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APRESENTAÇÃO 

XIV Seminário Temático - Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário 

(1890-1970): Sobre o que tratam os Manuais Escolares? 

O evento XIV Seminário Temático: “Saberes Elementares Matemáticos do Ensino 

Primário (1890-1970): sobre o que tratam os Manuais Escolares?” será realizado no período 

de 21 a 23 de março de 2016 no Centro de Educação, do Campus Lagoa Nova da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, reunirá pesquisadores vinculados ao projeto 

nacional em curso no Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação Matemática 

do Brasil – GHEMAT, intitulado “A Constituição dos Saberes Elementares Matemáticos: a 

Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso primário em perspectiva histórico-

comparativa, 1890-1970”, que integra pesquisadores de 16 universidades brasileiras, dentre 

elas, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do Programa de Pós-

graduação em Educação – PPGEd e do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática – PPGECNM. 

No que concerne às contribuições para profissionais envolvidos no evento, podemos 

destacar de antemão que o seminário foi concebido como espaço de debate da produção dos 

participantes e colaboradores do referido projeto, o encontro oportuniza, ainda, ampliar a 

compreensão da base teórico-metodológica do projeto e o diálogo com historiadores e 

pesquisadores de diferentes universidades brasileiras acerca da temática. 

Dentre as finalidades do evento para a edição de 2016, o evento se propõe discutir 

as pesquisas em curso dos participantes, vinculadas ao projeto local e nacional, em torno de 

subtemas como o método analítico, os grupos escolares, a história comparada, tendo em 

vista estimular novas discussões e compreensões acerca da constituição dos saberes 

elementares matemáticos, buscando similaridades e contrastes entre o regional e o nacional 

e as formas como diferentes ideários educativos, disseminados em impressos pedagógicos 

publicados no Brasil, marcaram o ensino primário desde a implantação do modelo de escola 

primária seriada, os denominados grupos escolares. Nesta nova etapa de desenvolvimento 

do projeto, como o próprio título do Seminário indica, privilegiam-se os estudos que 

tomaram os livros e manuais didáticos como fontes de pesquisa. Em etapa anterior, os 



documentos legislativos e normativas oficiais, assim como as revistas pedagógicas, 

constituíram as referências principais para as discussões. 

As atividades do XIV Seminário Temático serão desenvolvidas nas modalidades 

mesas-redondas, comunicações científicas, discussão teórica e oficinas para alunos 

conforme a programação detalhada do evento. Como produto do seminário prevê-se a 

publicação dos anais em mídia eletrônica e um livro-coletânea com os principais textos dos 

pesquisadores participantes. 

Janeiro, 2016. 
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Mesa 1: Sobre o método nos livros 

didáticos 

“O MÉTODO EM PESTALOZZI: 

A MATEMÁTICA COMO 

CAMINHO PARA A VERDADE” 

Dr. Peri Mesquida – PUC/PR 

“MANUAIS ESCOLARES E O 

ÓLEO DE LORENZO: 

ENTRELAÇOS POSSÍVEIS DE 

(DES)CAMINHOS TRILHADOS 

EM BUSCA DE 

CONHECIMENTO” 

Dr. Moysés Gonçalves Siqueira 

Filho – UFES/ES 

Moderadora: Dra. Neuza Bertoni 

Pinto – PUC/PR 

Mesa 2:  Sobre a relação 

normativas oficiais, práticas 

pedagógicas e escrita de livros 

didáticos 

“POSSIBILIDADES DE 

LEITURA DOS DOCUMENTOS 

OFICIAIS, IMPRESSOS 

PEDAGÓGICOS E LIVROS 

DIDÁTICOS PARA A ESCOLA 

PRIMÁRIA” 

Dra. Elisabete Zardo Burigo – 

UFRGS/RS 

“A GEOMETRIA PARA 

CRIANÇAS EM TEMPOS DE 

MATEMÁTICA MODERNA – 

LEGISLAÇÃO 

EDUCACIONAL, LIVROS E 

MANUAIS DIDÁTICOS 

BALIZANDO PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS” 

Dra. Maria Cristina Araujo de 

Oliveira – UFJF/MG 

Moderador: Dr. David Antonio da 

Costa – UFSC/SC 

Mesa 3: Sobre livros didáticos 

como fontes de pesquisa para a 

história da educação 

“CULTURA ESCOLAR, 

DISCIPLINA ESCOLAR E 

LIVRO DIDÁTICO” 

Dr. Kazumi Munakata – PUC/SP 

“PRÁTICAS DE DESENHAR E 

SABERES 

GEOMÉTRICOS: UMA 

ANÁLISE DE MANUAIS 

ESCOLARES DO SÉCULO 

XIX” 

Dra. Maria Célia Leme da Silva – 

UNIFESP/SP 

Moderadora: Dra. Ivanete Batista 

dos Santos – UFS/SE 

16:00 – 16:30 
CAFÉ

16:30 – 18:30 
Comunicações Científicas 

Discussão do Artigo: 

BORBA, S.; VALDEMARIN, V. 

T. (2010). A construção teórica do 

real – uma questão para a 

produção do conhecimento em 

educação. Currículo sem 

Fronteiras, v. 10, p. 23-37, 2010 

Comunicações Científicas 

18:30 – 19:30 
INTERVALO 

Lançamento do livro “Saberes 

elementares matemáticos em 

circulação no Brasil” 
INTERVALO INTERVALO 

19:30 – 21:30 

Comunicações Científicas 

Reunião com 

Orientadores 

—————– 
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UM EXAME DE THE THORNDIKE ARITHMETICS EM BUSCA DE 

ELEMENTOS PARA UMA COMPREENSÃO DOS NOVOS MÉTODOS 

PARA O ENSINO DOS SABERES ELEMENTARES ARITMÉTICOS 

Alan Marcos Silva de Rezende1 

Ivanete Batista dos Santos2 

RESUMO 
Neste trabalho é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve por objetivo examinar os 

manuais da coleção The Thorndike Arithmetics em busca de elementos, como, por exemplo, a 

organização dos exercícios, para uma compreensão sobre a teoria defendida por Edward Lee 

Thorndike sobre os novos métodos e indícios do seu uso para o ensino dos saberes elementares 

aritméticos. Para tanto, tem-se como principal referencial teórico A nova metodologia da 

Aritmética e a tese de Santos (2006). Como resultados, foi possível inferir que os novos métodos 

são meios utilizados para tratar do ensino dos saberes elementares aritméticos, de maneira a se 

preocupar com a aprendizagem do aluno de forma gradativa e que estimule o interesse do aluno, 

por meio de problemas que tratem do seu cotidiano. Foi possível identificar a presença dos 

princípios dos novos métodos nos manuais examinados, no que diz respeito às exigências 

destinadas aos manuais de ensino. Visto que houve uma preocupação com a organização dos 

conteúdos, tratam de problemas que buscam motivar os alunos, busca estabelecer conexões por 

meio da associação entre os conhecimentos adquiridos e os futuros, por meio de problemas que 

envolvem a vida real, sem enunciados fantasiosos, sem ensinar a aritmética pela aritmética. 

Palavras-chave: Edward Lee Thorndike. Novos Métodos. Saberes elementares aritméticos. 

INTRODUÇÃO 

A escolha do tema desta comunicação pode ser justificada por dois fatos. Primeiro, 

que é uma temática que faz parte de uma pesquisa que se pretende maior, que está em 

desenvolvimento no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática (NPGECIMA) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que tem por 

objetivo identificar os usos e apropriações da psicologia de Edward Lee Thorndike para o 

ensino dos saberes elementares matemáticos no Brasil em manuais, programas e artigos 

1 Mestrando da Universidade Federal Sergipe - UFS, Campus São Cristóvão. 

E-mail:alan_ufs@hotmail.com 
2 Docente da Universidade Federal de Sergipe – UFS, Campus São Cristóvão. 
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que circularam no Brasil no período de 1936 a 1960; vinculada a um projeto maior, 

intitulado A constituição dos saberes elementares matemáticos: a Aritmética, a Geometria 

e o Desenho no curso primário em perspectiva histórico-comparativa (1890-1970), 

desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em História da Educação Matemática - GHEMAT3. 

Segundo, Santos (2015) salienta que é necessário certo investimento em pesquisas 

que busquem dar visibilidade aos aspectos teóricos defendidos por Edward Lee Thorndike 

no que diz respeito às leis da aprendizagem e conceitos próprios da psicologia da 

aprendizagem para o ensino dos saberes elementares matemáticos, para em seguida buscar 

elementos da apropriação e circulação desse psicólogo aqui no Brasil em relação aos 

saberes elementares matemáticos. 

Dessa maneira, como forma de aproximação com a temática maior em 

desenvolvimento no mestrado, neste texto é apresentado o resultado de uma pesquisa que 

teve por objetivo examinar os manuais que formam o compêndio The Thorndike 

Arithmetics em busca de elementos para uma compreensão sobre a teoria dos novos 

métodos e indícios do seu uso para o ensino dos saberes elementares aritméticos, teoria 

defendida por Thorndike na sua obra intitulada The new methods in Arithmetics.  

Como fundamentação teórica foram utilizados A nova metodologia da Aritmética,4 

Santos (2006) e Rezende (2014). Aqui, vale destacar que Santos (2006) realizou uma 

análise do compêndio em questão em um capítulo da sua tese, intitulado “The Thorndike 

Arithmetics e The Thorndike Algebra: um novo padrão para o ensino de Matemática?”. 

Entretanto, o foco principal da autora nesse capítulo foi mostrar que para Thorndike era 

possível abordar conteúdos aritméticos, algébricos e geométricos em conjunto, de modo a 

reunir indícios da conformação de um novo padrão para o ensino de Matemática nas 

primeiras décadas do século XX. 

Outro trabalho que examinou esses manuais foi o de Rezende (2014), o objetivo do 

autor foi examiná-los de forma a buscar elementos, como, por exemplo, os tipos de 

problemas, para uma compreensão sobre o uso da teoria dos testes desse psicólogo para o 

ensino do saber elementar adição, constatando, ao final, que o Thorndike buscou garantir 

3 Coordenado pelo professor Dr. Wagner Rodrigues Valente. 
4 A obra é uma tradução de The new methods in Arithmetics, traduzida por Anadyr Coelho, professora da 

Escola Normal de Porto Alegre. 



esse ensino por meio dos testes, principalmente de maneira a associar o que era abordado 

em sala de aula com a vida real do aluno. 

O que diferencia este trabalho em relação aos dois citados é que o objetivo aqui é 

identificar indícios do uso dos princípios dos novos métodos de ensino para a aritmética 

nos manuais que formam o compêndio The Thorndike Arithmetics e a busca para uma 

compreensão do que se tratam esses métodos. 

NOVOS MÉTODOS E O ENSINO DE ARITMÉTICA 

Para Thorndike (1936), o ensino de aritmética deveria oferecer aos alunos não só a 

oportunidade de raciocinar e aplicar conhecimentos da própria aritmética, mas apresentar 

problemas que os levem a pensar sobre situações reais e aplicar em situações semelhantes 

às da vida, de modo a não considerá-la apenas como uma ginástica mental, como os velhos 

métodos a tomava. Visto que antigamente pensava-se que a única finalidade da aritmética 

era ensinar a somar, subtrair, multiplicar e dividir.  

Aos velhos métodos faltava habilidade e cuidado. As questões 

eram organizadas não só com evidente desprezo da vida dos 

interesses da criança como, muitas vezes, com verdadeiro 

desrespeito aos interesses vitais das diferentes fases de evolução 

psicológica.  

(THORNDIKE, 1936, p. 38) 

Ainda de acordo com esse psicólogo, deveria haver maior importância à convicção 

do aluno quanto à exatidão da regra e do processo do que à habilidade de exibir em 

palavras uma prova que possa satisfazer ao matemático mais exigente. O aluno deveria 

questionar os fatos e não tomá-los como verdade absoluta e segui-los de forma mecânica 

por meio da execução de exercícios repetitivos. 

Segundo Thorndike (1936), nos velhos métodos era comum apresentar a teoria 

geral, regras ou explicação dos processos e em seguida exigir do aluno exercícios 

repetitivos até se tornar capaz de usar tais procedimentos de maneira correta e rápida. Nos 

novos métodos, o conhecimento era de forma gradativa, iniciando com conceitos mais 

simples até que o aluno tenha adquirido experiência em determinadas operações, depois 

era feita uma explicação mais completa, de forma a entender o todo. 



Desse modo, percebe-se que os novos métodos para o ensino de aritmética são os 

meios utilizados para tratar do ensino dos saberes elementares aritméticos, de maneira a se 

preocupar com a aprendizagem do aluno de forma gradativa e que estimule o interesse do 

aluno, por meio de problemas que tratem do seu cotidiano. 

Segundo o autor, os novos métodos para os manuais para o ensino de aritmética 

deveriam “respeitar os interesses vitais do aluno, fugindo de aborrecê-los e cansá-los com 

dificuldades inúteis de vocabulário ou de construção” (THORNDIKE, 1936, p. 27) e 

exigem que 

Levem em conta a vida da criança e as suas atividades, quer na 

escola, quer fora dela, e procuram utilizá-las, quando de real 

proveito. Procurem, sendo possível, problemas vitais e atraentes 

para indicação em cada novo processo. Apliquem cada processo a 

assuntos dos quais se possa, razoavelmente, esperar que a criança, 

no momento atual ou pouco mais tarde, tenha de aplicar, visto que 

tais aplicações são tão instrutivas, quanto as remotas e artificiais. 

Usem jogos, competições, e outros recursos semelhantes, como 

meio de motivação e de treinamento, visto serem tão instrutivos 

quanto o mero exercício pelo próprio exercício. Associem aos 

trabalhos de aritmética humorismo, sociabilidade, variedade, e 

ação, sempre que for possível sem prejuízo da ordem, do sistema e 

da boa execução da tarefa. 

 (THORNDIKE, 1936, p. 41) 

Tal assertiva levanta alguns questionamentos que envolvem três manuais para o 

ensino de aritmética, produzidos por Edward Lee Thorndike em 1917, que formam o 

compêndio The Thorndike Arithmetic. As indagações são: Com respeito a eles, será que 

essas exigências citadas foram atendidas? Como é a organização dos conteúdos nesses 

manuais? Quais os tipos de problemas presentes nesses manuais? Houve uma preocupação 

com o cotidiano do aluno? Será que o que Thorndike defendia, como posto na assertiva, já 

estava presente nas suas publicações anteriores? Possíveis respostas para essas perguntas 

são apresentadas no tópico que segue. 

THE THORNDIKE ARITHMETICS: INDÍCIOS DOS NOVOS MÉTODOS 

The Thorndike Arithmetics foi publicado em 1917, em três volumes de capa dura, 

Books One, Two e Three, destinados a alunos da elementary school norte-americana. 



Figura 1: Capas dos livros  The Thorndike Arithmetics – Books One, Two e Three. 

Fonte: Imagens compiladas a partir de Santos (2006). 

Os três manuais começam com um mesmo prefácio, seguido de notas referentes a cada 

volume, de uma tabela dos conteúdos e das atividades propostas para desenvolvê-los. Neles 

foram aplicados os princípios descobertos pela psicologia da aprendizagem, pela educação 

experimental e pela observação da prática escolar bem sucedida. Thorndike afirma nos 

prefácios que 

Esse compêndio difere das antigas práticas em aspectos como: a 

não inclusão de conteúdos como ginástica mental; a preparação 

dada não é para a descrição verbal de problemas retirados de 

exames, mas para problemas atuais da vida; o raciocínio não é 

tratado como uma faculdade mítica, mas como cooperação, 

organização e controle de hábitos; o interesse é assegurado pela 

própria matéria, a Aritmética, e pela aplicação desta em 

situações adequadas; e nada que é desejável para a educação da 

criança é omitido meramente porque é difícil. 

(SANTOS, 2006, p. 71) 

Afirma, também, que os problemas com enunciados fantasiosos e com cálculos 

absurdos, que não faziam sentido para o aluno, foram omitidos. Com isso, é possível perceber 

uma preocupação inicial com problemas que se assemelham ao que o aluno irá encontrar na 

vida real, que remete à preocupação dos novos métodos em tratar do cotidiano do aluno 

durante o processo de aprendizagem. 

Essa preocupação de cuidar em trabalhar a aritmética com algo relacionado à vida 

do aluno é possível perceber nas páginas iniciais dos manuais, destinadas a forma como os 

conteúdos estão distribuídos de forma geral neles, como é possível observar no quadro 1 a 

seguir. 



QUADRO 1: Distribuição dos conteúdos de forma geral em The Thorndike Arithmetics. 

Book One Book Two Book Three 

Parte I Parte II Parte I Parte II Parte I Parte II 

Adição e 

subtração 

Multiplicação 

com dois e 

três fatores 

Adição e 

subtração de 

frações; 

teoria geral e 

técnica 

Frações 

ordinárias e 

decimais: 

revisão e 

organização 

Teoria geral e 

técnicas da 

Aritmética  

Revisão 

Primeiros 

passos da 

multiplicação 

e divisão 

Significado 

das frações e  

usos simples 

Multiplicação 

e divisão 

com frações e 

números 

mistos 

Resolução 

de 

problemas: 

contas 

simples 

Compras e 

vendas; 

Negócios 

privados 

Multiplicação 

e divisão. 

Divisão com 

divisores 

com um 

algarismo 

Divisão 

longa 

Adição 

subtração e 

multiplicação 

com decimais 

e as quatro 

operações 

com medidas 

Porcentagem Empréstimos; 

juros; 

Negócios 

públicos 

Aplicação 

das quatro 

operações 

Primeiros 

passos na 

adição e 

subtração 

com frações 

Divisão com 

números 

decimais 

Medidas Domínio 

para a 

prática; 

 Aritmética 

na loja e na 

fábrica 

Revisão 

Revisão Porcentagem 

e razão 

Apêndices: 

Aritmética especial para 

trabalho de escritório, 

escrituração; aritmética 

especial para o comércio; 

aritmética especial para 

raciocínio matemático. 

Index Index Index 

Fonte: Quadro compilado de Santos (2006), a partir dos conteúdos abordados nos três volumes de The 

Thorndike Arithmetics. 



Ao examinar o quadro 1, é possível perceber seções destinadas a problemas de 

aplicação a vida real do aluno, como já mencionado. Como, por exemplo, “Aplicação das 

quatro operações” e “Aritmética na loja e na fábrica”. Isso não quer dizer que esses 

cuidados são tomados apenas nessas seções específicas, pois é possível identificá-los em 

diversas partes dos manuais, como, por exemplo, o problema a seguir que envolve o 

cotidiano do aluno e é encontrado no início do primeiro manual. 

Brincando de compras 

    Doce Pães          Bolos fermentado          Laranjas Fósforo 

    1 centavo 2 centavos 3 centavos 4 centavos        5 centavos 

Brinque que você está comprando coisas nesta loja. 

Um bastão de doce custa 1 centavo. 

Um pão custa 2 centavos. 

Um bolo fermentado custa 3 centavos. 

Uma laranja custa 4 centavos. 

Uma caixa de fósforo custa 5 centavos. 

1. Quantos centavos você dá para um bolo fermentado e uma laranja?

2. Quantos centavos você dá para uma caixa de fósforos e uma laranja?

3. Quantos centavos você dá para um pão e um bolo fermentado?

4. Quantos centavos você paga por um pão, um bastão de doce, e um bolo

fermentado?

 (THORNDIKE, 1917a, p. 4, tradução nossa) 

Ou ainda, o problema encontrado na metade do segundo manual: “A família Wilson 

fiz uma viagem de duas semanas, em seu automóvel. Andou um total de 975,6 milhas. Eles 

não andaram aos domingos. Qual a distância percorrida por eles em cada dia de viagem?” 

(THORNDIKE, 1917b, p. 125, tradução nossa). 

E o problema encontrado no início do terceiro manual: “O time de baseball As 

Estrelas venceu 23 jogos dos 34 disputados. O time Os Crescentes venceu 17 jogos dos 28 

disputados. Qual foi o melhor recorde, supondo que os dois times jogaram contra times de 

mesmo nível?” (THORNDIKE, 1917c, p.32, tradução nossa). 



Esses tipos de problemas estão associados aos testes do tipo vida, que “trata de 

problemas semelhantes às vivenciadas pelo aluno fora da escola, presentes em casa, na 

oficina, no comércio ou em outros lugares, em correlação com a sua vida profissional, 

cívica e intelectual” (THORNDIKE, 1936, p. 289). Os testes, de acordo com Santos 

(2006), são instrumentos desenvolvidos para efetuar a mensuração de fatos relacionados à 

natureza humana, à Educação e aos conteúdos escolares, visto que, para Thorndike, tudo 

que existe, existe em uma quantidade, e os testes é uma maneira de quantificar as coisas 

existentes. 

Por meio dos testes busca-se garantir a presença de elementos da teoria 

conexionista de Thorndike, visto que, para esse psicólogo aprendizagem é conexão, “pela 

qual o aluno pensa, sente e age de certa forma em resposta para situações que a escola 

organiza e é influenciado a pensar, agir e sentir de forma similar a situações semelhantes às 

encontradas fora dela” (SANTOS, 2006, p. 143). 

Para Thorndike, essas conexões são vínculos entre um fato mental e outro, o aluno 

precisa associar o conhecimento já adquirido com os novos que está a aprender, precisa 

relacionar o conteúdo com fatos do seu dia-a-dia de maneira a criar situações de satisfação. 

O que remete a Lei do Efeito, em que “as conexões acompanhadas ou seguidas de estados 

de satisfação tendem a fortalecer-se; as conexões acompanhadas ou seguidas de estado de 

aborrecimento tendem a enfraquecer-se” (THORNDIKE, 1936, p. 78). 

Esse cuidado em tentar que o aluno estabeleça conexões com o conhecimento 

antigo e com o novo é possível perceber ao examinar o quadro 1, ao observar a forma 

gradativa de abordar os conteúdos, tratando de “primeiros passos da multiplicação e 

divisão” ou “primeiros passos na adição e subtração com frações”, para em seguida 

trabalhar o conteúdo de forma mais específica: “Multiplicação e divisão” ou “Adição e 

subtração”, por exemplo. Dessa maneira, percebe-se uma preocupação com a aplicação do 

processo de aprendizagem dos alunos, de forma gradativa, que eles possam no momento 

atual ou pouco mais tarde, aplicar o que foi aprendido, como salienta os novos métodos. 

Seguindo com a análise do quadro 1, é possível perceber a presença de seções 

destinadas à revisão no final das partes I e II do primeiro e último manuais. Ao examinar a 

David
Carimbo



parte destinada a “conteúdos em detalhes5” no compêndio, identifica-se que os manuais II 

e III são iniciados com revisões, assim como a “parte II” das seções do Book One, Two e 

Three. Como é possível observar no quadro 2 que segue. 

QUADRO 2: Identificação de seções destinadas à Revisão em The Thorndike Arithmetics. 

IN
ÍC

IO
 D

O
S

 C
O

N
T

E
Ú

D
O

S
 N

O
S

 

M
A

N
U

A
IS

 
II

 
E

 
II

I,
 

R
E

S
P

E
C

T
IV

A
M

E
N

T
E

. 

CONTEÚDOS: PARTE UM 

I. Adição e Subtração de Frações: Teoria Geral e Técnicas 

Seções        Tópico ou Atividade            Conteúdo aritmético      Página 

1, 2, 3     Ganhos de verão. Revisão     Sinais. Significado e uso 1 

de frações e números mistos 

CONTEÚDOS: PARTE UM 

I. A Teoria Geral e Técnicas de Aritmética 

Seções          Tópico ou Atividade        Conteúdo aritmético  Página 

1 até 7     Adição. Conferindo resultados.        A Teoria e Técnica        1 

Uma escala de adição. Teste para      da adição. Revisão. 

velocidade e precisão. 
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E
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CONTEÚDOS: PARTE II 

I. Multiplicação com inteiros: Teoria Geral e Técnica. 

Seções       Tópico ou Atividade             Conteúdo aritmético   Página 

      1, 2, 3      Atividade de férias. Testando     Revisão e preparação.       125 

resultados. Verificação para soma, 

diferença e produto. 

CONTEÚDOS: PARTE DOIS 

I. Frações decimal e comum: Revisão e organização. 

Seções        Tópico ou Atividade     Conteúdo aritmético   Página 

1, 2, 3      Uma viagem de férias. Uma        Revisão, especialmente     123 

viagem de automóvel. Um jardim     de frações decimais 

CONTEÚDOS: PARTE DOIS 

I. Revisão 

Seções     Tópico ou Atividade             Conteúdo aritmético       Página 

 1, 2       Acampamento. Problemas   Revisão de frações, decimais    129 

de casa.                                 e porcentagem. 
Fonte: Quadro elaborado a partir de “Conteúdos em detalhe” presentes nos três volumes de The Thorndike 

Arithmetics (1917). Tradução nossa. 

5 Os Conteúdos em Detalhes mostram, em uma coluna, os tópicos e atividades relacionados com a 

aprendizagem da aritmética. Na segunda coluna são indicados os principais elementos dos conteúdos da 

aritmética. 
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A partir do exame do quadro 2 é possível perceber que antes de se iniciar um novo 

conteúdo é feita uma revisão do que foi abordado anteriormente, de maneira a auxiliar na 

conexão com o novo que será abordado, o que pode dar indícios de uma preocupação com 

o processo de aprendizagem do aluno. Tal identificação é importante, visto que para

Thorndike (1917a, 1917b, 1917c) 

[...] uma revisão, por exemplo, deveria frequentemente trabalhar 

um novo princípio, elemento da técnica ou da aplicação. Afirma 

que, nos manuais por ele produzidos, não se tratava apenas de 

meros testes e revisões, mas passos planejados, de forma 

progressiva, na organização das habilidades e do progresso dos 

alunos, para que pudessem adquirir confiança na própria 

capacidade e no uso correto do pensamento aritmético.  

(SANTOS, 2006, p. 102) 

Segundo Thorndike, “toda seção tem uma parte definida a desempenhar no ensino 

de algo novo, revendo algo ensinado anteriormente, relacionando elementos do 

conhecimento anteriormente ensinados separados ou preparando para o avanço das seções 

posteriores” (THORNDIKE, 1917a, p. viii, tradução nossa). A partir disso, é possível 

afirmar que há indícios de que o intuito era garantir que o aluno estivesse constantemente 

estimulado a não esquecer os conhecimentos adquiridos e a conseguir associá-los aos 

novos por meio das suas habilidades e progressos. 

