
destaque do Brasil em relação à produção acadêmica, nessa área, de outros países. No
entanto, atentamos para a necessidade de uma maior dispersão pelas diferentes regiões
nacionais, o que implica não apenas em doutores interessados em pesquisar a História
da Educação Matemática, mas também políticas de recuperação e conservação de
arquivos e apoio de Universidades e de agências de fomento.
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