Por fim, de acordo com Thorndike (1917c), a organização e o conteúdo de cada 

seção do seu livro foram pensados, sem se preocupar com boa aparência, mas sim de 

maneira a ajudar a criança a adquirir e manter um conhecimento prático de aritmética. Se 

um aluno cuidasse em avaliar e resolver os problemas dos três manuais, com o apoio de 

uma supervisão competente, ele teria grande pratica para o discernimento, conhecimento e 

habilidade para a aritmética. Diferente dos velhos métodos que, segundo esse psicólogo, 

não havia cuidado na organização das atividades e nem preocupação com as fases de 

evolução psicológica. E, de modo geral, 

[...] os novos métodos, substituindo por provas experimentais as 

longas e incompreensíveis explicações e derivações dedutivas; 

dando as razões aos alunos, no momento oportuno e em forma 

utilizável; organizando de tal modo o estudo, que o próprio 

trabalho do aluno lhe revele a ciência e a lógica aritmética, e, 

distinguindo os princípios essenciais de regras arbitrárias, criadas 
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por simples conveniência, repuseram o raciocínio no lugar que lhe 

cabe no aprendizado da aritmética. 

(THORNDIKE, 1936, p. 72) 

Desse modo, por tudo que foi dito, é possível perceber indícios do cuidado dos 

novos métodos em não tratar o ensino de aritmética pelo ensino de aritmética, como critica 

Thorndike ao falar dos velhos métodos que possuíam essa postura; que o ensino deveria ser 

de forma cuidadosa e atrativa para o aluno, com atividades de jogos, compras e problemas 

que fossem semelhantes a situações reais, por exemplo. 

CONSIDERAÇÕES  

O objetivo desta comunicação foi examinar os manuais que formam o compêndio The 

Thorndike Arithmetics em busca de elementos, como, por exemplo, a organização dos 

exercícios, para uma compreensão sobre a teoria dos novos métodos e indícios do seu uso 

para o ensino dos saberes elementares aritméticos, defendida por Thorndike na sua obra 

intitulada The new methods in Arithmetics. 

A partir do exposto, é possível inferir que os novos métodos para o ensino de 

aritmética são os meios utilizados para tratar do ensino dos saberes elementares 

aritméticos, de maneira a se preocupar com a aprendizagem do aluno de forma gradativa e 

que estimule o seu interesse, por meio de problemas que tratem do seu cotidiano, de 

maneira a tornar o aprendizado mais atraente ao perceber que os conteúdos vistos em sala 

de aula podem ser associados aos fatos fora da escola. 

Foi possível identificar que há a presença dos princípios dos novos métodos nos 

manuais que compõem o compêndio The Thorndike Arithmetics, no que diz respeito às 

exigências destinadas aos manuais de ensino. Visto que houve uma preocupação com a 

organização dos conteúdos, tratam de problemas que buscam motivar os alunos, busca 

estabelecer conexões por meio da associação entre os conhecimentos adquiridos e os 

futuros, por meio de problemas que envolvem a vida real deles. Opondo-se as críticas de 

Thorndike, com respeito aos enunciados fantasiosos e o ensino da aritmética pela 

aritmética.   
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Por fim, vale salientar que diante da produção de Edward Lee Thorndike se abre 

um leque de possibilidades de pesquisas relacionadas ao ensino dos saberes elementares 

matemáticos, envolvendo teorias defendidas por ele. 
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As orientações para o ensino de Cálculo no Instituto de 

Educação do Rio de Janeiro (1937): A nova metodologia da 

Aritmética de Thorndike. 

Martha Raíssa Iane Santana da Silva
1

RESUMO 
Edward Lee Thorndike direciona seus discursos a professores e futuros professores, anunciando um 

novo método para se ensinar aritmética, ao passo que questiona determinados conteúdos ensinados 

nessa matéria. A escola de formação de professores do Instituto de Educação do Rio de janeiro 

inclui entre as suas referências a obra do referido autor A nova metodologia da aritmética, em um 

período no qual se defende que os futuros professores aprendam como ensinar os saberes 

aritméticos na escola. Thorndike insiste que os ensinos aritméticos escolares não devessem pôr 

como objetivo preparar alunos que compreendessem e demonstrassem teoremas matemáticos. 

Argumento que reforça a premissa de que os saberes aritméticos da escola possuem uma 

organização interna particular.  

Palavras-chave: Ensino. Formação de professores. Aritmética. Manual pedagógico 

INTRODUÇÃO 

Os Institutos de Educação se constituíram um ícone da ruptura com uma cultura 

de formação de professores criticada por centrar-se na oferta de formação geral, no 

acúmulo de conhecimentos aritméticos que excediam os conhecimentos que o futuro 

professor deveria ensinar. Essa ruptura inaugurou a oferta de uma formação mais 

profissional, que deveria se distinguir daquela ofertada nos liceus femininos, propedêutica 

(TANURI, 2000). No Rio de Janeiro, temos a formatação de um currículo no qual se 

instituem as Matérias de Ensino, dentre elas o Cálculo, destinadas a instrumentalizar o 

professor para ensinar os conteúdos, a partir da compreensão dos métodos a empregar, 

preferencialmente de base psicológica. Objetivos completamente diferentes de outrora, os 

1
 Doutoranda da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Campus Guarulhos, orientador: Dr. 

Wagner Rodrigues Valente.   
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quais eram fundados na aprendizagem da Aritmética durante a formação (ALMEIDA, 

2013; TANURI, 2000). 

Em São Paulo, um levantamento da legislação que orientava a formação de 

professores entre o período de 1920 a 1950, aponta para uma significativa alteração no 

currículo das escolas de formação, o qual era composto substancialmente de disciplinas de 

formação geral, saberes a ensinar: Aritmética, Geometria, Álgebra, História, Português 

etc., com disciplinas como Pedagogia, Didática, Psicologia reservadas aos últimos anos. 

Entretanto, a organização dos Institutos de Educação, na década de 1930, parecem ter 

inaugurado uma formação fundada exclusivamente nos conhecimentos da Pedagogia, ou 

nos saberes para ensinar os quais enfatizavam as metodologias das matérias do ensino 

primário. Em São Paulo, mesmo após a extinção dos Institutos, as Escolas Normais 

receberam nova regulamentação, em 1938, compondo seu currículo, majoritariamente, de 

disciplinas de formação profissional (SÃO PAULO, 1938)
2
.

A repulsa a essa formação herdeira da cultura dos liceus fez ampliar, 

gradativamente, a presença de conteúdos profissionais ao longo da formação, por meio do 

aparecimento das disciplinas de Metodologia, Matérias de Ensino, Prática de Ensino, 

Pedagogia, Didática
3
, ou, saberes para ensinar. Entretanto essas disciplinas continuavam

restritas ao último ano de formação, e autores como Lourenço Filho denunciava a 

insignificativa presença dos estudantes nas escolas anexas para a realização da Prática de 

ensino que, em geral, estava organizada em três etapas: observação, participação e direção 

de classe (LOURENÇO FILHO, 1945). 

Com os Institutos de Educação toda a formação de caráter geral: Aritmética, 

Geografia do Brasil, Geometria etc., é excluída para centrar-se na oferta de conteúdo 

profissional, com disciplinas cunhadas com o termo educação, a saber: Filosofia da 

Educação, História da Educação, Psicologia da Educação, Estatística Educacional, 

Sociologia Educacional.  

Os autores Hofstetter & Schneuwlly (2009) analisam em uma perspectiva 

histórica a oferta de formação de professores, advogando a necessidade de pôr a questão 

2
 Os Institutos de Educação foram as primeiras instituições criadas com o fim de ofertar formação em nível 

superior ao professor primário, o primeiro deles foi o Instituto do Rio de Janeiro, em 1932 (SAVIANI, 2010) 

seguido de São Paulo, em 1934 (BONTEMPI, 2007).  
3
 Os nomes das disciplinas variavam de acordo com as instituições nos diferentes estados, temos exemplos de 

Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro etc. 
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dos saberes no centro dessas análises. A pesquisa que eles vêm desenvolvendo demonstra 

que a formação de professores oscila, em geral, entre uma oferta concentrada em saberes a 

ensinar, ou seja, a concentração da formação de professores na aprendizagem dos 

conteúdos que terá que ensinar, aprendizagem suficiente de conteúdos aritméticos, 

geométricos etc. Por outro lado, a formação de professores pode estar centrada na oferta de 

saberes para ensinar, os quais têm forte influência das ciências da educação: Pedagogia, 

Psicologia da Educação, Didática etc., preocupados na verdade com os conhecimentos 

necessários para o ensino de aritmética, os quais são geradores, por sua vez, de rubricas 

como Metodologias da Aritmética, Prática de ensino de Aritmética, Metodologia de 

Cálculo etc. 

DA IMPORTÂNCIA DOS MANUAIS DIDÁTICOS 

Um dos elementos relevantes para análise dos movimentos renovadores no campo 

educacional são os manuais didáticos. O trabalho de Valdemarim e Campos (2007) 

apontam os resultados da análise de um manual, no contexto de divulgação do ideário 

escolanovista. A justificativa para essa análise recai sobre o fato destas obras se 

aproximarem, em certa medida, da realidade escolar, diferente da análise das doutrinas 

pedagógicas, as quais nem sempre podem dar indícios das transformações ocorridas no 

cotidiano.  

Os manuais didáticos, por sua vez, são construídos para o uso na prática docente, 

e se organizam conforme as orientações didáticas do período, incorporando os conteúdos 

considerados relevantes. “... a fim de se legitimar no campo pedagógico” (VALDEMARIN 

e CAMPOS, 2007, p. 344). Considerar tais documentos não significa admitir que as 

atividades ali anunciadas foram realmente realizadas, mas leva-se em conta o fato de que 

para a construção dos manuais os autores reforçavam a autoridade do que escreviam com 

base na sua experiência em sala de aula, já que a maioria deles era professor primário. A 

elaboração de uma obra didática pressupõe um domínio da literatura pedagógica do 

período, e, no final das contas, representam o quê das teorizações era passível de se tornar 

prescrição para o magistério, para ser materializado em prática docente. (VALDEMARIN 

e CAMPOS, 2007). 
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No movimento escolanovista os manuais didáticos tinham uma particularidade, ao 

defender o declínio da oferta de modelos para a prática de ensino, o movimento então se 

centrava na ampla divulgação dos fundamentos da nova concepção pedagógica, para que 

por meio delas pudesse se derivar as práticas. Diante disso, as publicações foram objeto de 

grandes investimentos, a fim de instrumentalizar os professores, por meio da mudança de 

mentalidade, inicialmente possibilitada pela incorporação do discurso, para, 

posteriormente, alteração das práticas (VALDEMARIN e CAMPOS, 2007). 

O programa da Matéria de Ensino, Cálculo do Instituto de Educação do Rio de 

Janeiro apresenta uma bibliografia de referência constando de duas listas de livros, a 

primeira com doze obras, todas trazendo em seus títulos referências ao como se ensina a 

Aritmética ou simplesmente constando da rubrica Aritmética, estes livros eram também de 

autores, em sua maioria, estrangeiros. A segunda lista denominada de livros de consulta 

trazia títulos que pareciam tratar de obras relacionadas à divulgação dos princípios 

escolanovistas, ou mesmo da divulgação da Psicologia Educacional (PAIVA, 1937). 

Dentre os livros de aritmética que compunham o referencial bibliográfico do 

Instituto de Educação do Rio de Janeiro constava A Nova Metodologia da Aritmética de 

Edward Lee Thorndike (1936). Tendo em vista ser o autor uma referência nas primeiras 

décadas do século XX nos Estados Unidos, como também em diversos outros países, pela 

sua significativa contribuição para com o campo da Psicologia (SANTOS, 2006), importa 

compreender quais as orientações para o ensino de saberes aritméticos estavam veiculadas 

no manual didático de Thorndike para os futuros professores do Instituto de Educação do 

Rio de Janeiro. 

A opção pelo manual de Thorndike se justifica por ser este tipo de documentação 

preciosa, pois o discurso de seus autores funda-se na autoridade que têm por serem 

professores ou pela experimentação/ testagem dos seus argumentos. No caso de Thorndike, 

em especial, o seu trabalho em Psicologia experimental, forma pela qual desenvolveu seus 

argumentos em educação, a partir da experimentação com animais, generalizando os 

resultados encontrados para a educação de crianças (SANTOS, 2006). A obra foi 

reconhecida internacionalmente, e ela se constituía como uma das referências para a 

formação de professores do Instituto de Educação.  

As publicações de Thorndike já foram analisadas por outros pesquisadores, dentre 

os quais destacamos Santos (2006), a qual realiza um robusto trabalho sobre a produção 
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deste psicólogo e as contribuições que ele trouxe para o ensino de aritmética, recorrendo a 

métodos estatísticos e às contribuições da psicologia para justificar a sua defesa de uma 

nova Aritmética, A Aritmética de Thorndike; destaca-se também o estudo de Marques 

(2013) o qual leva em conta as contribuições deste autor, dentre outros, para o ensino de 

aritmética em tempos escolanovistas.  

Ao analisar a obra A Nova Methodologia da Arithmética de Edward Lee 

Thorndike (1936) é nítido que o autor, em se dirigindo a professores e futuros professores, 

recorreu a um discurso bastante acessível e objetivo. Uma exploração na apresentação dos 

cálculos comumente encontrados na escola, analisando-os sob o primado da utilidade, 

aspecto classificado por Santos (2006) como sendo uma utilidade social, ou uma aritmética 

aplicada. 

A obra de Thorndike foi publicada pelos Manuais Globo, os quais anunciavam ter 

por objetivo apresentar de forma sintética os conhecimentos fundamentais do século XX, 

nacional e internacionalmente. As obras publicadas eram de três ordens: Meios de 

conhecer; Conhecimento das coisas e Princípios de ação deduzidos do conhecimento das 

coisas. A capa do texto apresenta também a seguinte insígnia: Biblioteca de iniciação 

cultural e profissional (THORNDIKE, 1936). 

A tradução da obra foi assinada pela professora Anadyr Coelho, tradutora de 

diversas outras obras: Como ensinar a leitura, de Pennel e Cusak; e Psychologia e 

Pedagogia da Leitura, de Burke Huey. A tradutora era também professora de Pedagogia da 

Escola Normal de Porto Alegre (THORNDIKE, 1936). 

No prefácio o anúncio de que parte do conteúdo, constante em A nova 

metodologia da aritmética, já havia sido em certa medida publicado, entretanto, neste 

manual havia uma especificidade em relação aos demais, o fato de ser destinado aos 

professores ou aos normalistas visando “... oferecer auxílio direto à boa inteligência dos 

mais novos métodos e a sua aplicação dentro das condições ordinárias da classe” 

(COELHO, 1936, prefácio). A tradutora, mesma pessoa que prefacia a obra, argumenta em 

defesa desta afirmando que “As consequências práticas dos princípios foram estudas...” 

(COELHO, 1936, prefácio), ou seja, as consequências práticas dos princípios modernos, 

divulgados à época.  

A necessidade da derivação prática a partir dos princípios é uma característica do 

movimento escolanovista (VALDEMARIN e CAMPOS, 2007). E é justamente isso que 

Comunicações
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encontramos no prefácio da obra, uma defesa de que houve um estudo desses princípios 

escolanovistas, considerando-se o que era digno de se tornar prática. Portanto a obra foi 

estruturada em cima de “exemplificações e aplicações copiosas” (COELHO, 1936, 

prefácio) expressões usadas para defender a autoridade da publicação, em um período de 

defesa da psicologia experimental para o trato dos assuntos educacionais. Os exercícios 

propostos eram uma forma de convencer o leitor da concretude prática dos novos 

princípios. 

PROFESSORES, CUIDADOS NO ENSINO DOS SABERES ARITMÉTICOS 

A obra é declaradamente uma apologia aos novos métodos, advindos de uma 

concepção ativa da educação, Thorndike organiza sua retórica na qual um dos elementos 

discursivos é a oposição velhos métodos e novo método. Anunciava a superação de um 

ensino no qual se ensinava a aritmética pela aritmética, sem a preocupação com métodos 

de ensino etc. (THORNDIKE, 1936).  

O autor então critica a significativa quantidade de cálculos empregados pela 

escola por não serem úteis à vida cotidiana, afirmando que a maioria dos cálculos que 

realmente necessitamos não ultrapassam ao número 100. Um dos títulos trata do “Cálculo 

indiscriminado versus cálculo útil”, o termo útil é recorrente na publicação, aprender o que 

será passível de utilização: 

Para a vida prática, o que importa na adição e na subtração de frações 

ordinárias, por exemplo, são os exercícios que se relacionam com frações 

de jarda, libra, dúzia, polegada e outras medidas de uso comum, 

utilizadas diariamente na vida doméstica, no armazém, na loja, no 

comércio em geral (THORNDIKE, 1936, p. 11). 

Tal defesa se justifica, segundo a argumentação de Thorndike (1936), pelo fato de 

o tempo da escola elementar ser restrito, de forma que não devesse se perder com

atividades que não seriam do uso cotidiano. O autor então alerta, que o bom professor e os 

bons compêndios devem trabalhar sempre com exercícios que foram sujeitos à cuidadosa 

análise, tendo em vista o diálogo com a realidade. A estrutura do texto remete a um 

dinamismo, no qual o leitor é convidado a testar, a responder exercícios de reflexão, a 

criticar os enunciados dos problemas aritméticos que não mostrassem um paralelo com a 

vida dos alunos, contra uma aritmética pela aritmética, por uma aritmética nova, útil. 

Comunicações
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O autor usa exemplos de exercícios que considera impróprios e repete a 

expressão: “compendio e professores de há 20 anos...” para qualificar os métodos que ele 

procura superar. Para começar ele mostra haver o emprego comum de vocabulário de 

difícil compreensão no enunciado dos problemas. O aluno se depara, portanto, com um 

primeiro desafio, compreender o que se está sendo solicitado (THORNDIKE, 1936). 

Outro desafio diz respeito ao hábito de demandar dos alunos a cópia dos 

problemas, um fator de desânimo, trata-se de mais um obstáculo, pois há um esforço visual 

para a realização da cópia dos números, causando fadiga, comprometendo o raciocínio 

aritmético que a criança poderia aplicar corretamente (THORNDIKE, 1936).  

Thorndike (1936) também dá sugestões para a estruturação dos compêndios, 

orientando que devessem ser organizados de forma que a criança precisasse apenas anotar 

as respostas em uma folha, a partir do cálculo realizado com as contas armadas no 

compêndio. O autor sugere também a entrega de exercícios em folhas de papel 

mimeografado, esse fato, além de poupar o tempo favorecia a fiscalização do desempenho, 

pois todos começariam ao mesmo tempo, a ideia de tempo, desempenho, fiscalização eram 

muito comuns em tempos de escola nova (MONARCHA, 2009). A escola em massa 

precisava cuidar dos meios que favorecessem a todos aprenderem as mesmas coisas, ao 

mesmo tempo, segundo uma graduação que buscava respeitar as individualidades, para 

tanto diversos mecanismos foram desenvolvidos como o quadro negro, turmas 

homogêneas, testes etc. (FREITAS, 2011). 

O autor dava conselhos sobre o quadro negro, valorizando a importância do 

cuidado ao armar as contas, fazendo-os de modo espaçado, legível e orientando os alunos, 

também, para tal (THORNDIKE, 1936). 

Quanto ao interesse na aprendizagem, reforça o papel do estímulo para alcançar 

os resultados, considerando-se isso como fator de motivação; o estabelecimento de metas, 

a consciência das limitações e potencialidades: 

... despertar o interêsse da obtenção de resultados e do domínio de 

dificuldades, ajudando o aluno a ter consciência da meta atingir, 

facilitando-lhe o conhecimento do próprio êxito e das próprias faltas e 

ensinando-lhe a medir o próprio progresso (THORNDIKE, 1936, p. 29). 

Além do mais o autor orienta os professores a estimular os alunos no cálculo do 

tempo da realização dos exercícios, estabelecendo metas nas quais ele terá prazer em 

atingir. 

Comunicações
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Sendo um psicólogo, em um período de busca da cientificidade dos estudos 

educacionais as justificativas apresentadas na sua argumentação não pareciam buscar 

argumentos em provas científicas, resultante de testagem. A linguagem utilizada, pelo 

contrário, parecia intentar uma empatia com o leitor, tomando exemplos de ensino de 

operações aritméticas considerados tradicionais e tornando-os mais bizarros, por exemplo 

com o uso de expressões como: “Problemas como os acima citados, em situação real, só 

poderão  aparecer num hospital de alienados” (THORNDIKE, 1936, p. 14) ou ainda com 

expressões como “ninguém utiliza esse tipo de numeração” ridicularizando as situações 

fictícias propostas nos enunciados do problema.  

A busca por argumentações que mostrassem comprovar via métodos científicos 

experimentais, que predominavam a época, levou-nos ao capítulo da obra Teoria e 

explicações. Qual seria a intenção deste capítulo? O capítulo se inicia com a apresentação 

de dois modos de emprego do raciocínio lógico, o dedutivo e o indutivo.  

Há uma sequência considerável de diversos exemplos do ensino das operações 

aritméticas com demonstrações para a divisão e divisão de frações, apresentando 

detalhadamente definições, regras, termos etc. Entretanto afirma que nenhum autor ou 

técnico nos tempos modernos trataria das operações aritméticas seguindo a lógica do 

raciocínio dedutivo (THORNDIKE, 1936). O nível de detalhe que o autor dá na 

apresentação de exemplos de atividades e definições conforme o método dedutivo é tal que 

um leitor desavisado poderia não se dar conta de que se tratava de uma operação que 

estava sendo criticada pelo autor.  

O raciocínio dedutivo, portanto, parte de enunciados ou postulados teóricos 

(gerais) para deduzir relações teóricas e/ou práticas. Por exemplo: A soma dos ângulos 

internos de um triângulo equivale a 180°. A figura  do problema é um triangulo cujos 

ângulos são 90º, 45º e X, logo a soma 90º + 45º + X = 180º. Ressalta, entretanto que: “Os 

novos métodos dão maior importância à convicção do aluno quanto à exatidão da regra e 

do processo do que à habilidade de exibir em palavras uma prova que possa satisfazer ao 

matemático mais exigente” (THORNDIKE, 1936, p. 60). 

Sai em defesa, portanto, do método de raciocínio indutivo, basicamente partindo 

da experiência prática, observação dos fenômenos na natureza para estabelecer, a partir 

delas, leis e hipóteses, levando a conclusões que partam do particular para o geral. Na sala 

de aula, o ensino de matemática deve estimular o aluno a concluir regras, definições a 
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partir da realização de exercícios, um trabalho experimental e indutivo. Por exemplo: o 

primeiro problema envolve partilha e foi resolvida utilizando o algoritmo da divisão, a 

segundo problema também envolveu partilha e foi resolvida utilizando o mesmo algoritmo, 

logo toda situação-problema que envolva partilha implica na utilização do algoritmo da 

divisão. 

O autor orienta os professores quanto à necessidade da utilização de números e 

proposição de cálculos que tenham referência na realidade dos alunos. Nesse entendimento 

o trabalho lógico indutivo é considerado o mais conveniente, se prevê a atividade do aluno

como sujeito capaz de julgar os resultados das operações, bem como as premissas 

aprendidas (THORNDIKE, 1936). 

O raciocínio dedutivo sob o qual se organizavam os esquemas de ensino tão 

detalhadamente apresentados por Thorndike, e apontados como sendo ultrapassados, são 

postos como o antônimo de uma nova aritmética, baseada nas construções de raciocínio, na 

qual o aluno conclui a partir de associações, a partir do trabalho de comprovar a regra/ 

premissa dada pelo professor. O autor segue explorando possíveis construções de prova 

que o aluno poderia realizar, testando as soluções dos problemas, muitas vezes construindo 

as operações que fogem, de certa forma, às construções anunciadas pelas regras habituais, 

mas que chegam a uma solução e que demonstram o emprego de uma lógica: 

Tal criança deve haver entendido de modo verdadeiro e útil as razões de 

„Inverter e multiplicar‟ ou „Multiplicar pela recíproca‟ (supondo que lhe 

hajam ensinado a significação de recíproca). Todavia pode não ser capaz 

de expor a prova dedutiva, derivando-a da natureza das frações. Talvez, 

mesmo tão pouco nossos leitores o sejam! (THORNDIKE, 1936, p. 61). 

No caso do ensino de aritmética Thorndike (1936) ressalta uma máxima que 

encontramos nos estudos de cultura escolar (CHERVEL, 1990), ou nas pesquisas de 

história das disciplinas escolares: o ensino dos saberes matemáticos e a matemática como 

campo disciplinar não são, como por vezes pretende-se, áreas nas quais buscam-se todas as 

referências, como se uma fosse consequência natural da outra, chegando a afirmações 

como: a matemática da escola é incompleta, vaga, imprecisa nos termos e definições. 

Thorndike, por exemplo, vai admitir, como sendo característica do momento 

revolucionário que vivenciava: “Os novos métodos pouco se preocupam com explanações 

eruditas e enunciados de regras próprias para figurar numa enciclopédia destinada a 

matemáticos” (THORNDIKE, 1936, p. 61). 
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O autor critica o hábito de se explicar as teorias, definições e regras a priori para 

somente após operar os exercícios, ocasionando o esquecimento por completo da 

fundamentação das operações, realizando, posteriormente, cálculos apenas 

automaticamente. O mais importante para o autor é a compreensão dos processos 

aritméticos. Para tanto, o aluno é posto em contato com termos, regras e definições, 

necessárias, entretanto, submissas a um regime diferenciado na enunciação 

(THORNDIKE, 1936). 

Ao tratar do uso dos termos no ensino de aritmética Thorndike (1936) relata a 

supressão de alguns deles com a divulgação dos novos métodos de ensino e defende que 

mesmo os que foram mantidos deveriam ser ensinados não por meio de definições, mas a 

partir do uso. Desaconselha a utilização de termos infantis, pois são pouco precisos, ainda 

que eles possam ser utilizados provisoriamente, mas assim que o conhecimento estiver 

estabilizado faz-se necessário aprender os termos adequados, para auxiliar nas novas 

aquisições. As definições seriam ensinadas junto, ou imediatamente após a realização dos 

processos aritméticos, para que o aluno possa fazer as devidas associações. Não podem 

substituir a experiência, elas devem vir para auxiliar a compreender o trabalho realizado. 

Respeitando a gradação e o principio da utilidade no ensino defende: “Tudo 

quanto o aluno aprende sôbre qualquer tópico deve ser verdadeiro, mas não carece de 

aprender tudo quanto é verdadeiro” (THORNDIKE, 1936, p. 262). A gradação das 

aprendizagens segue na direção da “forma última, sintética e generalizadora” na 

aprendizagem dos conceitos (THORNDIKE, 1936, p. 263).  

O mesmo princípio é aplicado às regras as quais devem ser adaptadas ao 

aprendizado, não o contrário, apesar das regras presumivelmente organizarem a realização 

das operações, Thorndike (1936) defende que essas devam ser apresentadas a partir da 

realização das atividades. Segundo ele,  é a imitação e a prática que possibilitam a 

compreensão do processo, logo, a compreensão da regra. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A psicologia trouxe novos elementos para compreender os processos da 

aprendizagem, por exemplo, rechaçando a memorização em função da compreensão, 
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buscando fundamentos nas questões da vida, no conhecimento do indivíduo, interrogando 

e experimentando a forma como indivíduo, mais especificamente, a criança aprende, como 

a sua mente funciona, quais as técnicas eficazes para tal. 

Em uma rápida leitura da bibliografia dos programas dos Institutos de Educação, é 

muito recorrente a presença dos seguintes termos: como ensinar tais e tais matérias, 

metodologias de tais matérias, o método de tal matéria etc. Estamos falando de um período 

no qual as metodologias têm espaço significativo entre os defensores de uma formação 

mais profissional para os futuros professores. Qual o papel dessas metodologias? Dar ao 

professor os meios para o ensino adequado, compreendendo as limitações e 

potencialidades dos alunos, considerando as contribuições da psicologia. A obra de 

Thorndike, portanto, compunha o quadro dessa tentativa de atender às demandas do 

período. 

É forçoso, entretanto, admitir que as afirmações de Thorndike são bem sugestivas, 

entretanto, parece que ele se furta à obrigação de justificar as suas afirmações, de como ele 

teria chegado às conclusões defendidas, quais tipos de testagens, pesquisas desenvolvidas 

em laboratórios etc. Ou seja, trata-se de um texto mais palatável, com pouco recurso ao que 

caracterizava os discursos científicos à época: as testagens em laboratório, os dados 

resultantes de análises estatísticas. 

Thorndike se dirige a professores e a futuros professores com um estilo de 

argumentação que gera uma certa empatia, talvez por parecer retirar do ensino de 

matemática o fantasma que já o acompanhava à época, e era motivo de especulações, 

devido ao número de reprovação que ocasionava (SILVA, 2015). Também recorrendo ao 

binômio novos e velhos na argumentação quanto aos bons métodos ressalta a importância 

da segura compreensão dos princípios, regras, definições, termos, como orientações gerais 

que possam conduzir à compreensão de fatos particulares.  

A obra de Thorndike também dá-nos elementos que contribuem para a 

compreensão de parte dos argumentos dos estudos em cultura escolar, e mais precisamente, 

das investigações da História das disciplinas escolares (CHERVEL, 1990), a qual alerta 

quanto à relativa autonomia dos saberes ensinados na escola, em relação ao campo 

disciplinar ao qual parecem se filiar. No nosso caso, Thorndike alerta que o ensino de 

aritmética não tinha por objetivo a reprodução de princípios aritméticos tal qual ditado pela 

disciplina Matemática, pelo contrário, ao defender a utilidade do aprendido em aritmética, 
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defende, também, a organização interna desse conhecimento, devedor de uma cultura em 

processo de estabilização, a cultura escolar. 

Os Institutos de Educação representam uma ruptura na cultura de formação de 

professores que vinha sendo rebatida há muitos anos pelo fato de se fazer uma formação 

geral, alguns autores chegam a afirmar que não havia nenhuma diferença entre a formação 

dos professores nas Escolas Normais e a formação nos liceus, a qual era propedêutica 

(TANURI, 2000; LOURENÇO FILHO, 1945). A bibliografia e a estrutura curricular que 

organizava a proposta do Instituto são um dos indicativos dessa alteração. Resta saber 

como, e, se, nossas análises do conteúdo da obra chegavam com esse tom, e mesmo os 

objetivos revolucionários de Thorndike aos futuros professores formados pelo Instituto de 

Educação do Rio de Janeiro. 
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CÁLCULO MENTAL NO ENSINO PRIMÁRIO (1950-1970) 

Danilene Donin Berticelli1 

RESUMO 
Este estudo traz algumas reflexões sobre o Cálculo Mental no Ensino Primário no período de 1950-
1970. Faz parte de um projeto de doutorado em andamento que buscará compreender as 
manifestações do Cálculo Mental no Ensino Primário na perspectiva da história cultural. Para este 
texto foram consultadas fontes documentais como revistas pedagógicas (Revista do Ensino, 1954, 
RS; Revista do Ensino, 1955, RS;  Revista do Ensino 1957, RS; Revista do Ensino, 1958, RS; 
Revista do Ensino, 1970, RS;  Revista de Educação, 1951, SP; Revista do Professor, 1962, SP) e 
manuais escolares (Metodologia da Matemática, 1951) que encontram-se no repositório digital da 
UFSC na comunidade Campus Florianópolis – Centro de Educação, no projeto História da 
Educação Matemática (l’Historie de l’éducation mathématique). As primeiras análises mostraram 
que o Cálculo Mental fez-se presente no ensino de matemática do período e foi foco de discussões 
e investigações por parte de professores e pesquisadores da época. Como o projeto está em 
andamento ainda buscaremos ampliar a compreensão de como era praticado o Cálculo Mental neste 
período nas escolas primárias.  

Palavras-chave: Ensino Primário. Cálculo Mental. Educação Matemática. 

INTRODUÇÃO 

O Ensino da Matemática tem sido foco de pesquisadores e estudiosos há muito 

tempo. Já dizia Idalina Martins Vilela (1962) “O ensino da aritmética tem sido 

ultimamente objeto de estudo tanto para os grandes como para os leigos em matemática, 

sempre procurando desvendar o grande segredo, o porquê das reprovas em massa nos 

exames de admissão e nas primeiras séries ginasiais” (São Paulo, 1962, p. 13). Passa o 

tempo, mudam as finalidades e os problemas com o fracasso no ensino da Matemática 

continuam. Vilela (1962) destaca ainda a importância das pesquisas no Ensino Primário, 

1 Doutoranda da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Docente da Universidade Federal do Paraná – 
Setor Palotina.   
E-mail: danilene@agrocelli.com.br 
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que segundo ela, é “o alicerce e, sem um bom sustentáculo nenhuma construção se ergue 

sólida, firme, com bastante segurança” (São Paulo, 1962, p. 13). 

No Brasil, as pesquisas sobre o Ensino Primário no contexto da História da 

Educação Matemática estão em pleno vapor2, e acredita-se que o conhecimento desta 

história dará maior visibilidade do passado profissional dos docentes (VALENTE, 2008) e 

nos permitirá compreender melhor questões enraizadas no processo de ensino.  

Sabe-se que as práticas pedagógicas se modificam ao longo da história de acordo 

com as necessidades sociais vividas em cada momento. Essa relação entre o ensino e 

aprendizagem é construída historicamente, atendendo as orientações pedagógicas, as 

expectativas sociais, políticas e econômicas de cada período histórico. Ter presente essa 

dimensão histórica, conhecer as heranças de práticas e saberes pode permitir ao professor a 

construção de novos saberes e novas práticas. Tal como diz Chervel (1990) 

O ensino escolar é esta parte da disciplina que põe em ação as finalidades 
impostas à escola, e provoca a aculturação conveniente. A descrição de 
uma disciplina não deveria então se limitar à apresentação dos conteúdos 
de ensino, os quais são apenas meios utilizados para alcançar um fim. 
Permanece o fato de que os estudos efetivamente dispensados é a tarefa 
essencial do historiador das disciplinas. Cabe-lhe dar uma descrição 
detalhada do ensino em cada uma de suas etapas, descrever a evolução da 
didática, pesquisar as razões da mudança, revelar a coerência interna dos 
diferentes procedimentos aos quais se aplica, e estabelecer a ligação entre 
o ensino dispensado e as finalidades que presidem seu exercício.

(CHERVEL, 1990, p. 192). 

O presente texto está articulado a um projeto de doutorado que investigará o 

Cálculo Mental no Ensino Primário3. Gomes (2007)4 indica que houve momentos na 

história em que as práticas com o Cálculo Mental foram incentivadas no contexto escolar 

2 Ver Valente (2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2015, 2016), Pinto (2007, 2010). 
3 Projeto de Doutorado “O Cálculo Mental no Ensino Primário (1950-1970)”, do Programa de Pós-
Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, do Grupo de Pesquisa História das Disciplinas 
Escolares – GPHDE, orientado pela professora Dra. Neuza Bertoni Pinto.  
4 Gomes (2007) indica que a primeira aparição do Cálculo Mental foi em 1881. Já em 1882, o programa de 
ensino não contém qualquer registro sobre o Cálculo Mental na relação de conteúdos de aritmética. Segundo 
a autora, o Cálculo Mental volta a aparecer nos currículos a partir de 1899. 
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brasileiro. Neste texto buscamos dialogar com as Revistas Pedagógicas5 e Manuais 

Escolares6 do período de 1950-1970, fazendo uma análise da presença do Cálculo Mental 

no ensino de matemática da Escola Primária. Baseando-se em Chartier (1990) buscamos 

construir representações sobre o passado, levando em conta a perspectiva de Valente 

(2010, p. 125), se o professor de matemática mantiver uma relação histórica com as 

práticas profissionais realizadas no passado, tenderá a desenvolver um trabalho de 

melhor qualidade no cotidiano de suas atividades didático-pedagógicas”. 

O CÁLCULO MENTAL EM  MANUAIS ESCOLARES  E REVISTAS 

PEDAGÓGICAS 

Não é de hoje a discussão sobre as dificuldades dos alunos em Matemática e as 

possibilidades de trabalhar e sanar essas dificuldades. Um texto de Maria José Vaz Saroldi 

(1970) aponta algumas habilidades que devem ser desenvolvidas no ensino da matemática 

primária para que o aluno seja capaz de resolver problemas, dentre estas habilidades 

podemos ver o estímulo ao Cálculo Mental 

Salta aos olhos, por exemplo, a necessidade de estimular o raciocínio 
independente, a boa direção e organização do pensamento, a 
concatenação lógica das ideias, a apreensão de significados, a 
compreensão, a participação pessoal, a “redescoberta”.  
(SAROLDI, 1970, p. 27) 

De acordo com essa autora, faz-se necessário propor situações que levem o aluno a 

refletir, estabelecer relações, concatenar ideias, escolher trilhas de ideias, eliminar pistas 

5 Foram analisadas Revistas Pedagógicas do período de 1950-1970, em especial Revistas do Ensino do Rio 
Grande do Sul e São Paulo, Revistas de Educação do Rio Grande do Sul e São Paulo e Revista do Professor 
de São Paulo – material disponível no repositório digital da UFSC na comunidade Campus Florianópolis – 
Centro de Educação, no projeto História da Educação Matemática (l’Historie de l’éducation mathématique). - 
http://repositorio.ufsc.br.  
6 A fonte analisada foi Metodologia da Matemática, 1951 de Irene de Albuquerque.  Este manual contém 
orientações detalhadas e sugestões de todos os pontos do programa do curso primário. Destinava-se ao uso de 
professores primários, orientadores de ensino e alunos das Escolas Normais. A autora Irene de Albuquerque 
era Catedrática de Prática de Ensino do Instituto de Educação do Distrito Federal, professora de metodologia 
Da matemática dos cursos de Aperfeiçoamento do INEP, professora do curso primário. Disponível no 
repositório digital da UFSC - na comunidade Campus Florianópolis – Centro de Educação, no projeto 
História da Educação Matemática (l’Historie de l’éducation mathématique). http://repositorio.ufsc.br. 
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equívocas, distinguir o essencial do acessório, o intrínseco do extrínseco, o importante do 

desnecessário. Através dessas técnicas estaremos induzindo o aluno a pensar com lógica e 

assim predispondo-o a uma atitude mental, indispensável ao pensamento matemático. 

A redescoberta está relacionada ao raciocínio independente, a pensar com lógica, a 

ter uma atitude mental, uma vez que o aluno precisa fazer conexões entre os 

conhecimentos que já possui aos novos, permitindo assim que ele exercite o raciocínio 

mental e o pensamento. Essas ideias se fazem presentes em alguns Livros Didáticos que 

circularam neste período (1950-1970). No livro Metodologia da Matemática de Irene de 

Albuquerque (1951) percebemos uma preocupação como o raciocínio, com o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas ao cálculo mental, para que o aluno tenha 

capacidade de compreender e redescobrir conceitos. A autora indica que, não só a 

matemática pode desenvolver estas habilidades, mas que todo o ensino pode levar a criança 

a refletir e pensar 

O treino do raciocínio não se faz apenas através dos problemas de matemática; 
pelo contrário, qualquer ensino, de qualquer matéria, deve levar sempre a criança 
a pensar e refletir. Já vimos que, ao dar uma noção nova de cálculo, devemos 
levar a criança a “redescobrí-la”; essa redescoberta faz-se à custa de raciocínio. 
(ALBUQUERQUE, 1951, p. 44) 

Acreditamos que “pensar com lógica” para desenvolver uma atitude mental, está 

relacionado ao desenvolvimento do Cálculo Mental no processo de ensino e aprendizagem 

da Matemática, de modo que, com essa habilidade, o aluno seja capaz de enfrentar outros 

desafios relacionados ao ensino desta disciplina.  

Há alguns indicativos7 de que o ensino do Cálculo Mental relaciona-se com o 

processo de resolução de problemas, pois traz consigo o desenvolvimento das habilidades 

de: raciocínio, o pensamento lógico e a atitude mental; todas necessárias para a resolução 

de problemas. Albuquerque (1951, p. 132) coloca que “É dos mais aconselháveis o treino 

do cálculo mental por meio de pequenos problemas orais”. E traz situações onde se pode 

trabalhar o Cálculo Mental em sala de aula,  

7 Alguns programas que estamos analisando e algumas revistas pedagógicas têm nos indicado essa relação 
entre o Cálculo Mental e a resolução de problemas. Estes materiais serão inseridos e discutidos na tese da 
autora.  
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O cálculo mental pode ser dado apresentando a operação indicada por 
escrito e pedindo que o aluno coloque apenas o resultado sem efetuá-la. 
Em casos simples, os números serão ditos oralmente e o aluno dirá em 
voz alta ou escreverá apenas o resultado. (ALBUQUERQUE, 1951, p. 
132). 

Ribeiro Filho (1962, p. 18) destaca a importância do exercício do cálculo mental no 

processo de resolução de problemas para evitar absurdos no ensino da matemática, indica 

“Calcular Mentalmente o problema (mais ou menos) isto é, avaliar mentalmente o 

resultado do problema para não obter resposta absurda”.  

Os livros deste período destacam a importância de trabalhar com a resolução de 

problemas associado ao desenvolvimento do raciocínio e, desta forma, ao Cálculo Mental, 

e assinalam os cuidados que o professor deve ter ao escolher o problema que será 

trabalhado. Tudo indica que os problemas devem estar relacionados a uma “situação 

ocorrida em classe, em relação à unidade de trabalho ou projeto, ou em relação a qualquer 

outra atividade, como, por exemplo, compra de material, despesa de uma excursão, etc.” 

(METODOLOGIA DA MATEMÁTICA, 1951, p. 44). Em relação ao problema que se 

pretende trabalhar, fica claro que o mesmo deve ter um significado para o aluno, estar 

presente no seu dia-a-dia e que faça sentido para ele. Os problemas devem ser úteis em 

situações fora da matemática, de modo que o aluno consiga estabelecer conexões e aplicar 

os conhecimentos em situações práticas.   

Albuquerque (1955) chama atenção para esses cuidados em relação ao ensino do 

Cálculo Mental 

O estímulo ao cálculo mental dá maior rapidez nas operações e facilita o 
treino. [...] Cálculo mental, entre nós, por estranha convenção, passou a 
ser a designação dada a continhas com as palavras dúzia, metade, terça 
parte, etc. São as vezes, ginásticas de cálculo sem valor algum, que 
jamais ocorreriam até na vida do adulto; verdadeiras monstruosidades que 
passam a encher desnecessariamente a cabeça das crianças. O verdadeiro 
cálculo mental é o que se entende pela própria enunciação das palavras; é 
o treino de resolver, sem escrever [...].
(ALBUQUERQUE, 1955, p. 9) 
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Sydia Sant’Ana Bopp (1954) aponta algumas atividades para exercitar o cálculo 

mental e o raciocínio. A autora coloca que o raciocínio infantil é a forma mais complexa 

do pensamento. Consiste em estabelecer as relações lógicas, ligar o conhecido ao 

desconhecido, operar aproximações racionais entre as ideias. Segundo ela a matemática -  

por ser disciplinadora do pensamento; educadora, por excelência, do raciocínio - constitui  

a melhor disciplina para a condução do pensamento ao raciocínio.  

A autora questiona a grande dificuldade que nossas crianças encontram na 

aprendizagem da matemática, e em especial no raciocínio lógico, relacionado às operações. 

Acredita que a causa da dificuldade que as crianças encontram em raciocinar, do fracasso 

no ensino da matemática, está nos processos de ensino empregados. Ela indica atividades 

para exercitar o cálculo e o raciocínio, de modo a minimizar essa dificuldade 

1. Dar um problema oral. Esperar que a classe o resolva. Solicitar a vários
alunos o resultado. Propor a um dos que tenha chegado a um resultado 
certo que resolva o problema apresentado em voz alta, de modo que os 
demais possam compreender o seu raciocínio. A mesma prática pode ser 
apresentada, mais tarde, com os problemas apresentados por escrito. 2. 
Promover concursos de cálculo para que os alunos se desenvolvam nesse 
aspecto da matemática. 3. Organizar séries de problemas visando 
determinadas dificuldades. 4. Elaborar problemas, apresentá-los à classe e 
em lugar de pedir que sejam solucionados, perguntar o que se deve fazer, 
qual o caminho a seguir, qual a resposta aproximada. O professor poderá 
sugerir diversas respostas, para indicar a que lhe parece certa. Poderá 
também antecipar a resposta para a criança dizer se está certa ou errada.  

(BOPP, 1954,  p. 7-8) 

Percebe-se a presença de atividades orais que estimulam o aluno a pensar sem 

escrever a situação problema, o estímulo ao cálculo mental efetivamente. Essas atividades 

são indicadas em diversas situações diferentes: seja para introduzir um conteúdo novo, seja 

no seu desenvolvimento ou até mesmo no momento de concluir o processo de ensino. O 

fato é que o cálculo oral faz sua marca no ensino primário. Souza (1958) traz um plano de 

aula para o ensino do Metro Quadrado que conta com a apresentação de uma situação real 

e prática na vida dos alunos, em seguida propõe observação, comparação e generalização 

das definições. Nessa aula faz-se toda uma preparação mental antes de desenvolver a 

atividade em si8. 

8 Ver SOUZA, Walternies de. Metro Quadrado. Revista do Ensino. 1958, Ano VII, n. 51, abril. RS, p. 59 
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Reforçando a ideia do cálculo mental, Campos (1951) traz alguns problemas sobre 

as quatro operações9.  Vilela (1962) sugere que 

Um ensino mais ou menos organizado é o que se pode fazer com a 
“vendinha escolar”. Coloca-se o material sobre a mesa (latas vazias de 
massa de tomate, óleo, talco, caixa de pó de arroz, caixas de rinso, de 
fósforo, vidros de perfume, etc). A criança depois de verificar os preços 
que estão colocados na lousa, escolhe o produto, compra e paga. Nunca, 
porém, deverá ser dado o problema de duas (três ou quatro operações de 
uma só vez). [...] O professor fará os problemas junto com os alunos, 
lendo, explicando e verificando.  

(VILELA, 1962, p. 13) 

A ideia é resolver os problemas mentalmente primeiro para depois das discussões 

escrevê-los ou colocar as ideias no papel.  

O ensino do Cálculo Mental, também, aparece relacionado ao ensino da tabuada. 

De acordo com Backheuser (1933)  

Nas mais adiantadas ‘escolas  novas’ que visitamos em nossas excursões 
fora do Brasil sempre vimos os professores dedicarem um certo espaço de 
tempo ao ‘cálculo mental repetido’, isto é, à nossa velha ‘taboada’. 
Graças a esses exercícios, as crianças faziam ‘de cabeça’, com rapidez 
incrível, a nossos olhos estupefatos, operações de somas de centenas e 
mesmo de milhares de três e quatro parcelas; multiplicações de centenas 
por dezenas, cálculos de percentagem e de juros.  (BACHEUSER, 1933, 
p. 94-95)

Em 1955 a Profª Irene de Albuquerque, no artigo Tabuada e Graduação de Cálculos 

coloca algumas questões sobre a dificuldade no ensino de “tabuada” para as crianças de 

ensino primário.  

Pensamos que, até agora, conseguimos demonstrar que as nossas crianças 
não sabem tabuada e nem cálculos com inteiros, e que precisam aprender 
ambas as coisas. [...]. Dar precisão de cálculo é objetivo da escola 
primária.  

 (RIO GRANDE DO SUL, 1955, p. 6) 

9 Ver CAMPOS, Maria Aparecida de Arruda. Problemas sobre as quarto operações. Revista de Educação. 
1951, v. XXXVII, n. 58, março, SP, p. 57-62. 
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Em seguida a autora dá pistas de como trabalhar essa dificuldade. Ela sugere 

situações de motivação para despertar o interesse dos alunos para o ensino da tabuada e do 

cálculo. Indica os concursos de cálculos, objetivamente planejados, cujo objetivo é que as 

crianças estudem buscando a aprovação social, por parte da professora, dos pais e dos 

colegas. Em seguida apresenta os aspectos importantes dos novos métodos de ensino do 

cálculo: graduação de dificuldades, distribuição da aprendizagem durante o ano letivo, uso 

de processos mais simples para efetuar operações, objetivação das noções e redescoberta 

de princípios e regras, estímulo ao cálculo mental.  

Valente (2005) nos diz que o Cálculo Mental aparece em ligação direta com as 

finalidades10 do ensino. Para o ensino ginasial, buscava-se acostumar o aluno à prática dos 

cálculos mentais, de modo a torná-lo seguro e desembaraçado nas operações. Além disso, o 

ensino deveria estimular a descoberta e não a memorização.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com Chervel (1990), as respostas que buscamos dependem de um longo 

caminho a trilhar, pois o contexto atual é marcado por racionalidades que orientam o 

ensinar e aprender Matemática, cujas origens encontram-se no passado, e por isso, 

compreender os fatos que já aconteceram é uma forma de poder contribuir para o 

entendimento de questões do presente.  

Nesse contexto, o que as revistas pedagógicas e manuais escolares nos mostraram 

até o momento é que o Cálculo Mental se fazia presente no ensino primário em 

Matemática no período de 1950-1970. Os programas de ensino o traziam presente e 

haviam discussões pedagógicas acerca do estímulo e do seu desenvolvimento. O Cálculo 

Mental tinha uma finalidade, tornar o aluno seguro e desembaraçado nas operações 

numéricas, de modo que tivesse segurança para desenvolver outros cálculos em 

10 São duas finalidades indicadas por Valente (2005) – a primeira, de caráter predominantemente formativo, 
“desenvolver a cultura espiritual do aluno pelo conhecimento dos processos matemáticos”; a segunda, além 
de formativa, de feição instrumental, “atender ao interesse imediato de sua utilidade e ao valor educativo dos 
seus métodos”. O ensino ginasial não é o nosso foco. Porém, entendemos que a habilidade do Cálculo Mental 
deve ser desenvolvida ainda no ensino primário para que este aluno possa enfrentar os desafios do ensino 
ginasial.  
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matemática, e habilidades para aplicá-los na matemática fora da sala de aula. Além disso, 

buscava atender aos processos de modernização das propostas curriculares ocorridas neste 

período. Como nosso projeto está em andamento, buscaremos compreender algumas 

questões que ainda não nos estão claras, buscando respostas para compreender como era 

praticado o Cálculo Mental neste período nas escolas primárias.  
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A prova dos nove na obra “Curso Elementar de Mathematica – 

Arithmetica (1892)” dos irmãos Reis 

Alana Godoy Lacava
1

David Antonio da Costa
2

RESUMO 
Este artigo insere-se no campo da história da educação matemática e apresenta uma análise sobre a 

abordagem do conteúdo “prova dos nove”, presente na segunda edição do livro “Curso Elementar 

de Mathematica – Arithmetica”, de 1892, escrito por Aarão Reis e Lucano Reis. Intenta-se 

compreender alguns aspectos gerais relacionados aos autores, bem como suas formações 

acadêmicas e profissionais, suas influências e principalmente o modo como apresentam a prova dos 

nove em sua obra. Trata-se de uma análise preliminar de uma pesquisa de mestrado em andamento 

do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de 

Santa Catarina. Essa tem como objetivo compreender quais as diferentes abordagens da prova dos 

nove estavam prescritas nos livros didáticos de aritmética, em tempos de Grupos Escolares no 

Brasil. Além disso, apoia-se nas concepções de Chervel (1990) acerca das vulgatas. Assim, faz-se 

uma apropriação deste conceito, que Chervel direciona aos livros didáticos, para um conteúdo de 

ensino: a prova dos nove. Na obra dos irmãos Reis, a prova dos nove aparece no capítulo da 

divisibilidade e é definida pelos autores como um procedimento de verificação por meio dos restos 

das divisões por nove. Para além das quatro operações fundamentais, é apresentada esta prova para 

as operações de potenciação e radiciação. 

Palavras-chave: Prova dos nove. Livro Didático. Aritmética. Irmãos Reis. 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo é uma análise parcial de uma pesquisa de mestrado em andamento 

do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) que se propõe investigar as diferentes abordagens 

metodológicas da prova dos nove
3
, presentes nos livros didáticos de aritmética, editados na

época dos Grupos Escolares no Brasil (1890-1970).  
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 Mestranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. E-mail: 

alanaglacava@gmail.com. 
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 Professor Adjunto III do Departamento de Metodologia de Ensino do Centro de Ciências da Educação e 

docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade 

Federal de Santa Catarina. – UFSC. E-mail: david.costa@ufsc.br. 
3 

Em tempos passados a prova dos nove fez parte dos conteúdos dos livros didáticos, livretos de tabuadas e 

também foi ensinada nas escolas. Trata-se de uma prova na qual utiliza-se o noves-fora (calcular o noves-fora 

de um número natural qualquer n, significa subtrair deste número o maior múltiplo de nove nele contido, o 
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Alinhado a pesquisa, este texto tem como objetivo apresentar as análises parciais 

sobre o modo de como a prova dos nove é apresentada na 2ª edição do livro “Curso 

Elementar de Matemática – Aritmética” de autoria de Aarão Reis e Lucano Reis editado no 

ano de 1892. Para além da abordagem da prova dos nove intenta-se compreender em quais 

outros conteúdos esta prova está relacionada neste livro didático.  

Choppin (2004) nos explica que após ter sido negligenciado durante muito tempo 

pelos historiadores, o uso dos livros didáticos como fontes tiveram avanços consideráveis 

em um número cada vez mais significativo de países, despertando um grande interesse em 

pesquisadores nos últimos quarenta anos. Além disso, os livros didáticos possuem 

múltiplas funções, dependendo da época, das disciplinas, dos níveis de ensino, dos 

métodos e das formas de utilização, assim, as pesquisas históricas sobre essas fontes 

abordam aspectos extremamente diversos. 

As análises históricas dos livros didáticos também apresentam desafios 

metodológicos: as análises internas de uma única obra didática poderão 

não trazer resultados significativos. Isso demandaria a necessidade de 

comparações, ou seja, o estudo por vários livros didáticos de forma a 

compreender melhor o “espírito” de certo período. 

 (DASSIE; COSTA, 2014, p. 201) 

A pesquisa de mestrado em andamento se apoia nas concepções de Chervel (1990) 

acerca das vulgatas
4
. Assim, faz-se uma apropriação deste conceito, que Chervel direciona

aos livros didáticos, para um conteúdo de ensino: a prova dos nove. De modo a identificar 

as possíveis vulgatas dessa prova presentes nos livros didáticos no período histórico 

delimitado.  

As fontes que serão privilegiadamente mobilizadas são procedentes dos acervos dos 

primeiros Grupos Escolares catarinenses, do Arquivo Público Estadual de SC, da 

Biblioteca Pública de Florianópolis e, alargando o espectro da pesquisa, principalmente no 

que é equivalente a encontrar o resto da divisão deste número n por 9) de números naturais para verificar se o 

resultado das quatro operações fundamentais envolvendo tais números está correta.
4

 A descrição e a análise dessa vulgata são a tarefa fundamental do historiador de uma disciplina escolar. [...] 

as vulgatas evoluem ou se transformam. As exigências intrínsecas de uma matéria ensinada nem sempre se 

acomodam numa evolução gradual e contínua, A história das disciplinas se dá frequentemente por alternância 

de patamares e de mudanças importantes, até mesmo de profundas agitações. Quando uma nova vulgata toma 

o lugar da precedente, um período de estabilidade se instala, que será apenas perturbado, também ele, pelas

inevitáveis variações. [...] pouco a pouco, um manual mais audacioso, ou mais sistemático, ou mais simples 

do que os outros, destaca-se do conjunto, fixa os "novos métodos", ganha gradualmente os setores mais 

recuados do território, e se impõe. É a ele que doravante se imita, é ao redor dele que se constitui a nova 

vulgata (CHERVEL, 1990, p.203-204). 
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Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina. Este último é um 

espaço virtual que conta com uma base de documentos digitais que se transformam em 

fontes na medida em que os mesmos são problematizados e utilizados nas pesquisas 

históricas. Além disso, essa documentação digitalizada está inserida num diretório 

intitulado “História da Educação Matemática” 

(https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769), que se encontra disponível para 

consulta da comunidade científica. A inserção e manutenção desta base de dados é 

coordenada por um dos integrantes do GHEMAT e  

[...] contou com a participação de diversos pesquisadores de distintas 

localidades e instituições e teve como propósito apresentar a digitalização 

de materiais relacionados à educação matemática nos primeiros anos da 

escolaridade. Revistas pedagógicas, livros didáticos, manuais de ensino, 

provas de alunos e legislação escolar constituem a base dessa 

documentação. 

 (COSTA;VALENTE, 2015, p. 97) 

O expediente do uso do repositório, além de ser uma ótima opção para alocação de 

fontes de pesquisa, facilita o trabalho do historiador à medida que este pode ter acesso a 

documentos encontrados e digitalizados por pesquisadores dos mais diversos lugares do 

Brasil e até de outros países.  

A OBRA DOS IRMÃOS REIS 

Aarão Reis se graduou como bacharel em ciências físicas e matemáticas em 1873, e 

como engenheiro civil em 1874, ambos pela Escola Central do Rio de Janeiro. Também 

atuou como examinador na Inspetoria Geral de Instrução Pública do Rio de Janeiro e 

lecionou no curso anexo da Escola Politécnica, dando aulas de economia política, 

estatística, direito administrativo e princípios de contabilidade e administração (GOMES, 

2008). “Ao focalizar Aarão Reis como autor de livros didáticos, devemos incluí-lo, 

portanto, na categoria dos intelectuais destacados do século XIX que se dedicaram, entre 

muitos outros trabalhos, a escrever obras para o ensino” (GOMES, 2008, p. 73). 

Não foram encontradas, até o momento, referências que tratem da vida acadêmica e 

profissional de Lucano Reis, o que se sabe é que esses autores “eram adeptos ao 

Comunicações

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769


XIV Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): 

Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  
Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 

Universidade Federal Rio Grande do Norte         ISSN: 2357-9889    

Anais do XIV Seminário Temático – ISSN 2357-9889 

positivismo” (VALENTE, 1999, p.163). Gomes (2008) também destaca que muitas das 

obras que Reis escreveu, direcionadas ao ensino da matemática, se inserem adequadamente 

num conjunto de livros-texto positivistas, pois revelam características explícitas do ideário 

de Comte
5
 acerca da matemática. “O teor dessas menções é sempre elogioso [...] o autor

faz questão de explicitar enorme admiração pelo fundador do positivismo” (GOMES, 

2008, p. 86). 

Um dos livros didáticos Aarão Reis, intitulado “Arithmetica”, foi indicado no 

“Parecer sobre Obras Didacticas” de 1911, escrito por Orestes Guimarães
6
, o qual foi

contratado para auxiliar na reorganização do ensino de Santa Catarina. Este documento se 

refere à adoção das obras didáticas, conforme determinação do coronel Vidal José de 

Oliveira Ramos, governador do Estado de Santa Catarina. A obra aparece entre as 

selecionadas para compor a biblioteca dos inspetores escolares, junto á Diretoria da 

Instrução Pública (GUIMARÃES, 1911). 

Muito dos livros didáticos utilizados em Santa Catarina assim como em diferentes 

estados do Brasil eram os mesmos, por influência do Estado de São Paulo (pioneiro na 

implementação dos Grupos Escolares no Brasil). Segundo Costa (2014), os livros didáticos 

voltados ao ensino primário, adotados em São Paulo, faziam parte do rol das obras 

adotadas em Santa Catarina. 

Em São Paulo, desde o início da República, o governo controla a adoção 

dos livros didáticos nas escolas públicas, quer seja sob a alegação da 

necessidade de uniformização do ensino, quer seja porque legislava sobre 

programas e currículos, ou ainda por se tornar em principal comprador. E 

esta situação se perpetua também em outras localidades na medida em 

que os professores comissionados levam este modelo aos outros estados, 

no caso particular, em Santa Catarina pelo Prof. Orestes Guimarães.  

(COSTA, 2014, p. 58) 

5
 Auguste Comte (1798-1857), filósofo francês, fundador do Positivismo. 

6
 “Paulista de Taubaté, Orestes Guimarães nasceu em 27 de fevereiro de 1871. Ingressou na Escola Normal 

de São Paulo em 1887, aos dezesseis anos, concluindo-a no ano de 1889. Fez parte, portanto, da primeira 

geração de normalistas republicanos que, ao longo da Primeira República, alcançou grande prestígio e 

autoridade intelectual, traduzindo, muito habilmente, as referências consideradas importantes para a 

regeneração nacional e, consequentemente, para a ordem e o progresso”. (TEIVE, 2010, p.229-230). Orestes 

dirigiu três grupos escolares paulistas e em 1906 foi convidado a vir para Santa Catarina para organizar o 

primeiro grupo escolar de do estado, na cidade de Joinville. Sua experiência e eficácia como diretor de 

grupos escolares de São Paulo e Joinville possibilitou-lhe elaborar o plano de nacionalização do ensino 

catarinense em 1911, que foi o primeiro passo da grande reestruturação da instrução pública catarinense 

realizada por Orestes Guimarães, especialmente contratado pelo governador Vidal Ramos (1910-1914) 

(TEIVE, 2010). 
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A obra que será analisada faz parte de um curso organizado pelos irmãos Reis, 

intitulado “Curso Elementar de Mathematica”, o qual foi dividido em quatro volumes: 

aritmética, álgebra elementar, geometria preliminar e trigonometria retilínea e esférica. 

Lucano Reis também indica que serão acrescentados outros três volumes, destinados as 

noções gerais de astronomia, física e mecânica; o desenho linear; a topografia e a 

agrimensura (REIS; REIS, 1892). Na parte inicial intitulada “Advertencia da Primeira 

Edição”, escrita em 13 de outubro de 1892, Lucano Reis menciona que esta obra pode ser 

direcionada a vários públicos: 

[...] entendemos, porém, que, sem nos afastarmos deste, conviria dar o 

presente trabalho mais algum desenvolvimento, de modo a approprial-o, 

ao mesmo tempo, ao ensino nos diversos estabelecimentos de ensino 

superior do pais, aos alumnos das Escholas Naval e Narmaes, e, ainda, 

aos que desejarem seguir a carreira comercial, ou a nobre profissão de 

engenheiros agrimensores, que tão importante é, de presente, no Brasil. 

(REIS; REIS, 1892, p. XIX) 

O livro de aritmética teve em primeira edição todos os exemplares vendidos, o que 

resultou na escrita desta segunda edição, a qual foi revisada e corrigida cuidadosamente, e 

dedicada aos seus pais Anna Rosa Leal de Carvalho Reis e Fabia Alexandrino de Carvalho 

Reis.  

Comunicações



XIV Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): 

Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  
Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 

Universidade Federal Rio Grande do Norte         ISSN: 2357-9889    

Anais do XIV Seminário Temático – ISSN 2357-9889 

Figura 1: Capa do livro “Curso Elementar de Mathematica – Arithmetica”. 

Fonte: (REIS; REIS, 1892). 

A obra conta uma introdução geral e cinco seções: A primeira delas trata das seis 

operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação) e das propriedades dos número inteiros; A segunda aborda as frações 

ordinárias, decimais e continuas; Na terceira são apresentados os números incomensuráveis 

e as aproximações numéricas; A quarta seção trata de razões e proporções, progressões e 

logaritmos; A última delas é direcionada as aplicações sociais, apresentado os problemas 

aritméticos usuais e a metrologia. 

A PROVA DOS NOVE NA OBRA 

Como já foi mencionado, a primeira seção da obra é dividida em livro 1 e livro 2, 

sendo que no primeiro deles nos deparamos com o ensino das operações e logo de início é 

apresentado um sumário com indicação de prova. 
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Os autores mencionam que depois de efetuar qualquer operação é necessário 

verificá-las por meio das provas, as quais consistem em uma segunda operação.  Também 

definem que prova é  

[...] uma nova operação, egualmente susceptível de enganos, não póde dar 

certeza quanto ao resultado da operação primitiva: pois, póde dar-se até o 

caso d’um erro desta ser compensado por outro, em sentido contrario, da 

prova. O concurso, porém, das circumstancias necessarias para que uma 

prova seja falsa é tão difficil de dar-se, que o gráo da probabilidade 

obtida por esta equivale quase a uma certeza. Demais sendo já raro 

commeter enganos em uma operação effectuada atentamente, mais raro 

será comettei-os em duas consecutivas, e, ainda mais, que os enganos, em 

uma e outra, se compensem.  

(REIS; REIS, 1892, p.49) 

Desse modo, de acordo com os autores, as provas são suscetíveis a erros, mas estes 

ocorrem raramente. Ao término dos ensinamentos acerca de cada uma das operações 

fundamentais, são apresentadas as provas para cada uma delas.  Além disso, os autores 

mencionam que existem outras formas de verificação: a prova real (que utiliza da operação 

inversa para ser realizada) e prova dos nove (que utiliza-se da divisão), sendo que a 

segunda será apresentada em outro capítulo do livro. Assim, nesta seção do livro, são 

apresentadas as provas reais para cada uma das seis operações (incluindo potenciação e 

radiciação). 

Cabe mencionar que os irmãos Reis consideram a prova dos nove um procedimento 

mais simples de ser executado do que a prova real. Essa prova é apresentada no capítulo 

intitulado “Divisibilidade”, e já há indicações no sumário. 

SUMMARIO: Definições e theoremas geraes. – Multiplos, submúltiplos, 

divisor, numero divisível, resto. – Numeros pares e impares. -  Theoremas 

relativos á divisibilidade dos múltiplos, das sommas, das differenças, dos 

restos das divisões, das potências, etc. – Caracteres de divisibilidade por 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. – Provas das operações arithmeticas sobre os 

números inteiros por meio dos divisores de 9 e 11. – Prova dos nove da 

adição. – Prova dos nove da subtração. – Prova dos nove da 

multiplicação. – Prova dos nove da divisão. – Prova dos nove da 

potenciação. – Prova dos nove da radiciação. 

(REIS; REIS, 1892, p.199) 

No item provas das operações arithmeticas sobre os números inteiros por meio dos 

divisores 9 e 11 do livro, os autores iniciam mencionando que 
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O corollario do teorema V
7
 (n. 252) e o teorema VI

8
 (n. 253) permitem 

aplicar a theoria dos restos á verificação do resultado obtido pela 

effectuação de qualquer das operações arithmeticas sobre os números 

inteiros: addição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação. Para isso, basta determina os restos da divisão por um mesmo 

numero – da somma e suas parcellas, - dos termos da subtração e a 

diferença entre eles, - do produto e seus factores, - dos termos da divisão 

e respectivo quociente, - e da raiz e da potencia. 

 (REIS; REIS, 1892, p. 219) 

Em seguida, relatam que se pode escolher qualquer número além do 11 e do 9, os 

quais são geralmente adotados, sendo o último a mais “vulgarmente usado” (REIS; REIS, 

1892, p. 219). E as verificações feitas por meio dos restos das divisões por nove possuem 

um nome específico: provas dos nove. 

Para a prova dos nove da adição, os autores apresentam um exemplo numérico 

(figura 2) e reescrevem cada número da operação como um múltiplo de nove, somado de 

algum resto. Depois são somados os restos obtidos, referente a cada parcela, e o número 

encontrado também é rescrito como múltiplo de nove mais um resto. Este resto deve 

coincidir com o resto do resultado ao ser divido por nove, para que a operação esteja 

correta de acordo com essa prova. 

Figura 2: Exemplo da prova dos nove para adição. 

7 
Corolário do teorema V: O resto da divisão de uma soma por um número qualquer é igual ao da divisão da soma dos 

restos das divisões das parcelas por esse mesmo número (REIS&REIS, 1982). 
8
 Teorema VI: Qualquer número que não divida os fatores de um produto, não divide este também, e o resto da divisão 

deste é o produto dos restos das divisões dos fatores (REIS&REIS, 1982). 
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Fonte: (REIS; REIS, 1892, p. 220). 

Os autores explicam que na prática pode-se abreviar o cálculo da prova dos nove, 

de modo a encontrar o resto das divisões de um número por nove, por meio da soma 

consecutiva dos valores absolutos de seus algarismos. Assim, é apresentado outro exemplo 

utilizando deste procedimento, como mostra a figura a seguir. 

Figura 3: Outra maneira de efetuar a prova dos nove da adição. 

Fonte: (REIS; REIS, 1892, p. 221). 

Nota-se que são somados todos os algarismos das parcelas, excluindo o zero e o 

próprio nove. Assim, os algarismos são agrupados de modo que a soma resulte em um 

número de dois algarismos, os quais são novamente somados, e por fim, calcula-se o noves 

fora
9
 do resultado. Depois, continua-se esse processo com os demais algarismos das

parcelas, até encontrar um único número (neste caso o número 5). Por fim, realiza-se o 

mesmo com o resultado da operação e verifica-se se obteve o mesmo valor. Também é 

observado o uso da simbologia no lado direito da operação de adição (cinco sobre cinco) 

referente aos números obtidos no final de cada processo, os quais devem coincidir para que 

a operação esteja correta de acordo com a prova dos nove. 

Cabe mencionar que, em nota de rodapé, os autores mencionam que “a expressão 

noves fora é usada em vez de: dividido por 9 dá para resto” (REIS; REIS, 1892, p. 221) e 

também relatam que “Não se inclui o 9 na somma por ser inútil, visto não alterar o resto” 

(REIS; REIS, 1892, p. 221). 

Para subtração, e demais operações, apresenta-se apenas o segundo processo da 

prova dos nove, referente à soma dos valores absolutos dos algarismos. Mas, antes os 

autores explicam como se procede esta prova: 

9
 Calcular, tirar ou extrair o noves-fora de um número natural qualquer n, significa subtrair deste número o maior 

múltiplo de nove nele contido, o que é equivalente a encontrar o resto da divisão deste número n por 9. 
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Em toda e qualquer subtracção o sutrahendo é sempre egual á somma do 

subtractor e da differença, o que constitue a subtracção uma addicção 

invertida. Por isso, realiza-se a prova dos nove na subtracção 

determinando, primeiramente, o resto da divisão por 9 do subtrahendo ou 

da somma dos valores absolutos de seus algarismos, e, depois, o resto da 

divisão por nove da somma dos restos das divisões por esses mesmos 

números do subtractor e da differença ou da somma dos valores absolutos 

dos respectivos algarismos. 

(REIS; REIS, 1892, p. 221) 

Antes de proceder a prova dos nove da multiplicação é relembrado um teorema já 

demostrado anteriormente que diz que “o resto da divisão de um producto por qualquer 

número é egual ao produto dos restos das divisões dos fatores por esse mesmo número” 

(REIS; REIS, 1892, p. 222). Depois é apresentado um exemplo da prova dos nove, baseado 

na aplicação desse teorema (ver figura 4). Desta forma, são calculados os restos da divisão 

do multiplicador e do multiplicando10 por nove, através dos procedimentos já mostrados 

nas provas dos noves anteriores, e o mesmo é feito com o resultado. Neste caso, obteve-se 

o mesmo valor 6, que aponta, de acordo com a prova dos nove, que a operação está correta.

Vale ressaltar que “n.f”, escrito no exemplo, é a abreviação de noves-fora. 

Figura 4: Exemplo de prova dos nove da multiplicação. 

Fonte: (REIS; REIS, 1892, p. 222). 

Na prova dos nove da divisão os procedimentos são justificados pelos autores por 

meio do teorema que diz que “em toda e qualquer divisão, o dividendo é egual ao produto 

do divisor pelo quociente si a divisão é exacta; ou, ao produto do divisor pelo quociente e 

10
Cabe mencionar que os autores chamam a primeira parcela da multiplicação de multiplicando e a segunda de 

multiplizador. 
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mais o resto, se a divisão não é exacta” (REIS; REIS, 1892, p. 222). Assim, os autores 

explicam que a prova dos nove para divisão se procede segundo este teorema, ou seja, usa-

se a representação “       ”, em que “D” representa o dividendo, “d” o divisor, 

“q” o quociente e “R”.  

Por fim, apresenta dois exemplos realizando esse procedimento. Calcula-se o resto 

da divisão do quociente, divisor, dividendo e resto por nove e aplica o teorema anterior, a 

fim de verificar se o noves fora do quociente multiplicado pelo noves fora do divisor e 

somado com o noves fora do resto, e calculado novamente o noves fora do valor obtido, 

coincide com o noves fora do dividendo. 

Figura 5: Um dos exemplos da prova dos nove da divisão. 

Fonte: (REIS; REIS, 1892, p. 223). 

Dando sequência, é apresentada a prova dos nove para a potenciação e menciona-se 

que 

Não sendo a potenciação mais que uma multiplicação cujos factores são 

eguaes, realiza-se a prova dos nove da potenciação do mesmo modo que a 

da multiplicação; isto é; 1.º, determinando o resto da divisão por 9 da 

raiz; 2.º, effectuando a potenciação desse resto e determinando, depois, o 

resto da divisão dele por 9; 3.º, determinando o resto da divisão por 9 da 

potencia. 

(REIS; REIS, 1892, p. 224) 

Dessa forma, o procedimento da prova dos nove da potenciação é parecido com a 

prova dos nove da multiplicação. Assim, os autores apresentam o seguinte exemplo: 
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Figura 6: Um dos exemplos da prova dos nove da divisão. 

Fonte: (REIS; REIS, 1892, p. 223). 

Os autores explicam que para realizar a prova dos nove na operação 614125 = 85³, 

calcula-se o resto da divisão de 85 por nove, que resulta em 4; eleva-se o 4 ao cubo, 

resultando em 64; calcula-se o resto da divisão desse número por 9, que é igual a 1. Assim, 

o resto da divisão de 614125 por 9 também deverá ser 1 (REIS; REIS, 1892).

Por fim, é apresentada a prova dos nove para a radiciação e os autores mencionam 

que 

Para realizar a prova dos nove de uma radiciação, em que o numero 

proposto é egual á potenciação da raiz a um determinado gráo e mais o 

resto da operação; – determinam-se os restos das divisões por 9 do 

numero proposto, da raiz e do resto, e eleva-se o resto da divisão da raiz á 

potência indicada, de modo a verificar se o resto da divisão dessa 

potencia por 9 sommado ao resto da divisão por 9 do resto da radiciação é 

egual ao resto da divisão do numero proposto por 9. 

 (REIS; REIS, 1892, p. 225) 

Na sequência, é exposto pelos autores o seguinte exemplo(REIS; REIS, 1892, p. 

225): 

Note que se escrevia √      
 

        no sentido de a raiz cúbica de 614175 

é aproximadamente 85, ou seja, 85 elevado ao cubo é igual a 614125 que somado de 50 
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resulta em 614175. Assim, para realizar a prova dos nove, calcula-se o resto da divisão por 

9 (noves-fora) do número 614175 que é igual a 6; do 85 que é igual a 4; e do 50 que é igual 

a 5. Em seguida eleva-se o noves-fora de 85 ao cubo, ou seja, 4 elevado ao cubo é igual a 

64 e calculando-se o noves fora resulta em 1 (              ) que somado com 

o noves-fora do 50 resulta 5 em (     ). Este valor coincide com o noves-fora do 

radicando 614175 e assim, de acordo com a prova dos nove, a operação está correta. 

Em seguida, os autores apontam que “do mesmo modo por que acabamos de 

proceder para com o divisor 9, procede-se para com o divisor 11 nas provas dos onze; ou, 

para com qualquer outro fator 2, 3, 4, 5, 8, 10, 25...” (REIS; REIS, 1892, p. 225). Porém, 

relatam que a prova dos nove tem mais garantia de exatidão e é vulgarmente mais 

empregado. E assim, encerram-se as provas dos noves presentes nesta obra. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve o objetivo de analisar a abordagem da prova dos nove presente na 

segunda edição da obra “Curso Elementar de Mathematica – Arithmetica” publicada em 

1892 e escrita pelos irmãos Reis. A partir dos estudos realizados constatou-se que Aarão 

Reis e Lucano Reis revelam marcas do positivismo em suas escritas, um exemplo está nas 

menções às ideias de Auguste Comte acerca da matemática ao longo da obra. Além disso, 

encontrou-se a indicação da obra “Arithmetica” de Aarão Reis no parecer de obras 

didáticas para o estado de Santa Catarina, prescritas por Orestes Guimarães, como 

indicação de livro a ser inserido nas bibliotecas dos inspetores deste estado. 

Quanto à obra de aritmética analisada, trata-se do primeiro de quatro volumes do 

projeto organizado pelos irmãos Reis, sendo que os outros três abordam conteúdos de 

álgebra elementar, geometria preliminar e trigonometria retilínea e esférica, nesta ordem. 

A partir das análises preliminares da obra, podem-se destacar alguns aspectos 

observados quanto à apresentação do conteúdo da prova dos noves. Este conteúdo foi 

apresentado no capítulo da divisibilidade e definido pelos autores como um procedimento 

de verificação por meio dos restos das divisões por nove. Porém, ao se apresentar as 

operações fundamentais, já havia indicações de que esta prova seria tratada mais adiante, 

por necessitar da divisão para ser executada. Os autores mencionam que depois de efetuar 
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qualquer operação faz-se necessário verificá-las por meio das provas, e as chamam de uma 

segunda operação. Além disso, relatam que as provas são suscetíveis a erros, porém estes 

são raros de acontecerem.  

As provas reais são consideradas pelos autores como aquelas que se utilizam da 

operação inversa para serem executadas, enquanto que a prova dos nove é um 

procedimento que se utiliza da divisão. Cabe ressaltar, que são apresentas a prova dos nove 

para as seis operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação), 

para isso, todas eram tratadas de forma discursivas e apresentavam-se exemplos 

numéricos, além da simbologia. Por fim, os autores fazem menção às outras provas, mas 

enfatizam que a dos nove tem mais garantia de exatidão e é a mais comum de ser 

empregada. 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta resultados parciais da dissertação de mestrado em andamento intitulada 
―Apropriação das Tabuadas no Ensino da Aritmética na Escola Primária Paranaense: 1903 a 1932‖. 

A história da matemática escolar, principalmente a que se refere à escola primária, vem mostrando 

que as tabuadas ocupavam um espaço importante nos livros didáticos escolares e que seu ensino 
estava ligado às práticas de memorização. O objetivo é compreender como as tabuadas foram 

apropriadas no ensino da Aritmética do estado do Paraná, de 1903 a 1932. Assim, considera-se 

relevante buscar essa compreensão na temporalidade indicada, 1903, ano da instalação em Curitiba, 

do primeiro Grupo Escolar do estado, a 1932, ano onde no Paraná foi publicado um importante 
documento oficial do Estado, o Regimento Interno e Programa para os Grupos Escolares. De 

acordo com historiadores da educação brasileira (Carvalho, 1989; Nagle, 2009; Souza, 2009; 

Valdemarin, 2004), as escolas primárias seguiam orientações prescritas nos programas de ensino e 
uma das recomendações frequentes era o uso da tabuada, principalmente para o ensino e 

aprendizagem da multiplicação. Dentre as fontes a serem constituídas para o estudo encontram-se 

documentos oficiais e livros didáticos de Aritmética, utilizados em escolas primárias do estado. 
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A tabuada presente nos livros didáticos de Aritmética e os métodos de ensino 

No início do século, a Aritmética prescrita no Paraná para a escola primária tinha 

uma programação centrada nas quatro operações, um ensino que segundo o Regulamento 

de 1901 teria um caráter essencialmente prático, voltado às necessidades da vida e a 

utilidade direta (PARANÁ, 1901).  

A tabuada ocupava um espaço importante no ensino da Aritmética, de modo 

especial no ensino da operação multiplicação. Ao lado das recomendações de um ensino 

prático o Regulamento de 1909, ressaltava a importância do método intuitivo para o ensino 

da Aritmética, assim como para o ensino dos demais saberes a serem ensinados na escola 

primária (PARANÁ, 1909).     

As tabuadas, como o próprio nome sugere, são tábuas ou quadros organizados que 

foram utilizados por muitas civilizações da Idade Antiga e ainda são utilizados para 

consulta de resultados imediatos das operações entre algarismos. Este estudo está focado 

em livros do final do século XIX, e também do século XX, que nos mostram que essas 

tabuadas eram suporte para a realização das quatro operações básicas (adição, subtração, 

multiplicação e divisão). 

Para compreender como esse dispositivo foi apropriado no ensino primário do 

período, no presente estudo foram analisados dois livros didáticos que tiveram ampla 

circulação nas escolas primárias do estado do Paraná, no período delimitado. Os livros 

―Arithmetica Elementar‖ (1919), de Georg Büchler
3
 e "Aritmética Elementar" (1922), de 

Antônio Trajano
4
 foram utilizadas no contexto educacional paranaense em tempos de 

3 Georg August Büchler (1884 – 1962) foi um pedagogo que nasceu em Steinbach, na região de Essen, na 
Alemanha. Ele imigrou para o Brasil para lecionar Inglês e Matemática na Neue Deutsche Schule em 

Blumenau-SC – atual Escola de Educação Básica Dom Pedro II. Ele lecionou até 1917, tendo sido afastado 

devido às restrições impostas, principalmente aos imigrantes alemães, na Primeira Guerra Mundial. 

Posteriormente, foi diretor da Escola Alemã em Florianópolis e em Joinville, onde permaneceu até 1938. 

Mudou-se para São Paulo para dirigir o 2º grau da Escola Comercial de São Paulo, permanecendo até 1942, 

quando, novamente, foi afastado de suas atividades devido a Segunda Guerra Mundial (GAERTNER, 2004). 

4 Antônio Bandeira Trajano  nasceu no dia 30 de agosto de 1843, na cidade de Vila Pouca de Aguiar em 

Portugal, iniciou sua vida escolar aos três anos de idade numa escola primária local e posteriormente, aos 12 

anos, frequentou uma escola de ensino secundário em Guimarães, Portugal. Em 1857, ano de sua chegada ao 

Brasil, Antônio Bandeira Trajano, aos 14 anos, tornou-se brasileiro por naturalização e trabalhou em uma 
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ensino intuitivo, onde verificam-se outras preocupações com o ensino (o de Aritmética, em 

particular), pois a aprendizagem que antes estava fixada na teoria, sai desse lugar e vem 

apresentar uma ruptura com as ideias veiculadas em tempo anterior. De acordo com Faria 

Filho (2015): 

O assim chamado ―método intuitivo‖ deve essa denominação à acentuada 

importância que seus defensores davam à intuição, à observação, enquanto 

momento primeiro e insubstituível da aprendizagem humana. Ancorados nas 

tradições empiristas de entendimento dos processos de produção e elaboração 

mental dos conhecimentos, sobretudo na forma como foram apropriadas e 

divulgadas por Pestalozzi, os defensores do método intuitivo chamaram a 
atenção para a importância da observação das coisas, dos objetos, da natureza, 

dos fenômenos e para a necessidade da educação dos sentidos como momentos 

fundamentais do processo de instrução escolar. (FARIA FILHO, 2015, p.143) 

No que diz respeito ao ensino de Aritmética, as a presença do método intuitivo 

pode ser vista nos modos como os autores dos livros analisados abordam os conteúdos, 

utilizam as terminologias, apresentam e propõem exercícios e especialmente o uso das 

tabuadas no ensino das operações aritméticas.  

Em momento histórico anterior (meados do séc. XIX), o livro ―Elementos de 

Arithmetica‖, escrito  por Camillo Trinocq
5
 e publicado pela Livraria de Garnier Irmãos, 

em 1851, o autor  fazendo menção à tabuada de adição, recomendava: ―para poder-mos 

fazer uma addição, devemos saber de cór as sommas que produzem os nove algarismos, 

accrescentados dous a dous. Eis o que aprendemos mediante a taboada seguinte, chamada 

taboada de adição‖ (TRINOCQ, 1851, p.14-15). E assim o autor procede para cada 

operação elementar da aritmética. Nesta obra a memorização estava sendo bastante 

privilegiada, revelando um ensino bastante memorístico e mecânico. Neste livro 

percebemos um traço forte do ensino tradicional, onde o conteúdo é apresentado 

primeiramente, a definição formal, exemplos e muitos exercícios sugerindo repetições o 

que vem ao encontro de método centrado no conteúdo e no professor e que estimula  a 

casa comercial no centro velho de São Paulo. Publicou diversas obras escolares que começaram a ser 

publicadas em 1879 e foram utilizadas por muitos anos nas escolas de todo o Brasil. (OLIVEIRA,  2013) 

5 Pedro Luiz Camillo Trinocq de Bruyère foi sócio do Sr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e 

Silva, Ministro e Secretário dos Negócios do Império do segundo reinado (D. Pedro II). Infere-se por sua 

influência política gozar de elevado prestígio e reconhecimento como autor de livro didático. (ANDRADE 

apud COSTA, 2010) 
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memorização. Algumas décadas após a publicação deste livro, no ano de 1890, início da 

Primeira República, clamava Caetano de Campos
6
 em discurso aos professores: 

Dantes, enchia-se a cabeça do aluno com uma série interminável de 
definições por meio duma instrução imbuída na memória à força de 

repetições, tantas vezes produzidas quantas eram necessárias para que o 

fato aí permanecesse. [...] Modernamente o pedagogo atua de outro 

modo. Coleciona previamente os fatos que devem ser explicados, 
coordena-os tacitamente em seu gabinete, numa sucessão lógica que é 

muitas vezes o segredo de todo o sucesso do ensino; apresenta-os depois 

à apreciação do aluno, atendendo sempre à sua capacidade atual, à sua 
idade, à sua agudeza de espírito e outras condições psicológicas que ele, 

professor, estuda em cada aluno.(CAMPOS apud CARVALHO, 1989, 

p.28) 

Pensando deste modo, segue a análise de duas obras que vem contrapor o método 

tradicional e reforçar o discurso acima apresentado. A mudança dos métodos é bastante 

clara e evidente nas obras, o que revela um processo de modernização que avançava no 

Brasil por meio do ideário escolanovista. 

A tabuada  na livro didático “Arithmetica Elementar” de George Büchler 

A obra ―Arithmetica Elementar‖ – Livro 1, surge em um contexto particular na 

educação do Brasil, tempo de ensino intuitivo. De autoria de Georg August Büchler, data 

do ano de 1919, o livro se subdivide em vinte e cinco lições que apresentam temas diversos 

e um capítulo específico com notas para o professor. 

6 Antônio Caetano de Campos  (São João da Barra - RJ, 17 de maio de 1844 — São Paulo-SP, 12 de 

setembro de 1891) foi um médico e educador brasileiro que foi responsável por reorganizar a instrução 

pública imperial. Educador por vocação, conhecedor das deficiências do aparelho educacional da monarquia 

e politicamente convencido dos benefícios da instrução, que só o regime republicano poderia proporcionar, 

sacrificou seus interesses pessoais para se dedicar ao magistério. Com a Reforma que levou seu nome, 

institucionalizou pela primeira vez o método defendido pelo Movimento dos Pioneiros da Educação Nova. 

Foi diretor da Escola Normal de São Paulo, entre janeiro de 1890 e 1891, lançou a pedra fundamental do 

prédio que levaria seu nome, onde o curso normal iniciava a mulher para o mercado de trabalho, fornecendo-

lhe alguma cultura geral sem dispensar os trabalhos manuais.  (Disponível em 

http://academiamedicinasaopaulo.org.br) 
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O autor percorre um caminho de exposição do conteúdo, construindo o conceito de 

tabuada a partir de coisas do cotidiano do aluno. Observa-se que, na décima oitava lição da 

obra, que autor aborda o conteúdo de multiplicação por meio do tema  "as roseiras", onde 

descreve uma situação que pode dar ideia de multiplicação por meio de uma história de um 

jardineiro que realiza viagens e em cada viagem ele transporta duas roseiras. 

Entende-se que por este processo que o autor estaria inserindo este conteúdo de 

modo que o aluno pudesse compreender a aritmética por meio de uma situação prática, 

onde a memorização viria num segundo momento. Os problemas presentes colocam a 

criança dentro de um contexto e fazem-na pensar de modo mais intuitivo e menos 

memorístico.  

Após o anúncio de uma problemática por meio de um tema relacionado ao 

cotidiano do aluno e tê-lo feito raciocinar a partir das coisas do cotidiano,  o autor introduz 

a multiplicação formal e incita o aluno a memorizar da mesma maneira, mas de uma forma 

mais sutil: 

2. A gente quando quer escrever: duas vezes, escreve assim: 2 x. Como

vocês devem lêr isto: X? Com que se parece esse signal? (cruz cahida) 

Leiam o que vou escrever: 1 x 2, 3 x 2, 5 x 2, 2 x 2, 4 x 2. (BUCHLER, p. 

138) 

A memorização nesta obra está aliada a compreensão. Os conteúdos são 

integralmente apresentados sem perder sua essência e rigor, porém há uma preocupação 

maior com a compreensão, característica que vem perpassar as ideias pedagógicas que 

vinham sendo introduzidas no Brasil em movimentos de renovação do ensino, em que o 

ensino intuitivo ganha mais espaço na escola primária  e de modo especial nos livros em 

análise.    

Nessa mesma lição apresenta a ideia da constituição da tabuada do número 2, a 

partir da atividade prática, orientando o professor a chamar 10 alunos e distribuir 2 

pauzinhos a cada um desses alunos. Em continuidade, coloca algumas perguntas chave que 

conduzem a um raciocínio de análise em torno da atividade em questão: 

5. Chame 10 alumnos! Olhem, eu dou 2 pausinhos a cada um delles.

Quantos 2 eu distribui? Quantos pausinhos são 10 dois? Por quantos 

alumnos distribiu os pausinhos? Quantos tem cada alumno? Venham 
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agora, um por um, collocar os pausinhos sobre a meza. [4] Vou contar 
mais uma vez: 0 . . . 2, 4, 6, 8, 10, ... 12, 14, 16, 18, 20. [Repetir] Venham 

os mesmos alumnos, um por um, tirar 2 (dos 20 que estão sobre a meza). 

[5] Vou contar mais uma vez: 20 . . . 18, 16, 14, 12 . . . 10, 8, 6, 4, 2, 0. 

Decorar  0 . . . 2, 4, 6, 8, 10 . . . 12, 14, 16, 18, 20. 20 . . . 18, 16, 14, 12 . . 
. 10, 8, 6 , 4, 2, 0. (BUCHLER, 1919, p. 158) 

Nos exercícios da lição XXI, a súmula apresenta o tema: 1 x 3 até 10 x 3; 1 x 4 até 

10 x 4. A ideia da tabuada do número 3 surge da seguinte atividade prática: ―Quantos 3 

póde tirar de 9, 18, 27, 12, 15, 6, 21, 24? Quantos 3 ha em 30, 15, 21, 9, 6, 12, 24, 18, 3?‖ 

(BUCHLER, p.175). Nos exercícios de mais quatro lições, um método similar é utilizado 

para desenvolver as demais tabuadas. 

Nas notas ao professor XXIV e XXV observa-se: 

5. Sendo esta a taboada mais difficil, convem repetir constantemente as

seguintes igualdades que mais facilmente podem ser retidas na memória. 

3 x 7= 21, por conter a 1ª unidade da 3ª dezena. 
5 x 7 = 35, por conter 5 no princípio e no fim. 

7 x 7 = 49, repetição de 7 e penúltima unidade da 5ª dezena. 

8 x 7 = 56, por conter a série 8, 7, 6. 
As outras igualdades da taboada podem ser desenvolvidas das citadas.  

(BUCHLER, p.228) 

Nos exercícios descritos é possível observar que a ideia de tabuada, presente na 

obra, do autor se configura nos dois métodos utilizados para defini-la, ou seja, um método 

explicativo, presente nas lições de ensino e um método de memorização, articulado a uma 

prática, de exercitação, aspectos que indicam uma apropriação da tabuada do tradicional 

ensino memorístico e  repetitivo.    

As tabuadas em "Aritmética Elementar" (1922) de Antônio Trajano 

A obra de Trajano, recomendada no Paraná por indicação da Congregação do 

Gymnasio Paranaense e Escola Normal no programa das escolas primárias, extraído do 

Regimento Interno das Escolas Públicas do Estado do Paraná de 1903, ao introduzir as 

operações elementares de aritmética em seu primeiro capítulo, apresenta uma imagem de 
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uma cena rural, de onde seria o ponto de partida para que o aluno começasse a pensar a 

matemática nas coisas que são de seu cotidiano. 

Figura 2. Cena de ilustração na introdução das operações elementares (TRAJANO, 1922, 

p.15) 

Esta cena faz lembrar a realidade brasileira da época, onde no pátio de uma escola 

de caráter religioso, estão os alunos a fazer experimentações por meio dos jogos e 

brincadeiras. Esta imagem, ao ser trabalhada em modo intuitivo, denota quantidades de 

objetos, animais, pessoas, etc. Consequentemente a operação de adição pode ser facilmente 

introduzida se previamente já se contou, por exemplo, a quantidade de pássaros e cavalos. 

Perguntando-se ―Quantos animais estão presentes na cena?‖ pode-se chegar na sentença 

que confirma essa resposta: dois cavalos mais nove pássaros totalizam onze animais. 

Para Oliveira (2013), ao analisar essa questão presente na 12ª edição da obra 

Arithmetica Primaria desse mesmo autor, relata que esta representação teve a finalidade de 

ser incorporada como sendo parte de um procedimento metodológico. Assim ele explica: 

[...] foi utilizada como um dos postulados do método intuitivo: o uso da 

ilustração como dispositivo didático, para exercitar o princípio da 

conversação – o professor pergunta e o aluno, observando, responde.  O 
método de ensino intuitivo propunha que a criança aprendesse de modo 

com que ela fizesse uso dos sentidos, da intuição e/ou da reflexão em 

contato com as coisas, podendo esse contato ser real ou representativo. 

(OLIVEIRA, 2013, p.103) 
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No que diz respeito à operação de multiplicação, esta obra apresenta uma série de 

termos que  apesar de estar distante do vocabulário do aluno, contempla a definição da 

operação em estudo:  "Multiplicar números inteiros é repetir um número tantas vezes, 

quantas são as unidades do outro". O autor explica que: "O número que se multiplica, 

chama-se multiplicando; o número pelo qual êste se multiplica, chama-se multiplicador; e 

o resultado da multiplicação chama-se produto‖ (TRAJANO, 1922, p.27) . Em seguida,

apresenta o sinal de vezes (x) como símbolo para esta operação. Apesar das características 

de um ensino tradicional, em momento algum o autor menciona que a tabuada deve ser 

memorizada ou mesmo que a criança precise decorar qualquer definição ou quadro 

multiplicativo, pois na composição dos métodos que estão presentes nesta obra, o autor 

está privilegiando o método analítico, onde apresenta um quadro chamado "Tábua de 

Pitágoras", que  é um recurso que dá o mesmo resultado das tabuadas por meio de 

processos mais intuitivos. 

Figura 3.  Tábua de Pitágoras (TRAJANO, 1922, p. 26) 

De acordo com (PINHEIRO, VALENTE, 2015), essa tábua de Pitágoras
7
, presente 

nessa obra, é um representação da ruptura de um ensino anterior, calcado na memorização, 

7 O quadro acima, publicado no livro Arithmética Elementar Illustrada, trata-se de um quadro disseminado 

pelos manuais didáticos – os textos de Monteverde – que contém ―todos os resultados da multiplicação de 

cada um dos números, desde 1 até 9, por cada um dos mesmos números‖. Além disso, ―o modo de formar 

essa tabuada é muito simples: escreve-se na primeira linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A segunda linha forma-se 
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que naquele instante se muda, por meio de um novo dispositivo que se põe em função do 

ensino desse saber. Os saberes são os mesmos, não mudam. O que se verifica em si são os 

métodos e modos de ensino, certamente apropriados de novos ideários que os autores de 

livros usam como fonte. Para esses autores: 

Na tentativa de analisar a emergência de uma nova vaga pedagógica – a 

do chamado ensino intuitivo –, surge a necessidade de interrogar como 
essa nova proposta caracteriza o ensino que deseja substituir. E, nesse 

ponto, cabe ponderar que certamente não constitui originalidade afirmar 

que a emergência do novo, de uma nova proposta didático-pedagógica, 
ocorre a partir de uma leitura do passado. Considerando uma dada 

representação dele – desse passado –, nasce o antigo. No contraponto 

com a representação do passado, do antigo, afirma-se o novo, num 

embate, numa luta de representações. (VALENTE, PINHEIRO, 2015, p. 
23) 

Vale ressaltar que para esses autores, a tábua de Pitágoras não abandona a 

memorização da tabuada, mas classifica-a como "um dispositivo da tradição para aprender 

a calcular de cor", o que vem de encontro com as análises feitas neste estudo. Ainda 

verificamos que, muitos exercícios nesse livro, bem como a Tábua de Pitágoras é dada de 

modo incompleto, para que o aluno, por si só, faça suas descobertas, um forte traço do 

ensino intuitivo. 

Após esta exposição, o autor apresenta alguns problemas ligados ao cotidiano da 

criança, como por exemplo: 

Figura 4. Problema de Multiplicar. (TRAJANO, 1922, p. 27) 

dobrando os nove números da primeira. A terceira triplicando-os, e assim por diante até a nona linha‖ 

(MONTEVERDE apud VALENTE, PINHEIRO, 2015, p.24) 
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Apresenta em seguida uma série de "exercícios de aplicação" direta para serem 

resolvidos e fecha este capítulo com mais uma série de problemas. Os problemas estão 

bastante voltados para noções de comércio, onde a prática também se fazia presente no 

ensino de aritmética. Os temas são os mais diversos: flores, cavalos, tecidos, frangos, 

dinheiro, economia doméstica, etc.   

Considerações finais 

O livro didático tem um importante papel na constituição de uma cultura escolar e 

constitui um elemento importantíssimo como fonte de pesquisa em história da 

educação. Para Corrêa: 

Testemunhos de conteúdos de naturezas diversas no que tange a valores 
morais, éticos, sociais, cívicos e patrióticos, os livros escolares que 

serviram de guia para professores e alunos ainda têm muito a ser 

desvendado. Desvendá-los requer que se tomem em consideração dois 

aspectos: primeiro, tratar-se de um tipo de material de significativa 
contribuição para a história do pensamento e das práticas educativas ao 

lado de outras fontes escritas, orais e iconográficas e, segundo, ser 

portador de conteúdos reveladores de representações e valores 
predominantes num certo período de uma sociedade que, 

simultaneamente à historiografia da educação e da teoria da história, 

permitem rediscutir intenções e projetos de construção e de formação 

social. (CORRÊA, 2000, p. 11). 

Certamente, o papel do livro didático nesse período, vem representar a força com 

que o crescimento econômico do país avançava, onde fazia-se necessário existir material 

apropriado que desse conta de formar o cidadão, de modo a bem prepara-lo para o mundo 

do trabalho. Nesse caso, o ensino de aritmética, e em particular o da tabuada, estava 

imbricado com as noções da vida prática, onde a memorização fazia-se necessária, porém 

com mais compreensão do que em momentos históricos anteriores. 

Podemos pensar ainda, de acordo com Valdemarin (2006), que nesse período de 

estudo onde fortemente nas primeiras décadas do século XX, há uma presença forte do 

método intuitivo, onde o livro didático passa a ser menos utilizado para que os materiais 

didáticos ganhem espaço na aprendizagem dos alunos. Esses materiais eram caixas para 
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ensinos das cores e das formas, gravuras, coleções, objetos variados de madeira, aros, 

linhas, papeis, etc., instrumentos tais que vinham tirar o ensino alicerçado exclusivamente 

na memória e na repetição dos saberes. Os livros então se tornam menos essenciais para o 

aluno, porém muito mais ao professor. Pois eram nesses manuais didático-pedagógicos era 

onde o professor buscaria toda a concretização proposta para esse novo ensino em vigor 

nas escolas brasileiras. Dessa forma, justifica-se a proliferação desses materiais nesse 

período. 

O livro didático tem um importante papel na constituição de uma cultura escolar. 

Para PINTO (2009, p.62), ao propor um modelo ordenado de interpretação, está sujeito a 

múltiplas formas de leitura, reformulações, deslocamentos e distorções, dada a recepção 

inventiva de seus usuários. O uso do livro didático é uma prática que constrói significados, 

assim, analisando a obra, desses autores, através da descrição dos textos, dos exercícios e 

das notas ao professor, é possível atribuir um significado para a ideia de tabuada 

desenvolvida com a utilização desses manuais didáticos. 

Pode-se verificar a inserção da obra ―Arithmetica Elementar‖ nesse contexto 

e o alcance dessa obra nos comentários de Costa: 

O professor que puder compreender e seguir o processamento indicado 

nessa ―Arithmetica Elementar‖, ha de verificar as enormes vantagens do 
ensino assim encaminhado. Aliás é o que se está passando nas escolas 

públicas daqui [Ceará] onde uma plêiade de abnegadas professoras 

realiza a reforma do ensino nos moldes modernos, debaixo da orientação 

esclarecida do Prof. Lourenço Filho, que adoptou o livro de Büchler. 

(COSTA, 1923, p.661). 

Pela História Cultural foi possível perceber que a riqueza está no detalhe, por isso 

escrever sobre um aspecto tão particular da aritmética, a tabuada, é tão importante. As 

pesquisas bibliográficas e documentais permitiram aprofundar os conhecimentos e 

desvendar uma parte desse detalhe – a tabuada de multiplicação.  

O conceito de tabuada é construído por Georg August Büchler na obra ―Arithmetica 

Elementar‖ – livro 1 utilizando-se de histórias que revelam um cotidiano (do início do 

século XX) e que se apresentam em formas de lições visando construir uma ideia de 

multiplicação dos números e, posteriormente, de tabuada, nesse contexto. 

Nesse sentido, Costa (1923, p.659) ao comentar essa obra expressa sua opinião 

acerca do ensino de matemática: ―Dest’arte se infere que o ensino da matemática deve ser 
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concreto em sua origem. A observação das cousas é o início de toda abstracção‖. E isso se 

faz presente na obra, inclusive em seu prefácio, quando o autor cita uma frase atribuída a 

Pestalozzi: ―a observação é a base absoluta de todo o conhecimento‖. O livro Arithmetica 

Elementar ensina pela realidade.  

As análises dos livros mostram que as tabuadas foram apropriadas pelos autores de 

forma diferenciada, porém, já trazendo avanços em relação ás práticas anteriores que 

recomendavam sua memorização, sem estimular a criança para a compreensão do processo 

da operação a ser realizada. Características que remetem a uma renovação, que pela via do 

método intuitivo, vem renovar o ensino de aritmética no período estudado.   
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A COMPREENSÃO DO SND: um diferencial na educação 
matemática na década de 1960 

Elenir T. Paluch Soares1 

RESUMO 
O presente artigo é resultante de investigação histórico-cultural realizada durante a construção de 
tese de doutoramento em educação e busca dar visibilidade a uma característica da educação 
matemática presente nos manuais escolares para o ensino primário na década de 1960. Utilizando 
livros didáticos como fontes de pesquisa, estudos sobre história das disciplinas escolares 
desenvolvidos por Andre Chervel (1990) e contribuições do pesquisador e educador húngaro 
Zoltan Paul Dienes (1967, 1970) para o processo de ensino e aprendizagem de matemática, esse 
estudo compara manuais escolares editados antes da década de 1960 e durante esta década e aponta 
a compreensão do valor posicional dos algarismos em números, e não apenas o conhecimento 
mecânico do Sistema de Numeração Decimal (SND), como um diferencial na educação matemática 
do período indicado.  

Palavras-chave: Sistema de Numeração Decimal. Educação Matemática. Década de 1960. 
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O CURSO DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO COLEGIAL 

ORGANIZADO PELO SMSG E PUBLICADO NO BRASIL 

Ana Paula Nascimento Pegado Couto
1

Lucas Antonio Mendes de Lima
2

Miguel Chaquiam
3

RESUMO 
O presente estudo tem por objetivo analisar o conteúdo de Conjuntos contido no volume I, 

da coleção de livros do Curso Colegial de Matemática, desenvolvido pelo grupo SMSG frente às 

influências do Movimento da Matemática Moderna. O School Mathematics Study Group (SMSG) 

foi criado no contexto das guerras, em 1958, como parte do projeto de reforma do ensino médio 

norte-americano (High School), que passou a exercer influência no sistema educacional de vários 

países, inclusive do Brasil. Como fundamentação teórico-metodológica utilizamos as ideias de 

Alain Choppin, sobre os manuais escolares, e Dominique Julia, sobre análise da Cultura Escolar. 

No que se refere à metodologia utilizada, fizemos uma análise documental, tendo como foco 

principal a análise de livros didáticos estadunidenses com tradução/adaptação para o português de 

obras desenvolvidas pelo SMSG. Os resultados da pesquisa apontaram que o conteúdo de 

Conjuntos presente no Volume I, da Coleção Matemática Curso Colegial possui equívocos na 

exposição de determinadas definições, bem como, erros conceituais, os quais estão presentes nas 

análises deste estudo.  

Palavras-chave: História da Educação Matemática. Ensino de Matemática. School Mathematics 

Study Group. 

INTRODUÇÃO 

No início do século XX as propostas modernizadoras vinham sendo discutidas por 

vários países frente à necessidade urgente de uma reforma no ensino da matemática para 

acompanhar as mudanças ocorridas depois do pós-guerra. Assim, o Movimento da 

Matemática Moderna (MMM), como ficou conhecido, provocou mudanças significativas 

nas práticas escolares, tendo como objetivo a atualização dos temas matemáticos 
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ensinados, uma nova reorganização no currículo e novos métodos de ensino. Dessa forma, 

as propostas veiculadas pelo MMM inseriram no currículo conteúdos matemáticos que até 

aquela época não faziam parte do programa escolar, a exemplo da Teoria dos Conjuntos.  

Neste contexto de discussões originam-se grupos de estudo e de pesquisa que foram 

criados em alguns países, estes tinham por objetivo estudar, divulgar e implantar a 

Matemática Moderna nas escolas. O grupo americano School Mathematics Study Group 

(SMSG), criado em 1958, destaca-se por sua grande influência na elaboração de textos-

livros que apresentavam os novos conteúdos exigidos na época, cujos materiais tinham por 

objetivo apresentar e divulgar um “ensino inovador”, posteriormente publicados no Brasil 

após tradução e adaptação para o português. 

Este grupo desenvolveu várias produções de textos-livros, entre eles a coleção da 

Série Matemática Curso Ginasial (4 volumes) que foi traduzida na íntegra do livro 

Mathematics for Junior High School (Volumes I e II); assim como, a tradução/adaptação 

de uma coleção Matemática Curso Colegial (3 volumes) da Série Mathematics for High 

School, e ainda Guias do Professor – Curso Colegial. (RAMOS, 2011, p.2). Diante disso e 

considerando que tivemos acesso à tradução adaptada da coleção Matemática Curso 

Colegial, despertou-nos o interesse pela pesquisa aqui relatada. 

O presente estudo tem por objetivo analisar o conteúdo de Conjuntos contido no 

volume I, da coleção de livros do Curso Colegial de Matemática, desenvolvido pelo grupo 

SMSG frente às influências do Movimento da Matemática Moderna. 

METODOLOGIA 

O interesse do trabalho surgiu a partir das reuniões em grupos de pesquisas da 

Universidade do Estado do Pará e em eventos no decorrer da graduação, dentre eles, 

Semana Acadêmica, Seminário de Cognição e Educação Matemática (SCEM), X Encontro 

Paraense de Educação Matemática (EPAEM) e o III Congresso Ibero Americano da 

História da Educação Matemática (CIHEM), onde houve o contato com diversos trabalhos 

que abordam a História da Educação Matemática e suas contribuições no meio acadêmico. 

Com isso, tivemos o interesse em desenvolver uma pesquisa nesta área de conhecimento, 

no intuito de aprofundar os estudos, a princípio, em relação ao Movimento da Matemática 
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Moderna, que é um dos assuntos que estudamos desde o primeiro ano da graduação, e 

como este teve influência aqui no Brasil. 

Para desenvolvê-lo, fizemos um levantamento de materiais: artigos, monografias, 

dissertações e teses, no qual identificamos pesquisas já realizadas em torno deste tema que 

nos forneceram embasamentos teóricos para dar suporte e prosseguimento à este estudo. 

Durante esse levantamento, tivemos acesso aos 3 volumes da coleção Matemática Curso 

Colegial da Série Mathematics for High School, como descritos anteriormente, que foram 

produzidos nos EUA e depois vieram para o Brasil e foram aqui apropriados.   

Com a utilização das fontes de pesquisa e dos livros didáticos em mãos, sendo estes 

o tema central desta pesquisa, nos propomos a responder a seguinte questão: Como

conteúdo de Conjuntos é abordado no Volume I da coleção de livros do Curso Colegial de 

Matemática, desenvolvido pelo grupo SMSG frente as influências do Movimento da 

Matemática Moderna. 

Neste caminho que trilhamos, tendo como objeto de pesquisa os Livros Didáticos, 

entende-se que ao analisar um livro, o pesquisador está buscando conhecer e compreender 

os fenômenos sociais e culturais que predominaram em uma determinada época, 

considerando que estes fatores influenciam diretamente na organização destes livros. Ao 

historiador caberia, sobretudo, considerar que "todo livro didático está histórica e 

geograficamente determinado e é produto de um grupo social e de uma dada época" 

(CHOPPIN, 2000, p.116). 

Assim, a análise destes livros propicia ao historiador um conjunto de 

conhecimentos de uma determinada época, assim como o ajuda a compreender as 

mudanças que ocorreram no âmbito escolar em relação ao currículo e ao ensino. 

O livro didático é também um depositório de conteúdos escolares, suporte 

básico e sistematizador privilegiado dos conteúdos elencados pelas 

propostas curriculares; é por seu intermédio que são passados os 

conhecimentos e técnicas considerados fundamentais de uma sociedade 

em determinada época.  

(BITTENCOURT, 2005, p. 72 apud LONGEN, 2015, p.28) 

Esse material didático adaptado ao nosso currículo é inserido no meio escolar, onde 

já existia uma prática consolidada e enraizada, assim como, um material didático anterior 

já em uso. De acordo com Dominique Julia, a cultura escolar é um conjunto de normas e 

práticas que definem o conhecimento ensinado e a transmissão deste conhecimento, 
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podendo estes variar segundo as épocas (JULIA, 2001, p. 10). Do pensamento de Julia 

podemos inferir que os livros didáticos sofrem adaptações quando inseridos a uma nova 

cultura, portanto, é fundamental entender e analisar como esse manual se inseriu na cultura 

escolar na cultura escolar Brasileira.  

INÍCIO DO MOVIMENTO DA MATEMÁTICA MODERNA (MMM) 

O MMM surgiu na Europa e nos EUA, no final do século XIX e início do XX, onde 

ocorreram as primeiras discussões acerca do ensino da matemática, por meios de grupos 

formados com intuito de avaliar e reformular o ensino secundário daquele período. Estas 

discussões priorizavam uma Matemática inovadora e atraente aos alunos, bem como, 

primavam por aproximar os currículos para o ensino da disciplina. 

Para Claras e Pinto (2008), o contexto delimitado pelas décadas de 1930 a 1950 foi 

marcado por fortes tenções da segunda guerra mundial, onde o movimento ganha destaque 

com a formação de um grupo composto por franceses nomeado de Bourbaki.  Este grupo 

tinha por objetivo elaborar propostas que mais afrente se tornariam referências e 

contribuiriam para disseminação “inicial” das ideias, com uma Matemática escolar mais 

contextualizada, menos complexa, mais acessível a todos os alunos e, em especial, aos da 

escola secundária. Para esses mesmos autores, essa “nova matemática” tinha como eixo 

norteador de sua proposta a Teoria dos Conjuntos. 

O momento de “globalização” do Movimento se deu a partir de 1950, com a 

criação de projetos para a renovação e melhoria do currículo e do ensino de Matemática 

nas escolas, sobretudo as de segundo grau, a fim de elevar o nível de conhecimento 

matemático dos que ingressam nas universidades, de modo que esta disciplina se 

adequasse as modificações sociais, políticas e econômicas pelas quais o mundo passava. O 

maior e mais conhecido dentre os projetos desenvolvidos nos Estados Unidos foi o School 

Mathematics Study Group (SMSG), responsável pela publicação de livros-textos de 

Matemática e pela divulgação do ideário modernista em vários países. 
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SCHOOL MATHEMATICS STUDY GROUP (SMSG) 

O SMSG surge num clima de insatisfação, debate, apreensão e agitação do meio 

acadêmico, em relação ao currículo de Matemática que vinha sendo apresentado para os 

estudantes. Segundo Ramos (2011), desde o lançamento do Sputinik I pelos russos, os 

cientistas e educadores ocidentais passaram a conceber que as escolas não estavam 

formando, adequadamente, os alunos no campo das Ciências Experimentais e Matemática. 

Assim o SMSG foi financiado pela National Science Foundation (NSF) e fundado como 

parte do projeto de reforma do ensino médio norte-americano (High School), que passou a 

exercer influência no sistema educacional de vários países, inclusive do Brasil, a partir da 

implantação de livros adaptados do material didático produzido pelo SMSG. 

Assim sendo, o SMSG produziu, ao longo de vários anos, livros-textos para os 

níveis de ensino, apresentando um currículo melhorado com os mais recentes avanços 

inerentes à Matemática. Sua disseminação ocorreu a partir da implantação de livros 

adaptados do material didático produzido pelo SMSG em diversos países, e por meio da 

correlação de contato entre o EUA e os demais países, a exemplo do Brasil. 

INÍCIO DO MMM NO BRASIL 

Posteriormente à essas controvérsias relativas ao ensino de Matemática, surgem no 

Brasil, na década de 50, fortes discussões acerca das modificações que estavam sendo 

implantadas no currículo, na prática dos docentes e nas modificações dos livros didáticos 

sob a influência europeia e norte-americana.  

Na década de 60, o MMM toma fôlego no Brasil por meio da influência de 

professores como Osvaldo Sangiorgi e Lafayette de Moraes, que participaram das 

discussões sobre a modernização do ensino de matemática nos Estados Unidos e trouxeram 

para o Brasil as ideias advindas desse Movimento. Sangiorgi funda em 1961 o Grupo de 

Estudos de Ensino de Matemática (GEEM) que realizava cursos de formação de 

professores, bem como, produzia de livros didáticos. O professor Lafayette de Moraes 

dedicou-se ao trabalho de tradução/adaptação de material didático do SMSG, ajudado pela 
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professora Lydia Lamparelli, assim como a divulgação do mesmo. Desta forma, ambos 

contribuíram para a divulgação dos princípios da Matemática Moderna no Brasil. 

Outro fator que também contribuiu para disseminação das ideias do Movimento 

foram os Congressos Nacionais de Matemática (CNM) que ocorreram no Brasil, com o 

intuito de fomentar a discussão de novo programa curricular da Matemática. No entanto, 

por conta da dimensão do país, chegaram apenas os resquícios desse Movimento aos 

lugares mais longínquos por meio dos livros didáticos que eram produzidos. 

SMSG NO BRASIL 

Diante de toda influência europeia e americana referente às mudanças no ensino de 

Matemática, o Brasil efetiva uma “aliança” com os Estados Unidos no intuito de que os 

profissionais relacionados à educação se apropriassem e contribuíssem para difundir as 

ideias centrais que o Movimento se propunha. Essa “cooperação” que foi homologada 

entre o Brasil e os Estados Unidos deu origem à produção de livros didáticos advindos do 

SMSG, conforme ressaltado na citação a seguir: 

Este grupo passa a desenvolver uma dinâmica de produção e testes de 

livros e materiais didáticos de matemática para o secundário. No Brasil, 

estes foram traduzidos para o português por Lafayette de Moraes e Lídia 

Lamparelli, tendo seus direitos reservados ao Instituto Brasileiro de 

Educação, Ciência e Cultura (IBECC) entre 1961 e 1964, considerado 

uma extensão da UNESCO no Brasil, que escolhe o SMSG para 

modernizar o ensino de matemática dentre os projetos de reforma 

internacionais.  

(RAMOS, 2011, p.2) 

Posicionando este momento no contexto histórico nacional, foi um período 

marcado por acordos importantes voltados para o sistema educacional brasileiro, dentre 

eles destaca-se a cooperação entre o Ministério de Educação e Cultura do Brasil (MEC) e a 

Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), denominados 

MEC-USAID, com o intuito de “modernização” do ensino. Entretanto, por conta do 

Governo Militar ele só foi oficializado em 1966, embora, o acordo tenha sido firmado em 

1965. 
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Acerca desses materiais didáticos produzidos pelo SMSG, enfatizamos neste 

trabalho a tradução e adaptação da coleção Matemática Curso Colegial, constituída por 3 

volumes da Série Mathematics for High School.  Considerando que os conteúdos relativos 

aos conjuntos, presente no Volume I, foram de grande relevância em vista do cenário 

mundial do ensino de Matemática, decidiu-se analisar o referido assunto neste volume. 

LIVROS DA COLEÇÃO MATEMÁTICA CURSO COLEGIAL 

Diante do posicionamento histórico apresentado é que nos propusemos a fazer uma 

descrição geral dos três volumes de Matemática - Curso Colegial, produzidos pelo SMSG e 

traduzidos para o português por Lafayette de Moraes e Lydia Lamparelli e colaboradores. 

Tivemos acesso aos volumes da coleção Matemática Curso Colegial, Série 

Mathematics for High School, traduzidos para o português pelo IBECC, sendo os volumes 

I e III do acervo pessoal do professor Miguel Chaquiam e o volume II adquirido na 

Internet. 

Os livros analisados Matemática Curso Colegial, volume (I, II e III) destinados ao 

colegial, atual Ensino Médio, traz na capa o nome SCHOOL MATHEMATICS STUDY 

GROUP que faz referência ao grupo que produziu o texto original desses livros. Em sua 

parte gráfica, as capas apresentam apenas o nome do livro e a editora de sua produção no 

Brasil. 

Figura 1: Capa dos livros “Matemática Curso Colegial, volume I, II e III” 

Fonte: Acerve pessoal dos autores 

No quadro 1 apresentamos os livros do SMSG produzidos no Brasil, bem 

como, a caracterização desses livros para esclarecer o exposto a seguir: 
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Quadro 1: LIVROS ADAPTADOS/TRADUZIDOS PARA O BRASIL 

Tradução Título Volume Ano Edição Editora 

Lafayette de 

Moraes e  

Lydia Lamparelli 

Matemática 

Curso Colegial 
I 1964 

Edição 

Preliminar 

Editora 

Universidade de 

Brasília 

Lafayette de 

Moraes e  

Lydia Lamparelli 

Matemática 

Curso Colegial
II 1966 2ª edição 

EDART - 

Livraria Editora 

Ltda - São Paulo 

Lafayette de 

Moraes e  

Lydia Lamparelli 

Matemática 

Curso Colegial 
III 1965 

Edição 

Preliminar 

Editora 

Universidade de 

Brasília 
Fonte: Elaborado pelos autores 

No que se refere à impressão, observa-se que os volumes I e III foram impressos na 

Editora Universidade de Brasília e o volume II, na Edart, Livraria Editora Ltda - São 

Paulo. Entre outras informações, o que nos chamou a atenção foram as datas de publicação 

dos referidos livros, o volume III, datado de 1965, foi publicado por primeiro, antes do 

volume II, de 1966, isto ocorreu pelo fato do volume I e III serem da “Edição Preliminar” 

lançados no Brasil. Acerca da mudança das editoras, segundo Oliveira Filho (2009), 

quando ocorreu em 1965 a ocupação da Universidade de Brasília por militares há uma 

mudança na logística e impressão dos materiais didáticos do IBECC. 

Das informações supracitadas, o Volume I e III, edição preliminar, ainda foi 

editado sob convênio com a USAID, estampando na primeira página o logotipo da Aliança 

para o Progresso, e impresso pela Editora da Universidade de Brasília. O Volume II, como 

mencionado, foi impresso pela Edart, uma empresa privada que recebeu os direitos de 

publicação do IBECC e passou a não utilizar o logotipo da Aliança para o Progresso. 

No que se refere à análise dos três volumes, Oliveira Filho ressalta que: 

Ao examinarmos os volumes, de imediato destaca-se a pouca 

preocupação dos editores com a questão do acabamento do material, que 

é pouco atraente em termos de diagramação. O papel utilizado tanto na 

capa, quanto na parte interna, não é dos melhores e não foram utilizadas 

cores nem ilustrações na edição dos volumes. O projeto editorial é 

simples, pouco chamativo para os alunos, sobretudo em um momento em 

que a produção didática ganha sofisticação no Brasil.  

(OLIVEIRA FILHO, 2009, p.112) 

A “sofisticação” que Oliveira Filho (2009) se refere é uma das mudanças trazidas 

pelo MMM ao modificar a estrutura gráfica do livro para destacar a Nova Matemática que 

emergia naquele momento, com a utilização de cores e ilustrações para tornar os livros 
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mais atrativos, no entanto, a estrutura descrita por Oliveira Filho (2009) vai de encontro às 

ideias modernizadoras que estavam sendo discutidas.  

Tomando como suporte o trabalho de Couto, Jucá e Sá (2015), que analisaram três 

livros de diferentes autores utilizados pelos professores de matemática durante o MMM, 

para fazer uma comparação dos livros utilizados neste período (Matemática Moderna). 

Segundo esses autores há certa “sofisticação” nos livros didáticos produzidos no Brasil. 

Quanto à apresentação dos livros percebe-se uma modificação visual na 

capa e dentro do livro, pois os mesmos apresentam-se mais coloridos, 

com um apelo visual, com a intenção de chamar atenção do aluno e do 

professor para as modificações propostas pelo movimento. Também se 

percebe uma preocupação por partes dos autores em dizer que seus livros 

estavam dentro das ideias da matemática moderna.  

(COUTO, JUCÁ e SÁ, 2015, p. 14) 

Embora os livros Matemática Curso Colegial tenham sido produzidos nos moldes 

das ideias de uma nova matemática para um mundo moderno, estes não aderiram aos 

apelos comerciais naquele momento, mantendo seu caráter técnico e objetivo. Segundo 

Oliveira Filho (2009), os livros tiveram tal diagramação e acabamento para manter o 

caráter experimental do projeto de escrita original, para conservar a filosofia contida nos 

livros originais. Há de se considerar que as obras, em seu aspecto material, guardavam 

proximidade com os originais, edições experimentais, quase apostilas.  

As produções do SMSG sofreram adaptações quando traduzidas para o Português, 

isto é, os originais não foram traduzidos na integra, ou seja, ao serem traduzidos para o 

Português os livros da coleção Matemática Curso Colegial sofreram uma adaptação no 

processo de tradução, adaptação feita pelos autores/tradutores para o contexto brasileiro.  

Quadro 2: Materiais que deram origem a coleção Matemática Curso Colegial 

Título do original tradução/adaptação 

Mathematics for High School 

Geometry – Part I – Student’s Text 

Geometry – Part II – Student’s Text Intermediate 

Mathematics Part I – Student’s Text 

Matemática Curso Colegial, 

Volume I 

Mathematics for High School Intermediate 

Mathematics Part I – Student´s Text Intermediate 

Mathematics Part II – Student´s Text 

Matemática Curso Colegial, 

Volume II 

Mathematics for High School  

Introduction to Matrix Algebra – Student’s Text 

Elementary Functions – Student’s Text 

Matemática Curso Colegial, 

Volume III 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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No verso da 1.ª página de cada volume estão os livros que deram origem a esta 

coleção, constante no quadro 2 a cima. Logo podemos perceber que não foi “uma simples 

tradução”, mas, sim uma “tradução/adaptação”. 

No que se referem aos conteúdos de matemática contidos nos livros, observa-se que 

nestes estão inseridos alguns tópicos característicos da Matemática Moderna, em especial o 

capítulo que diz respeito às ideias de Conjuntos, assunto considerado eixo norteador dessa 

Matemática ascendente. 

ANÁLISE DO CONTEÚDO DE CONJUNTOS 

A partir do citado acima, vamos nos debruçar sobre o Volume I da coleção de livros 

da série Mathematics for High School, que foram objeto de tradução/adaptação e geradores 

dos volumes originais desta coleção. Esse livro produzido na sua versão original pelo 

SMSG traz, entre outros conteúdos, a introdução ao estudo de Conjuntos com ênfase aos 

conjuntos numéricos, o qual foi um dos pontos principais no processo de aproximação do 

ensino superior com o secundário por conta do descompasso existente entre os conteúdos 

matemáticos ministrados. 

Este conteúdo está contido no capítulo 2 do livro, intitulado como Conjuntos, 

Números Reais e Retas no qual os autores procuram manter um diálogo com os alunos por 

meio de texto para introduzir e explicar o conteúdo abordado. Na introdução do capitulo 

nota-se inicialmente uma preocupação em ressaltar o desconhecimento diante dos alunos, 

por conta deste assunto não fazer parte do currículo do ensino secundário até então, no 

entanto, eles apresentam um resgate de situações do cotidiano para tornar o “ambiente 

familiar”. A título de ilustração apresentamos os exemplos citados pelos autores, assim 

como, alguns elementos que eles definem. 

Você pode não ter ouvido antes o emprêgo da palavra conjunto em 

matemática, mas a idéia é bem conhecida. Sua família é um conjunto de 

pessoas formado por você, seus pais, seus irmãos e irmãs (se você tiver 

algum). Estas pessoas são os membros do conjunto. Sua classe é um 

conjunto de estudante: seus membros são você e seus colegas. Num clube 

esportivo uma equipe é um conjunto de jogadores. Dizemos que o 

membro de um conjunto pertence ao conjunto.  

(MATEMÁTICA CURSO COLEGIAL - Volume I, 1964, p.9) 
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Diante dos exemplos citados, percebe-se que há um “aglomerado” de definições do 

conteúdo trabalhado em questão, os quais estão expostos em textos sequenciais. 

Compreende-se que a abordagem deste assunto deveria ocorrer de forma detalhada no livro 

didático, por conta deste terem sido apresentados de maneira pioneira para o Ensino 

Secundário. Contudo, entendemos que este fato não é levado em consideração pelos 

autores, ao definir conjuntos, membros e pertence em um único texto, podendo promover 

um obstáculo no aprendizado dos alunos.  

Dentre as definições entendemos que as interpretação dada a palavra “interceptar” é 

equivocada, visto que, segundo o dicionário Aurélio (1999, p.1123) temos:  Definição de 

interceptar: 1. Interromper no seu curso; deter ou impedir na passagem: interceptar raios 

de luz. 2. Cortar, interromper: interceptar comunicações telefônicas 3. Reter, deter, 

empolgar (o que era destinado a outrem). Entretanto, no livro analisado percebe-se que há 

outra conotação em relação à palavra “interceptar” na língua materna, pois citam que: 

Dois conjuntos se interceptam se houver um ou mais elementos que 

pertençam aos dois conjuntos. Por exemplo, sua família e sua classe se 

interceptam, porque você pertence aos dois conjuntos. Porém, duas 

classes que estejam assistindo aula a uma mesma hora não se 

interceptam.    

 (LIVRO MATEMÁTICA CURSO COLEGIAL - VOLUME I, 1964, P.9) 

A exemplificação de intersecção e reunião de dois conjuntos é outro fator a ser 

levado em consideração, como segue a figura 2: 

Figura 2: Intersecção e Reunião de dois conjuntos 

Fonte: Livro I, Curso Colegial, 1964, p.10. 

Os autores procuram exemplificar estas definições de diversas formas, em 

particular, por meio de representação numérica seguida da geométrica.  No caso da 
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intersecção, apresentam um exemplo de dois conjuntos numéricos, seguida da resolução e 

exemplificam este tópico por meio de figuras planas, como mostra a figura 2. Bem como, 

expõem a definição de reunião, seguida apenas de um exemplo ligado à realidade do aluno. 

Entretanto, ao propor exercícios iniciais solicita-os por meio de situações numéricas como 

se verifica na seção “Conjunto de Problemas 2-1”, especificamente no problema 1. Como 

mostra a figura 3. 

Figura 3: Conjunto de Problema do Livro I 

Fonte: Livro I, Curso Colegial, 1964, p.10 

Assim, entendemos que o exposto pode gerar certo entrave didático na forma de 

abordagem dos exercícios, por conta da maneira pela qual foi exposta a definição e os 

exemplos envolvendo a reunião de dois conjuntos. Na figura 3, observa-se que os autores 

solicitam aos alunos uma solução por meio dos conjuntos numéricos, porém, até então eles 

só trabalharam a ideia de reunião de conjuntos utilizando exemplos do cotidiano do aluno 

sem terem representado na forma numérica como mostra a figura 2. 

Além destes, destacamos os seguintes pontos: o erro conceitual na definição de 

triângulo, assim como, a indução ao erro a partir desta definição. Em nível de informação, 

apresentamos a definição dada pelos autores do livro na figura 4: 

    Figura 4: Definição de triângulo 

Fonte: Livro I, Curso Colegial, 1964, p.10. 

Pela definição dada, relativa ao objeto constante na figura 4, entende-se que um 

triângulo é formado apenas pela união dos três segmentos de reta e não pela região que é 

formada por meio dos três ângulos internos. Segundo Chaquiam (2015), a definição de 

triângulo pode ser dada por:  

Considere a figura formada pela união de duas semirretas fechadas 

distintas e de mesma origem. Tal figura separa o plano em três 
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subconjuntos distintos, um dos quais é a própria união das semirretas, os 

outros são os conjuntos convexos e não convexos. Precisamente, 

consideremos as semirretas AB e AC, de origem em A, e (AB, C) o 

semiplano fechado que contém C, com origem na reta AB, e (AC, B) o 

semipleno fechado que contém B, de origem na reta AC. Define-se 

ângulo como a intersecção desses dois semiplanos, denota-se por BAC. 

Visto a definição de ângulo, podemos agora definir triangulo: 

aproveitando os dados iniciais da definição anterior, considere os 

semiplanos fechados (AB, C), (AC, B) e (BC, A). a intersecção desses 

semiplanos recebe o nome de triângulo e denota-se por ∆ ABC.   

(CHAQUIAM, 2015, p. 55) 

Assim, esta apresentação pode ocasionar um erro conceitual na definição de 

triângulo, ou ainda, pode ser interpretado como indução ao erro a partir desta definição, 

induzindo o aluno de que qualquer figura é composta apenas por seus lados. 

Segundo Lima et all (1997), uma linguagem correta é essencial para a limpidez do 

raciocínio, entretanto, nota-se por parte da comunidade científica um certo grau de 

descuido em relação à essa abordagem, assim como na publicação de livros didáticos. 

Apesar deste fato, o livro analisado neste trabalho preocupa-se com esses requisitos de 

linguagem, dentre eles destacamos a seguinte ideia: 

        Figura 5: Relação de Desigualdade 

        Fonte: Livro I, Curso Colegial, 1964, p.10. 

A linguagem utilizada para explicar esta relação de desigualdade é exposta de 

maneira correta. Diferente das utilizadas erroneamente em livros didáticos, onde, segundo 

Lima et all (1997), apresentam a expressão “maior ou igual a”, sendo estado de 

comparação o correto é “maior do que ou igual a”, conforme indicado na figura 5. 

Vale ressaltar que a produção e adaptações de livros didáticos estão diretamente 

ligadas com o contexto no qual estão inseridos e que estes manuais nem sempre 

apresentam uma totalidade de acertos. Em função do exposto e analisando o constante 

neste volume, entendemos que existem outros pontos que podem gerar debates conceituais 

ou epistemológicos, assim como nos demais volumes, visto que não é difícil de constatar 

outros equívocos. 
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Como podemos observar na análise de um desses manuais, em específico na 

avaliação na descrição feita no capítulo 2 sobre conjuntos, por ser um dos principais 

conteúdos inseridos no currículo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho tinha por objetivo analisar o conteúdo de Conjuntos contido no 

volume I, da coleção de livros do Curso Colegial de Matemática, desenvolvido pelo grupo 

SMSG frente às influências do Movimento da Matemática Moderna. 

Diante do contexto de modificações, surgem as discussões que tinham como foco o 

aprimoramento do ensino. Nesse cenário do MMM, originam-se grupos por conta das 

adaptações que deveriam ser feitas no currículo da Matemática, bem como o 

aprimoramento do ensino. Para tanto, houve uma organização de membros da educação, 

com isso, percebeu-se a necessidade de elaboração de manuais didáticos pautados nos 

novos assuntos inseridos no ensino colegial, bem como, a divulgação das ideias 

modernizadoras do movimento, as quais deveriam ser ajustadas aos moldes do cenário 

brasileiro. 

Dessa maneira, surgem os manuais escolares, os quais deveriam ser constituídos de 

acordo com as bases indicadas por um currículo melhorado, desenvolvidos pelo SMSG, 

trazendo assuntos até então não apresentados do ensino secundário. Por conta da relação 

entre os profissionais e entidades do Brasil e EUA esses livros chegam ao nosso país, 

traduzidos e adaptados para o Português. 

Diante disso, vale ressaltar que mesmo que esses livros fossem referências para o 

período, estes também não são concebidos por uma totalidade de acertos, não diferindo da 

ciência ao compreender que o conhecimento não deve ser interpretado como pronto e 

acabado. Dessa maneira, observa-se que este manual, apresenta alguns pontos a serem 

avaliados, pois além dos citados pode apresentar outros equívocos no texto. Contudo, 

torna-se sempre necessário a busca por um aprimoramento em suas edições, trazendo uma 

melhoria em relação ao texto-original, principalmente no que tange a abordagem dos 

conteúdos, a linguagem, a didática dos exemplos e exercícios. 
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CONTAR A HISTÓRIA DO LICEU ALAGOANO: uma possibilidade 

de se entender o ensino de matemática em Alagoas  

Edlene Cavalcanti Santos1 

Mercedes Carvalho2 

RESUMO 

O presente estudo faz parte de uma pesquisa de doutorado, em andamento, do Grupo de Pesquisa 

em Educação Matemática (GPEM) –PPGE-UFAL − e que compõe o Grupo de Pesquisa de 

Historia da Educação Matemática (GHEMAT) com o objetivo de compreender a trajetória da 

constituição dos saberes matemáticos, a origem, a organização e o processo de estruturação do 

ensino secundário em Alagoas, entre (1930-1970), especialmente, a partir da criação do Liceu 

Alagoano. Para este artigo buscamos escrever a história da criação do Liceu Alagoano e a sua 

importância para o estado de Alagoas, como também, quais eram os pressupostos políticos que 

estavam postos na legislação que permitiu a sua criação. As fontes consultadas para o 

desenvolvimento do trabalho estão disponíveis nos Arquivos do Instituto Histórico e Geográfico de 

Alagoas, na Biblioteca Pública de Alagoas, Arquivo Público do Estado de Alagoas e Liceu 

Alagoano e no Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina.   

Palavras-chave: Matemática. Liceu Alagoano. Currículo. Ensino Aprendizagem. 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho apresentamos a história da constituição do Liceu Alagoano, 

importante instituição de ensino na História da Educação do Estado e que norteia a  

pesquisa iniciada em 2015,  que tem por objetivo compreender a trajetória da constituição 

dos saberes elementares da matemática, em especial, a da geometria no ensino secundário 

do Liceu Alagoano entre o período de 1930 e 1970. Esta tese de doutoramento está 

1 Doutorando da Universidade Federal de Alagoas  – UFAL, Campus A.C. Simões.  

E-mail: edlenecavalcanti@hotmail.com 

2 Docente da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, Campus A.C. Simões.   

E-mail: mbettacs@uol.com.br  
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vinculada à pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Educação Matemática 

(GPEM) que investiga “O ensino da aritmética nos grupos escolares maceioenses no século 

XX” e que é um subprojeto da investigação “A constituição dos saberes elementares 

matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso primário”, filiado ao Grupo 

de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil (GHEMAT).  

Até o presente momento, os documentos oficiais, revistas e programas de ensino 

encontrados no Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina e os 

documentos disponíveis nos Arquivos do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, na 

Biblioteca Pública de Alagoas, Arquivo Público do Estado de Alagoas e Liceu Alagoano  

são nossas fontes de dados,  pois buscamos a reconstituição da história desse Liceu que 

fortaleceu a estrutura e expansão do ensino secundário em Maceió/AL no período entre 

1930 – 1970. O referido liceu, inicialmente chamado Liceu Provincial, foi criado pela Lei 

n. 106, de 5 de maio de 1849 (arts. 1.°, 2. ° e 3.°), sancionada pelo Presidente da Província

das Alagoas, Coronel (depois General) Antônio Nunes de Aguiar e foi o primeiro 

estabelecimento oficial de ensino secundário nas Alagoas.  

A Diretoria da Instrução Pública, marco da organização e estruturação do ensino 

secundário em Alagoas, funcionou em uma das salas do Liceu, e este órgão, a partir de 

1930, traçou o ensino de primeiras letras e o ensino secundário, o conjunto de Leis 

Provinciais e reformas de ensino. Para este trabalho nos detivemos em retratar a história do 

Liceu Alagoano, devido a sua relevância para o Estado, a partir da análise dos documentos 

que compõem a Correspondência da Instrução Pública em Alagoas e a Legislação 

Provincial, com ênfase nas propostas para o ensino da matemática.  

Certamente, os conteúdos matemáticos ministrados pelos professores sofreram 

modificações ao longo do tempo e por isso ao nos debruçarmos na legislação de ensino, 

com a intenção de compreender o ensino da Matemática nesta escola, especialmente no 

Secundário, nos possibilite refletir sobre os baixos índices alagoanos nesta disciplina 

(CARVALHO, SOUSA, PIMENTEL, 2014). 
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O ensino secundário em Alagoas no século XX 

Alagoas do século XIX tinha economia assentada na monocultura da cana-de-

açúcar e na escravidão, cenário que refletiu na educação alagoana. Quando instalada a 

Assembleia Legislativa da Província, em 1835, focalizou-se esforços no ensino 

Secundário. Instituíram aulas de filosofia e francês no currículo e desconsideraram as 

necessidades urgentes do curso primário.  Para Correia (2011, p.79) a educação pública 

alagoana era “inadequada, deplorável, deficiente e a cargo de professores sem qualificação 

para o magistério”, ou seja, uma época em que não havia, por parte das autoridades 

alagoanas, preocupação com a organização do ensino público. Nesse contexto, Costa 

(1931) destaca a figura de Silva Titara, o primeiro diretor da Instrução Pública em Alagoas 

e um grande defensor da educação pública do Estado. Buscou novos rumos e combateu a 

incapacidade do magistério e a burocratização do campo educacional que estava sob o 

escudo da “politicagem”.  

O Liceu Alagoano é o primeiro estabelecimento oficial de ensino secundário, 

entendido como “centro do ensino público” na Província. A 4 de julho de 1849,  dez dias 

antes de deixar o cargo, o Presidente Nunes de Aguiar publicou o Estatuto da Congregação 

do Liceu, o primeiro regimento, que perdurou por muitos anos. A partir de 1849 o Liceu 

Alagoano tem papel centralizador do ensino Secundário. O currículo compreendia as 

línguas latinas e gregas, língua e literatura portuguesa, francês, inglês ou alemão, 

geografia, história universal e pátria, matemática (aritmética, álgebra, geometria e 

trigonometria), física e química, história natural etc. Música e solfejo, curso completo de 

caligrafia, francês teórico e prático; inglês teórico e prático.  Em 1937, com matrícula 

promissora nos cursos primário e médio, organizou-se um curso de admissão para ingresso 

no curso secundário. A verificação prévia foi pleiteada em 1938, conseguindo-se em 7 de 

novembro do mesmo ano a avaliação preliminar. 

A partir desse momento, o ensino secundário contava com professores idôneos e 

escolhidos entre os melhores que honravam o magistério alagoano. Uma boa parte deles 

ensinava tanto em estabelecimentos particulares da cidade quanto nos colégios oficiais.  
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O ensino secundário antes da criação da instituição liceal 

Até a sua emancipação política, Alagoas contava apenas com dois conventos 

franciscanos, criados ainda no século XVIII, sendo um em Penedo e outro na Cidade das 

Alagoas, nos quais se produziam a cultura letrada. Conforme Santos (2012, p. 109), “os 

conventos abrigaram escolas de gramática, onde os estudantes aprendiam o suficiente para 

ingressar na própria Ordem Franciscana ou para dar continuidade aos estudos em outros 

centros, como Olinda e Salvador, ou mesmo na Europa”. 

Com a criação da capitania, houve um novo impulso, porém sem grande alcance, 

com o estabelecimento de mais duas cadeiras, filosofia e geometria, na capital. Esta 

ganhou mais quatro cadeiras em 1829, quando criadas às aulas de francês, retórica, 

filosofia e geometria (VERÇOSA, 2006). No discurso dirigido aos legisladores, em 1835, 

o então Presidente da Província, Jozé Joaquim Machado d’Oliveira, recomendou a criação

de um liceu para o desenvolvimento do ensino secundário na província. Efetivamente, 

criaram duas cadeiras de instrução secundária em Penedo, interior de Alagoas, sendo uma 

de Filosofia e outra de Francês. 

Assim, com a criação daquelas cadeiras a província passou a contar com dez 

cadeiras de ensino secundário, sendo: cinco aulas de latim, duas de francês, uma de 

retórica, uma de filosofia e uma de aritmética (COSTA, 1931). Entretanto, como a 

Faculdade de Direito de Olinda (1827) e a Faculdade de Medicina da Bahia (1832) já 

haviam sido criadas, portanto “se fazia necessário preparar os filhos de senhores da terra, 

criando as condições culturais para se assumir os postos de comando” (VERÇOSA, 2006, 

p. 66).  Dessa forma, em detrimento do caráter formativo, o ensino secundário alagoano

assumia a sua feição preparatória, característica daquela modalidade de ensino em todo o 

Império, conforme atestam Silva (1959), Haidar (1972) e Azevedo (1976).  

Neste sentido, o ensino secundário alagoano cumpria a finalidade de formar os 

grupos mais abastados, além de fornecer pessoas preparadas para assumirem funções 

públicas na província. Ou seja, era necessário formar “individualidades condutoras” e 
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líderes, que administrassem a máquina administrativa provincial. Assim, o ensino 

secundário tinha a finalidade de oferecer uma preparação “básica” para as posições sociais 

de liderança.  

A partir de 1846, ganha força a ideia de criar um liceu na capital centralizando 

todas as cadeiras de ensino secundário existente na província. A instituição que seria criada 

sob a fiscalização do Conselho Permanente de Instrução Pública favoreceria o controle 

desse tipo de ensino, além de contribuir para a melhoria da instrução por meio do 

contacto dos alunos que frequentarem diferentes  disciplinas; a emulação 

que deve ressentir-se entre publicidade do ensino, tendo os Lentes       

de dar suas lições aos olhos de todos; e uma fiscalização mais ativa e 

imediata , todas estas circunstâncias, auxiliando se, hão de dar em melhor 

resultado, melhor aproveitamento dos Discípulos e professores assíduos e 

aplicados.       

(FALLA, 1846, p. 26).     

Nos anos seguintes, vários foram os  manifestos  em  favor da  criação  do Liceu  

Provincial, instituição que segundo João Capistrano Bandeira de Mello, Presidente da 

Província em 1848, serviria às elites alagoanas em seu desenvolvimento intelectual e 

cultural em “marcha à civilização”, sendo essa classe dirigente a “propagadora e 

esclarecedora das verdades máximas, das Leis do Estado, das regras morais e religiosas”. 

A trajetória do ensino secundário na província das Alagoas configurou-se até 1849 em 

aulas isoladas. A existência destas, por vezes, não conseguia atingir os objetivos propostos 

para esse tipo de ensino, qual seja: formar as elites locais para o aparelhamento do estado 

que aos poucos se desenhava. Dispersas e sem fiscalização, as cadeiras isoladas 

representavam um modelo de ensino anterior, que não condizia mais com as demandas da 

nova sociedade e dos tempos modernos.  

Assim, visando melhorar a instrução pública secundária, os legisladores 

aprovaram o projeto de fundação do Liceu Alagoano. Este estabelecimento, que em muitas 

províncias já funcionava plenamente e era reclamado nas Alagoas desde a primeira 

legislatura, em 1835. Outros projetos vieram à tona, porém as divergências políticas 
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envolvendo a nova e a antiga capital da província contribuiu para o retardamento da 

iniciativa.  

O Liceu Alagoano 

Para focalizar o ensino da Matemática nas escolas em Alagoas, especialmente no 

Liceu Provincial, iniciaremos relatando um pouco da sua trajetória, do funcionamento em 

Maceió, como primeira instituição fundada com o objetivo de preparar a elite masculina 

para o ensino superior. Poucos estudos têm sido feitos sobre a instituição, apesar de sua 

importância tanto para a formação das elites dirigentes locais, como também pela 

responsabilidade que lhe cabia com relação aos demais níveis de ensino da Província. Dos 

estudos sobre o Liceu de Alagoas, destacamos a obra de Abelardo Duarte, História do 

Liceu Alagoano (1961), que focaliza a trajetória da instituição desde sua criação até 1963. 

Outro estudo realizado sobre o Liceu, na obra de Craveiro Costa, Instrução pública e 

instituições culturais de Alagoas, publicado, originalmente, pela Imprensa Oficial do 

Estado de Alagoas em 1931. Parte do texto de Craveiro Costa foi reeditada na obra 

organizada por Élcio de Gusmão Verçosa, Caminhos da Educação em Alagoas – da 

Colônia aos dias atuais (2001).  

A relevância do resgate da história do Liceu se funda como dissemos, na 

importância da instituição como formadora de uma elite pensante que terá influência 

decisiva nos demais níveis de ensino, além daquele de natureza privada. Os professores do 

Liceu eram intelectuais que ocupavam cargos de prestigio, como Diretor Geral da 

Instrução Pública, e fazia parte de suas atribuições elaborarem a legislação que organizava 

o sistema de ensino na província. Tais professores, além de legisladores selecionavam os

conteúdos escolares, por meio da adoção de obras didáticas e, também, elaboravam a 

seleção de professores para o ensino primário. Alguns deles também eram donos de 

colégios particulares a exemplo do professor Bernardo Pereira do Carmo Júnior, dono do 

Colégio São Bernardo e, ainda, os professores do Liceu ensinavam na escola Normal, ou 
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seja, formavam os professores que ensinariam na escola primária, além de ordenarem o 

conteúdo de ensino e os critérios para seleção de alunos e professores. 

O Liceu Alagoano foi alojado “num prédio antigo” na praça da matriz. Nessa 

primeira etapa o Liceu chegou a registrar no ano de 1855, mais de 200 alunos, em 1859, 

144 alunos. O motivo do decréscimo no número de matriculados entre 1855 e 1859 foi a 

epidemia do cólera-moubus que devastou a Província, abatendo parte da população. 

Naquele ano as aulas começaram no dia 10 de março (DUARTE, 1961, p. 37). Os 

professores eram padres, magistrados, médicos, engenheiros  formados no Rio de Janeiro, 

Minas, na Bahia ou em Portugal. 

A fundação da Escola Normal (1869) é fruto dos cursos preparatórios 

oferecidos pelo Liceu Alagoano. O curso Normal tinha como objetivo preparar os 

professores para o ensino fundamental e as aulas de primeiras letras e não para formar os 

professores para o Liceu uma vez que parte do seu corpo docente era selecionado entre os 

homens considerados ilustres, pois possuíam curso superior. 

Como afirma Craveiro Costa, o ensino Secundário precedeu ao curso primário. 

No entanto, este fato é fruto do fato histórico de que no Brasil o ensino secundário só se 

torna oficial a partir da Carta de 1827, (SILVA, 1959). Porém, este estava reservado aos 

preceptores ou mesmo dos familiares, para as crianças das classes mais abastadas. Em 

1835 constavam na Província cinco aulas de latim, duas aulas de francês, uma aula de 

retórica, uma aula de filosofia e uma aula de aritmética (COSTA, 1931, p. 31). 

Neste período foi criado em Penedo, o Colégio Nossa Sra. da Conceição com 

quatro cadeiras. Segundo Craveiro Costa, somente as Províncias da Bahia e Pernambuco 

apresentavam maior número de alunos, no curso secundário, com relação à Alagoas 

(COSTA, 1931, p. 35). 

Analisar o ensino secundário, em Alagoas, só é possível à luz das medidas do 

governo imperial, quando se iniciaram o Liceu Alagoano e a Escola Normal, ou a partir 

das reformas do governo republicano que se instalou, em 1889.
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A reforma Benjamim Constant, de 1890, baseada nos princípios republicanos, a 

liberdade e a laicidade atingira de imediato o Liceu Alagoano e a Escola Normal. O ano 

letivo começava, ordinariamente, em 1º de fevereiro e terminava em 30 de novembro de 

1890. O curso geral dos estudos abrangia a instrução religiosa obrigatória para todas as 

diferentes matérias exigidas pelos programas da Instrução Pública. 

O ensino secundário após a criação do Liceu Alagoano, um pouco mais de sua 

história  

Com a sua criação, em 1849, o Liceu Alagoano, em Maceió, incorporou todas as 

aulas secundárias existentes na capital e começou a funcionar com oito cadeiras 

centralizadas. As que já estavam providas permaneceram com seus lentes, a exceção do 

professor de Latim, Reverendo Satirio José Barboza, que foi removido para a cadeira da 

Cidade das Alagoas e substituído pelo lente Iago Francisco Pinheiro. Os ordenados dos 

professores eram constituídos de 600$000, acrescidos de uma gratificação de 200$000, 

após quatro anos de exercício, eles passavam a ser vitalícios.  

Situado, inicialmente, no Prédio Nacional na Rua da Praça da Matriz, em Maceió, 

atual praça D. Pedro II, o Liceu Alagoano contou com uma congregação composta por 

lentes de grande prestígio e vasta ilustração na sociedade alagoana. As cadeiras e seus 

respectivos ocupantes no ano de sua abertura foram: Gramática Nacional e Análise dos 

Clássicos Portugueses, Francisco José da Silva Porto; Gramática Latina, Iago Francisco 

Pinheiro; Gramática Francesa, José Severiano de Mello; Gramática Inglesa, José 

Alexandrino Dias Moura; Aritmética, Álgebra e Geometria, Francisco Elias Pereira; 

Geografia, Cronologia e História, Roberto Calheiros de Mello; Retórica e Poética, 

Fernando Affonso de Mello, que foi o primeiro diretor; Filosofia Racional e Moral, Inácio 

Hipólito Gracindo (DUARTE, 1961). Segundo o Estatuto da Congregação do Lyceu da 

Província das Alagoas de 1849, para matricular-se na instituição era necessário o aluno 

pagar a quantia de 6$400,00 anuais, sendo responsabilizado o professor que admitisse a 

frequência de todo estudante inadimplente (Art. 9º). A cobrança dessa taxa foi considerada 
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uma das causas do baixo número de matrículas no Liceu, considerando a economia da 

monocultura alagoana. Em 1851, por exemplo, somente 64 alunos fizeram inscrição na 

instituição, sendo apenas sete, o número de aprovados plenamente no final do ano. 

Entretanto, a respeito da solicitação de diminuição ou suspensão do pagamento, o então 

Presidente da Província, José Bento da Cunha Figueiredo, afirmava que a mesma “[...] 

deve ser conservada, senão argumentada; porque o estudante que não puder pagar 6.400 

reis por ano em favor de sua educação secundaria, deve procurar outra carreira, que melhor 

se acomode às suas circunstancias peculiares” (ALAGOAS, FALLA, 1846, p. 12). Devido 

às dificuldades encontradas neste primeiro momento para o acesso aos arquivos do Liceu 

Alagoano, hoje Escola Professor Edmilson Vasconcelos Pontes, nos serviu como fonte de 

consulta a dissertação de Mestrado de Ivanildo Gomes dos Santos, da Universidade 

Federal de Alagoas, (2012).  

Algumas considerações 

A pesquisa proposta para o doutorado intenciona investigar e analisar fontes 

históricas sobre o ensino da Matemática no estado de Alagoas. Focalizamos o Liceu 

Alagoano porque ele teve importância na formação das pessoas que passaram pela 

administração pública e, também, da elite alagoana. Para pensarmos no currículo de 

Matemática proposto no Liceu Alagoano, primeiramente temos que entender como se 

constituiu este estabelecimento de ensino e, assim, organizar as fontes que se encontram 

pulverizadas e a primeira ação é reconstituir a história da fundação da instituição. Em uma 

primeira análise está explicitado que o Liceu surgiu para atender a elite local e não atender 

às necessidades educacionais dos nativos de Alagoas. Esse caráter elitista perdurou por 

muito tempo e contribuiu para sedimentar aspectos “colonialistas” em Alagoas, mesmo 

vivendo em tempos republicanos, contribuindo, desta forma, para o atraso nas políticas de 

estado. Possivelmente, o currículo de Matemática proposto para o Liceu, nossa próxima 

etapa, poderá apontar algumas das perguntas que norteiam o trabalho no GPEM: por que 

os índices educacionais em Matemática dos alunos alagoanos eram tão pífios. 
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JACEGUAI REIS CUNHA E O ENSINO DE DESENHO EM 
RORAIMA 

José Ivanildo de Lima1

RESUMO

O texto apresenta um estudo sobre o ensino de desenho em Roraima, tomando como fio condutor o
livro denominado “Apontamentos de Educação Artística para o Curso Básico do 2.º Grau”. A pes-
quisa tem motivação no Projeto “A Constituição dos Saberes Elementares Matemáticos: a aritméti-
ca, a geometria e o desenho no curso primário em perspectiva histórico-comparativa, 1890-1970”, e
busca responder a questão: Como se caracteriza o livro didático “Apontamentos de Educação Ar-
títica para o Curso Básico do 2.º Grau” em relação aos saberes do Desenho na formação do profes-
sor dos anos iniciais? O percurso teórico-metodológico se desenvolve seguindo a perspectiva da
história cultural da educação matemática de Valente (2003) e utiliza algumas ferramentas conceitu-
ais de Chartier (1990). Os instrumentos dados à ler, são: o livro já citado acima, considerando sua
estrutura, aspecto físico, público-alvo, prefácio, conteúdos e a bibliografia; a Proposta Curricular
do 2.º Grau, de 1975, para analisar os programas, e; o manuscrito de Jaceguai Reis Cunha servindo
de apoio nas análises. O estudo indica que o desenho na formação do professor comparece como
elemento básico da Educação Geral, sendo que o livro analisado aponta para a ênfase no desenho
geométrico,  em detrimento de outros conteúdos,  configurando-os  como apêndice,  por  conta  da
obrigação ao cumprimento de um programa oficial.

Palavras-chave: História da Educação Matemática, Desenho, Formação de professores, Roraima.
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OS LIVROS DIDÁTICOS DE ARITMÉTICA NOS PROGRAMAS DO 

ENSINO PRIMÁRIO DO PARANÁ – 1903 a 1932 

CLARAS, Antonio Flavio1 

RESUMO 

O texto apresenta um recorte do estudo realizado na pesquisa de doutorado (CLARAS, 2016) que 

investigou as mudanças nas finalidades do ensino da Aritmética no Paraná ao longo das três 

primeiras décadas do século XX. O objetivo foi discutir os modos de organização e de utilização 

dos livros didáticos de Aritmética recomendados oficialmente para o ensino primário. Entre outras 

constatações, os estudos sinalizaram para uma aproximação nos modos de organização dos 

programas de ensino com a proposta contida nos livros didáticos “Aritmética Elementar Ilustrada” 

e “Aritmética Progressiva” de Antonio Trajano e “Primeira Aritmética para Meninos” e Segunda 

Aritmética para Meninos” de Souza Lobo, indicados quando das reformas dos programas. Para essa 

discussão trouxemos algumas observações feitas a partir dos oito exemplares analisados dentre as 

quatro obras indicadas oficialmente no período de 1903 a 1932. 

Palavras-chave: História da Aritmética. Aritmética no Paraná. Ensino Primário. 

INTRODUÇÃO 

Nos relatórios oficiais de inspetores de ensino, diretores dos grupos escolares e 

professores, encontram-se poucas vezes trechos fazendo referência ao que era 

desenvolvido na matéria de Aritmética no ambiente da sala de aula. Normalmente 

restringiam-se a breves comentários de assuntos tratados nos livros didáticos indicados 

oficialmente ou discorria-se mais demoradamente acerca de outras matérias do programa 

de ensino como a Língua Nacional, História e Geografia. 

Mas conforme afirma com Valente (2008), a Matemática é, dentre as disciplinas 

que tradicionalmente formaram os programas de ensino no Brasil, a que historicamente 

mais tem suas práticas atreladas ao uso do livro didático. Relacionando com o período 

1 Professor da rede estadual de ensino do Paraná e Doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná – Campus Curitiba. 

flavio.claras@uol.com.br 
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desse estudo no Paraná, a afirmativa encontra ressonância em Portela (2014, p. 95), quando 

afirma que o caráter disciplinador do raciocínio que assumia a Aritmética, naquele período, 

fazia com que os professores se sentissem mais seguros tendo em mãos o livro didático 

para a condução das suas aulas. Nesse caso, “[...] um instrumento que servisse de 

referência, como um “manual passo a passo”, [essa] pode ter sido a rota mais segura para a 

programação de uma escola seriada, o caso dos grupos escolares”, que se tornara a 

principal referência para todas as outras modalidades de escolas que existiam no Paraná.  

OS LIVROS DIDÁTICOS E AS PRÁTICAS DOCENTES NA DÉCADA DE 1900 

Dentre as considerações feitas por inspetores de ensino e também relatos de 

professores que mencionavam a utilização dos livros didáticos de Aritmética em suas 

aulas, das obras de Aritmética mencionadas, de Antonio Trajano, e que foram 

recomendadas pelo Regimento Interno das Escolas Públicas do Paraná, de 1903, é possível 

inferir que estas funcionavam como ferramenta orientando a direção das aulas de 

Aritmética. O referido Regimento recomendava livros didáticos para todas as matérias 

constantes no programa de ensino. 

Um dos inspetores de ensino incumbidos de fiscalizar o funcionamento das escolas 

no Paraná, entre os seus apontamentos e considerações em relatório de 1906, reforçou a 

recomendação dos livros didáticos para a matéria de Aritmética, atestando que deveriam 

ser utilizados “[...] os compendios de arithmetica e de geometria pratica de Antonio 

Trajano e Olavo Freire satisfazem regularmente” (PARANÁ, 1906, p. 15).  

A professora Julia Wanderley, que regia uma cadeira na capital, informou que o 

livro didático de Aritmética adotado pela sua escola fora “[...] Arithmetica Progressiva, de 

Antonio Trajano”. Avaliando positivamente as obras recomendadas à escola primária, a 

professora fez a seguinte consideração: “Adoptando nesta escola os livros indicados pela 

illustre congregação do Gymnasio Paranaense e Escola Normal, penso que todas ellas 

preenchem satisfactoriamente os seus utilissimos fins” (A ESCOLA, 1906, p. 22). 

O professor Lourenço, também regente de uma cadeira na Capital, informou ter 

seguido a lista de livros didáticos recomendada pela Diretoria Geral da Instrução Pública. 
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Entretanto, diferenciando-se dos relatórios dos demais, o referido professor teve o cuidado 

de analisar cada uma das obras recomendadas pela Congregação do Ginásio e da Escola 

Normal e emitir parecer acerca dos livros didáticos recomendados. Sobre o livro didático 

de Aritmética, em um comentário breve, dispensou quatro linhas: “A Arithmetica 

Elementar do Dr. A. Trajano é um excellente livro (o melhor que conheço, dêsse gênero, 

para escolas primarias) e produz sempre bons resultados, porquanto nelle a exposição 

dessa importante materia é feita pelo methodo pedagogico por excellencia – o intuitivo” (A 

ESCOLA, 1906, p. 82). 

Apontou pontos positivos e negativos das obras, estendendo sugestões, a partir do 

seu entendimento, de como deveriam ser elaborados os livros didáticos, possivelmente 

fazendo referência ao livro Iracema que fora tido como inadequado por uma parcela dos 

professores do ensino primário, sendo autorizada sua substituição em algumas escolas. 

Dizia o professor: “Diversos são os requisitos que devem estes possuir para bem preencher 

o duplo fim de instrucção e educação, a que se destinam. Alêm das qualidades pedagógico-

instructivas, hão de ter também os predicamentos Moraes que devem ser um dos apanagios 

dos livros destinados a infancia”. (A ESCOLA, 1906, p. 80). 

O professor Antonio Gomes d’Oliveira, diretor do Instituto Becker de Guarapuava2, 

em relatório de três páginas, encaminhado ao Secretário de Estado dos Negócios do 

Interior, Justiça e Instrução Pública, em meio a queixas administrativas e pedagógicas, fez 

constar as dificuldades que encontrou quando assumiu a direção do estabelecimento de 

ensino citado, as necessidades de mudanças e adequações para a continuidade do 

funcionamento do Instituto e as melhorias obtidas com os ajustes feitos sob seu comando 

até aquela data.   

Arguindo os alumnos que me eram confiados, desde logo convenci-me da 

inadiavel necessidade d’um remodelamento completo, não só nos compendios 

adoptados, como tambem nas materias a estudar [...]. O ensino era ministrado 

pelo professor Becker, por resumidissimas noções extrahidas de compendios de 

autores differentes, formando Arithmetica, Grammatica Portugueza, Geographia, 

etc., cada materia uma brochura a manuscripto approximadamente 30 paginas de 

papel almaço aberto. (PARANÁ, 1907, p. 49). 

2 O Instituto Becker, que funcionava na cidade de Guarapuava, era um estabelecimento de ensino particular, 

subvencionado pelo governo do estado do Paraná no período citado.   
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Discorrendo sobre as mudanças que foram efetuadas, o diretor fez referências aos 

novos métodos de ensino implementados pelo Instituto a partir de sua regência, sinalizando 

a presença de conceitos do método intuitivo. 

Convencido desses inconvenientes reformei immediatamente os compendios 

adoptados pelos que me pareceram mais adaptados ao methodo intuitivo e á 

intelligencia infantil, e iniciei o verdadeiro curso do 2ºgráo, antes do curso de 

materias superiores, porquanto é logico o ensino deve ser feito do simples para o 

composto, como ensina a Razão e os pedagogistas de todos os tempos. 

(PARANÁ, 1907, p. 49). 

No que se referia aos livros didáticos a serem seguidos pelo Instituto Becker, 

informou o diretor Antonio Gomes d’Oliveira 

Adoptei no Instituto, para o ensino de 2º gráo, a Grammatica Portuguza (2º anno) 

de João Ribeiro, Arithmetica Elementar de Trajano, Geographia Elementar, de 

Lacerda, Geometria Pratica, de Olavo Freire, Historia do Brazil, de Lacerda, 

Selecta Classica, de Alfredo Clemente Pinto, (para leituras expressivas) e Brasil 

e Paraná, do Dr. Sebastião Paraná. (PARANÁ, 1907, p. 50). 

Assim como o professor Lourenço, o professor Becker comentou cada um dos 

livros didáticos escolhidos. Para a matéria de Aritmética, argumentou: “[...] o curso de 

Arithmetica de Trajano tem seus opugnadores, entretanto, me parece o mais claro e melhor 

methodisado de todos os que se adoptam nas casas escolares, de curso equivalente ao curso 

de 2º gráo das escolas publicas do Paraná” (PARANÁ, 1907, p. 51).  

Esse trecho do relatório indica que os livros de Aritmética recomendados chegaram 

às escolas distantes da Capital e que eram utilizados apenas com os alunos que cursavam o 

segundo grau, ou a terceira e quarta séries do ensino primário. Esse indício apareceu 

também em outros documentos analisados. Um dos motivos dos livros serem utilizados 

apenas nessas duas séries seria a recomendação dos autores, que indicavam que o material 

deveria ser utilizado nas classes mais adiantadas. 

Após esses relatos, foi possível observar indícios da possível utilização dos livros 

didáticos de Aritmética para demarcar o modo de organizar os conteúdos dos programas de 

ensino primário. As mudanças que ocorreram nos programas de ensino, a partir da segunda 

metade da década de 1910, sugerem uma contribuição importante dos livros didáticos para 
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a recomendação de novas práticas de ensino, mas fundamentalmente para a prescrição dos 

conteúdos. 

OS LIVROS DIDÁTICOS DE ARITMÉTICA: referências para as mudanças dos 

programas de ensino 

Na investigação das fontes3, identificaram-se elementos que possivelmente tenham 

interferido, ao longo das três décadas estudadas, nas mudanças que ocorreram nas 

finalidades prescritas para os programas de Aritmética no ensino primário, notadamente a 

mudança feita a partir de 1917. 

Quando confrontados os livros didáticos de Aritmética recomendados para o 

período em análise com os conteúdos programados para o ensino primário, observa-se uma 

sinalização de que os programas oficiais de Aritmética tenderam a aproximar-se do modo 

de organização disposto nesses livros. Estes parecem ter funcionado como uma das 

“balizas” utilizadas para encaminhar a nova forma de organização dos programas na 

direção das novas finalidades a que se destinava o ensino da referida matéria: 

conhecimentos práticos de aplicação imediata na vida cotidiana e conhecimentos mais 

graduados, que preparavam as crianças para acessar os níveis secundário e superior de 

ensino. 

Para Alain Choppin (2004), os livros didáticos constituem-se como fontes que 

cultivam várias funções que podem ser referencial, instrumental, ideológica, cultural e 

documental. Entretanto, ressalva o autor que essas funções ou finalidades podem 

modificar-se dependendo do ambiente, da época e das modalidades de ensino em que são 

utilizadas. É necessário o olhar apurado do historiador para propor as questões certas para 

perceber essas singularidades (JULIA, 2001).  

A função instrumental do livro, que é a proposição de atividades para o aluno 

(CHOPPIN, 2002), tem como finalidade “[...] facilitar a memorização dos conhecimentos, 

favorecer a aquisição de competências disciplinares e a apropriação de habilidades ou de 

3 As fontes aqui referidas são documentos oficiais, como relatórios e legislações educacionais, livros 

didáticos de Aritmética, recomendados durante o período, e duas revistas pedagógicas que circularam no 

Paraná, a revista A Escola e a revista O Ensino. 
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métodos de análise” (EL HAWAT, 2015, p. 3). “Enquanto a lição é uma sistematização 

voltada para a organização do trabalho docente, portanto pertinente ao domínio 

profissional do magistério, é por meio do exercício que o aluno pode vivenciar a atividade 

matemática” (PAIS, 2010, p. 8). 

Essa reflexão reforça a hipótese de que os livros didáticos referidos contribuíram 

em alguma medida para as modificações que ocorreram nos programas do ensino primário 

de Aritmética, especialmente das reformas feitas nos programas de ensino a partir da 

segunda metade da década de 1910, no Paraná. 

Para chegar a esse entendimento, foram analisados os livros didáticos indicados ao 

ensino primário nas três primeiras décadas do século XX no Paraná, considerando os 

contextos em que os regulamentos escolares e os programas de ensino foram organizados. 

Esse cabedal de instrumentos possibilitou melhor compreensão dos contextos 

institucionais, pedagógicos e culturais do ambiente em que foram produzidos os livros 

citados e por onde circularam esses materiais (CHOPPIN, 2002).  

Como avaliam Pinto, Portela e Claras (2014, p. 103-104), 

Os discursos presentes em documentos oficiais, mais especificamente os 

veiculados nos programas de ensino, prescritos para a escola primária em 

diferentes tempos e lugares, trazem registros dos momentos de descontinuidade, 

permanências de conteúdos de caráter formativo, portanto, indispensáveis às 

primeiras aprendizagens do cidadão. Assim, a arte de programar, selecionando e 

ordenando assuntos em uma sequência pedagogicamente elaborada, mais que 

uma habilidade técnica, é um ato político no qual subjazem concepções de 

educação, escola e sociedade, de ensino e aprendizagem, que encerram 

finalidades dos conhecimentos considerados indispensáveis à formação do 

cidadão. 

Considerando os estudos de Valente (2008) acerca da necessidade do uso de livros 

didáticos que historicamente os professores de matemática sempre tiveram, buscou-se 

compreender as circunstâncias dos períodos da elaboração, bem como da recomendação 

dos quatro livros didáticos para a matéria de Aritmética. 

AS OBRAS DIDÁTICAS DE ARITMÉTICA RECOMENDADAS NO PARANÁ 

NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX 
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As duas primeiras obras didáticas indicadas nesse período para a Aritmética do 

ensino primário no Paraná constavam no Regimento Interno das Escolas Públicas do 

Paraná, promulgado pelo Decreto 263, de 1903. O documento continha uma lista com os 

nomes dos livros didáticos aprovados para o ensino primário e que deveriam ser adotados 

nas escolas públicas do Estado. Para a Aritmética, o texto dizia que “[...] por indicação da 

Congregação do Gymnasio Paranaense e Escola Normal”, foram indicados “Arithmetica 

elementar e “Arithmetica progressiva”, de Antonio Trajano” (PARANÁ, 1903, p. 102). 

Para o estudo feito sobre as mudanças nas finalidades da Aritmética no ensino 

primário do Paraná nas três primeiras décadas do século XX (CLARAS, 2016) foram 

localizados três edições da Aritmética Elementar Ilustrada. O exemplar da edição mais 

antiga indica duas edições diferentes e não informa a data da publicação. A capa informava 

a sexagésima oitava edição, enquanto a contracapa trazia que aquele exemplar era a 

septuagésima sexta edição, e foi editado pela Typographia Martins de Araujo, no Rio de 

Janeiro. A nonagésima terceira ou nonagésima quarta edição, foi publicada pela Livraria 

Francisco Alves, Rio de Janeiro, em 1924. E como a anterior, também é informada duas 

edições. Na capa consta que se tratava da nonagésima terceira edição, enquanto que a 

contracapa informa que seria a nonagésima quarta edição. E uma página adiante, há o 

registro a lápis indicando “28 de agosto de 1926”, possivelmente o ano em que foi 

utilizado. E a nonagésima oitava edição também foi publicada pela Livraria Francisco 

Alves, Rio de Janeiro, em 1927. As imagens que ilustram as capas de todas as edições são 

as mesmas.  

Da Aritmética Progressiva analisamos a quadragésima segunda edição, que não 

constam data impressa da sua publicação. Entretanto, nas primeiras páginas aparece 

anotado com tinta, a data de 04 de maio de 1914. O registro possivelmente foi feito pelo 

aluno que utilizou. Publicado pela Typ. Martins de Araujo & C., na contracapa dizia tratar-

se de um “[...] curso completo theorico e pratico de Arithmetica Superior preparado para a 

mocidade Brazileira” (TRAJANO, 1914, p. i). Informava também as outras obras 

produzidas pelo autor: “da Arithmetica Primaria, da Arithmetica Elementar, da Arithmetica 

Progressiva, da Algebra Elementar, da Nova Chave da Arithmetica Progressiva e da Nova 

Chave da Algebra” (TRAJANO, 1914, p. i).  
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Em 1916, o Conselho Superior de Ensino determinou a substituição dos livros 

didáticos de Aritmética, de Trajano, para o ensino primário, recomendando em seu lugar 

outras duas obras: a “1a Arithmetica de Souza Lobo”, para ser trabalhada com os alunos 

das terceiras séries, e o livro “2a Arithmetica de Souza Lobo”, para ser trabalhada com os 

alunos das quartas séries (PARANÁ, 1916, p. 47-8). Os dois títulos possivelmente 

deveriam ser Primeira Arithmetica para meninos e Segunda Arithmetica para meninos, de 

José Theodoro de Souza Lobo. 

Da Primeira Aritmética para Meninos tivemos acesso a um exemplar da vigésima 

edição, publicada em 1901, por João Mayer Junior, Livreiro-Editor de Porto Alegre, RS. 

Também conseguimos dois exemplares da Segunda Aritmética, o primeiro da 27a edição, 

publicado em 1928, e o segundo, da 28a edição publicado em 1929, ambos pela Livraria do 

Globo de Porto Alegre. 

De acordo com Pais (2010/2011, p. 9), nas edições publicadas a partir das primeiras 

décadas do século XX “[...] trazem apenas o título de Segunda Aritmética, mantendo os 

mesmos conteúdos”. Isso leva a crer que “[...] na época em que foram lançadas, essas obras 

revelam, em parte, um traço da realidade educacional brasileira do século XIX, referente à 

divisão de escolas primárias para meninos e para meninas”.  

Quando essas obras foram recomendadas no Paraná já haviam sido avaliadas pela 

primeira vez por uma comissão formada por intelectuais brasileiros ligados à educação, no 

início da década de 1880, que após parecer favorável, foram autorizadas e recomendadas.  

Pais (2010/2011, p. 12), realça que era prática comum nas últimas décadas do 

século XIX o autor submeter a obra a uma comissão para avaliar sua relevância. Essa 

prática 

[...] consistia em submetê-los a um processo de avaliação por um conselho 

vinculado à diretoria da instrução pública de uma das unidades administrativas 

do país. Uma vez obtida a aprovação, o livro era recomendado oficialmente para 

uso nas escolas públicas. Este procedimento se constituía em um poderoso canal 

de divulgação da obra, pois, em certos casos, a recomendação resultava na 

compra de centenas ou milhares de exemplares, pelos cofres públicos, para a 

distribuição gratuita pelas escolas públicas. Além do mais, a relação estabelecida 

entre o poder público e os professores, sendo estes os efetivos agentes produtores 

das instituições escolares, estava sob o constante controle da inspeção escolar.  
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O livro Aritmética Elementar Ilustrada, de Trajano, nos pareceres que datam 

de1883 e 1907, tiveram recomendações positivas à obra nas suas primeiras edições por 

ocasião das suas publicações nas últimas décadas do século XIX. Pelo que se pôde 

perceber, esses materiais circularam em diversos estados brasileiros, principalmente nas 

regiões sul, sudeste e nordeste, nas quais se identificou maior disponibilidade de 

exemplares de obras nos sebos virtuais visitados. 

Para esse texto foram analisadas as obras referidas conforme a ordem em que foram 

recomendadas, ou seja, primeiro as obras de Antonio Trajano e depois as de Souza Lobo.  

Conforme já informado, foram encontradas, nos relatórios oficiais consultados, 

apreciações positivas feitas por intelectuais conceituados da época, como Benjamin 

Constant, em 1883.  

Nas primeiras páginas dos exemplares da Aritmética Ilustrada, a editora destacava 

a aceitação e o reconhecimento que a obra obtivera pelos professores e pelos alunos. 

A importancia desse livro póde ser facilmente avaliada pelo acolhimento que elle 

teve da imprensa, pelo professorado e até da propria infancia que por elle 

estudou, logo nas suas primeiras edições. Além deste acolhimento immediato e 

tão honroso, esta obra foi depois premiada pelo Jury da Exposição Pedagogica 

do Rio de Janeiro4; foi adoptada no ensino em diversos estabelecimentos 

importantes de educação. As cincoenta e nove edições já esgottadas attestam a 

sua grande utilidade no ensino desta disciplina.  (TRAJANO, 1927, p. 3). 

Sobre a avaliação do livro Aritmética Elementar Ilustrada, transcrevemos um dos 

pareceres da comissão de 1883, elaborado pelo Doutor Manoel P. C. de Amarante5, 

atestando a qualidade da obra e também por sintetizar melhor o que foi dito nos demais 

pareceres.  

Nesse parecer, observa-se a referência aos conceitos que fundamentavam o ensino 

intuitivo e a lógica do conteúdo (VALENTE, 2012), que orientavam gradualmente o nível 

de complexidade do material. 

4A Exposição Pedagógica do Rio de Janeiro aconteceu no período de 29 de julho a 30 de setembro de 1883. 

Estiveram representados no evento os mais importantes estabelecimentos particulares existentes na época, os 

quais apresentaram materiais pedagógicos e as obras utilizadas para o ensino. 
5O Doutor Manoel P. C. de Amarante era lente de mecânica da Escola Militar da Capital. 
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Exposição clara e simples, difficuldades apresentadas gradualmente e 

gradualmente vencidas; figuras bem combinadas, que ilustram e embellezam o 

livro; grande numero de exercícios instructivos e de problemas, cujos dados são 

por vezes com felicidade escolhidos dentre os elementos da economia domestica, 

da chronologia, historia, etc., etc., nitidez de impressão, tudo contribuiu para 

tornar interessante a apreciável o novo compendio, do qual, parece-me, se póde 

dizer: é um livro util. 

Cada um sabe, e muitos de experiencia propria, o desgosto e o desanimo que o 

estudo da regra de tres, de juros, etc., causa aos principiantes, sobrecarregando-

lhes a memoria, e o prazer que ao contrario, lhes dá o methodo analytico, 

chamado a reducção á unidade, pela facilidade com que o aprendem e applicam. 

“É assim que o Sr. Trajano faz desse methodo com muito acerto largo uso em 

todo o seu livro, e é a chave de ouro com que o fecha”. (TRAJANO, 1924, p. 4). 

Para a Aritmética Progressiva, observa-se que dois dos três pareceres incluídos na 

obra foram atribuídos a dois jornais ou periódicos da época: o Jornal do Comércio e Do 

Combate, que, pelas denominações, possivelmente tinham como alvo em suas publicações, 

respectivamente, o comércio e as camadas mais abastadas intelectualmente. 

No primeiro parecer, o senhor Antonio X. de Araújo Pitada disse: “[...] não sei que 

mais admire, se a exactidão e clareza das definições, se a simplicidade das regras, se a 

applicação do methodo intuitivo, se o desenvolvimento das questões, se a felicidade da 

escolha dos problemas” (TRAJANO, 1914, p. 2). 

O Jornal do Comércio, de 20 fevereiro de 1880, informava em uma das suas 

páginas que 

Com o titulo Arithmetica Progressiva publicou o Sr. Antonio Trajano, em S. 

Paulo, um curso theorico e pratico de Arithmetica, que nos parece dever 

apresentar ao ensino vantajosos resultados. A doutrina exposta com simplicidade 

em termos claros; os exemplos são bem escolhidos, e os exercicios graduados de 

modo que o leitor vai caminhando do mais facil para o mais difícil. 

Além da theoria da Arithmetica, trata o curso do Sr. Trajano de numerosas 

questões praticas e freqüentes no commercio, taes como cálculos de juros 

simples e compostos, desconto, commissões, cambio, etc. (TRAJANO, 1914, p. 

2). 

Seguindo uma linha de análise voltada para o comércio, que era a esperada pelo seu 

público, o Jornal do Comércio deu mais destaque aos conceitos da matemática financeira 

tratados no livro por Trajano, sugerindo que a maior contribuição dada pela obra estava em 

tratar com propriedade conhecimentos matemáticos que estavam além da “theoria da 

Arithmetica”.  
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Na apreciação feita pelo Do Combate, cuja publicação data de 18 de maio de 1880, 

o parecerista, com uma linguagem mais enciclopédica, quase poética, direcionou sua

apreciação mais para a maneira como o autor encaminhou pedagogicamente os conceitos 

matemáticos dentro da obra. Destacou, ao final, o modo particular como Trajano utilizou 

os conceitos do ensino intuitivo. 

Caminha-se tão suavemente atravez daquellas bravezas de cifras e problemas, 

que nós chegamos ao fim possuidores de toda aquella fortuna de saber, quase 

sem percebermos a fórma por que Ella nos entrou no cerebro. 

O systema natural e logico, a exposição clara e simples, que o auctor usa no seu 

compendio, nada deixa a desejar aos compendios estrangeiros que tratam desta 

materia, e a muitos excede. 

Aquelle que pela primeira vez se entrega ao estudo da Arithmetica, não encontra 

alli as difficuldades do obscurantismo pelas syntheses dos enunciados, pois que 

todos os cálculos são demonstrados por exemplos tão largamente desenvolvidos, 

que nenhuma duvida deixam na razão do neophyto. 

Caminhando do facil para o difficil, chega até ás progressões geometricas, com 

que dá findo o seu trabalho. (TRAJANO, 1914, p. 2). 

As duas últimas linhas do parecer descrevem bem o modo de organização de todo o 

material. Ou seja, o autor encaminhou a sua organização partindo dos conceitos 

elementares e avançando aos conceitos matemáticos superiores. E dentro de cada conceito 

desenvolveu atividades observando essa mesma ordem: das atividades mais simples para 

as mais complexas, das mais fáceis para as mais difíceis e assim por diante. 

Como pontos de convergência desses pareceres, observa-se o destaque dado aos 

aspectos positivos da obra, como o modo gradativo do aumento do nível de complexidade 

das atividades que foram feitas pelo autor, e o modo como utilizou os conceitos do método 

intuitivo dentro da obra para desenvolver os conceitos matemáticos.  

Para as obras de Souza Lobo, também as primeiras páginas apresentavam pareceres 

de comissões aprovando e recomendando os materiais. 

Na edição de 1901, da Primeira Aritmética para Meninos, aparece nas primeiras 

páginas a inscrição: “Obra aprovada pelo Conselho da Instrucção e por uma Comissão da 

Escola Militar, adoptada nas Escolas Publicas do Rio Grande do Sul e em quase todos os 

Collegios Particulares do mesmo Estado” (SOUZA LOBO, 1901, CONTRACAPA). 
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O livro didático Segunda Aritmética, na contracapa, informava que aquela era uma 

“Obra adoptada nas escola publicas do Rio Grande do Sul e em quase todos os collegios 

particulares do mesmo estado” (SOUZA LOBO, 1929, p. 1).  

Para as duas obras referidas, de Souza Lobo, além dos elogios relacionados ao 

modo como foram organizadas, os pareceristas apresentaram sugestões de melhoria para as 

edições seguintes. De fato, foi possível observar, nos materiais disponíveis várias 

mudanças entre as duas edições da Primeira Aritimética para Meninos.  

Observa-se, nas primeiras páginas, pouco antes de apresentar os conteúdos no livro 

Primeira Aritmética para Meninos, que foram incluídas as cartas-pareceres que avaliavam 

e recomendavam a obra, dentre as quais destacam-se duas.  

A carta-parecer feita por Francisco Cabrita, datada de outubro de 1883, começa 

destacando o sucesso da obra que, em menos de nove anos, já havia atingido a oitava 

edição.  

Sobre a estrutura do livro, emitiu parecer aprovando e destacou os pontos que 

considerou mais relevantes.  

Lendo-a com a particular attenção me dispertam livros de tal ordem, fui 

insensivelmente levado á convicção do justo acolhimento que tem ella tido, pela 

clareza, e estylo correcto que de pagina em pagina patentêa o tirocinio pratico de 

seu auctor 

Os variados exemplos intercalados no texto com a respectiva explicação e um 

bem elaborado questionario que se destaca no fim de cada capitulo, muito 

aproveitarão de certa á creança que, depois de guiada por intelligente preceptor, 

tentar recordar por si parte das disciplinas anteriormente estudadas. (SOUZA 

LOBO, 1901, CONTRACAPA).  

O parecerista reforçou os questionários inseridos ao final de cada capítulo como um 

recurso para avigorar o uso da memória no modo de organização da obra de Souza Lobo 

para alunos e professores apreenderem os conceitos matemáticos. 

Entretanto, no todo da obra, sugeriu mudanças para as edições que por certo viriam. 

Considerando toda a obra, só não fez recomendações de alterações para os dois primeiros 

capítulos.  

Se me fosse, entretanto, estipulado o dever de apresentar da vossa “Primeira 

Arithmetica para Meninos” uma nova edição, tomaria eu a liberdade de dar 

maior desenvolvimento practico á – divisiblidade dos numeros, - ampliando as 
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suas multiplas e utilíssimas apllicações; eliminaria os quatro ultimos capitulos e 

sobre o titulo – Methodo de reducção á unidade, - um dos mais fecundos da 

Arithmetica e mais proprio para exercitar a gumnastica intellectual na primeira 

infancia, trataria dos assumptos relativos áquelles capitulos, amenisando o final 

do estudo imprescindível sciencia com variadissimas questões aptas a serem 

abordadas por esse methodo elegante, facilimo, espontaneo e geral. (SOUZA 

LOBO, 1901, CONTRACAPA). 

Nas quatro obras recomendadas para o ensino primário paranaense, diferenciava-se, 

basicamente, o modo de utilização do ensino intuitivo. No que se referia aos temas que 

norteavam as atividades, não havia diferenças. Estabelecendo relação com os estudos de 

Pinto (2014, p. 56-57), para os conteúdos de Aritmética prescritos para o ensino primário, 

os “[...] problemas considerados apropriados pela nova didática, os práticos, ao que parece, 

refere-se a um Brasil rural, a uma realidade de trabalho adulto [...]”. Para a autora, não 

seria a realidade “[...] da criança que aprende brincando, mas a de que aprende a negociar a 

partir dos interesses de adultos”.  

Trajano trabalhou suas obras tendendo a aproximar-se da perspectiva intuitivo-

analítica (OLIVEIRA, 2015). Entretanto, para Valente (2015, p. 205), não é possível 

afirmar sistematicamente que as obras de Trajano configuram-se como livros “[...] de 

ensino intuitivo da Aritmética, considerando toda a extensão da obra. Verdadeiramente, o 

processo intuitivo é praticamente exercitado na introdução das operações”, em especial a 

Aritmética Elementar Ilustrada. Passada essa introdução, Trajano “[...] retorna ao modo 

tradicional de organização dos conteúdos aritméticos. É bem verdade que não repete as 

formas tradicionais de abordagem deles, mas a sequência de seus ensinos” (VALENTE, 

2015, p. 205).  

Na Aritmética Elementar Ilustrada, Trajano inicia o ensino das quatro operações a 

partir de um cenário, normalmente caracterizado por uma figura, para depois ir para as 

partes, relacionando os elementos propostos na ilustração com os conceitos e a linguagem 

matemática. De acordo com Oliveira (2015, p. 6), “[...] pelo analítico (decomposição), a 

realidade é desconstruída em seus elementos. [...] o intuitivo analítico toma uma dada 

realidade como todo”. Desse modo, o autor parece começar seus estudos pelas coisas e não 

pelas palavras e, concretizando o abstrato, apresenta uma representação com coisas para 

depois nominá-las matematicamente. 
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Já Souza Lobo tende a desenvolver suas obras na perspectiva intuitivo-sintética (EL 

HAWAT, 2015), tentando compreender a linguagem matemática para após relacioná-la às 

questões do cotidiano. Desse modo, compreende-se que Souza Lobo começa pelas palavras 

e caminha para as coisas. Isso, conforme Oliveira (2015, p. 6), caracteriza o método 

intuitivo-sintético, onde por um processo de “[...] (composição), os elementos são 

relacionados e conectados uns aos outros para retomar e reconstruir a realidade”. Para 

Valente (2015, p. 201), a obra de Souza Lobo pode ser resumida a partir da seguinte 

ordem: “[...] as operações com números inteiros, enuncia as operações e, trata, 

inicialmente, da adição. Após, descreve o processo algorítmico para efetuar a adição, dá 

um exemplo, para, em seguida, propor exercícios por meio de um questionário”. 

Sobre essas classificações e denominações acerca dos métodos de ensino: “[...] 

sintético (das partes para o todo), analítico (do todo para as partes), lógico-dedutivo (tendo 

em conta a ordenação interna dos conteúdos matemáticos), intuitivo (considerando os 

processos de base pestalozziana) parece pouco informar sobre os processos colocados em 

prática no cotidiano escolar” (VALENTE, 2015, p. 205). 

Como já destacado, os livros didáticos de Aritmética prescritos para o ensino 

primário no Paraná, que foram analisados nesse estudo, têm suas publicações datadas das 

três primeiras décadas do século XX. Entretanto, observa-se que as obras foram publicadas 

no último quarto do século XIX e que suas estruturas, bem como os argumentos que 

justificavam as contribuições dos materiais, foram mantidas desde essa época ao menos até 

o final da década de 1920.

CONSIDERAÇÕES 

No Paraná, no período que trata esse recorte, observa-se vestígios que confirmam 

essa tradição de que a Matemática se caracteriza como a disciplina que historicamente, 

mais o professor buscou nos livros didáticos apoio para o seu desenvolvimento.  

Conforme evidenciado no texto, ao longo das três primeiras décadas do século XX 

foram indicados oficialmente quatro livros de Aritmética: Aritmética Elementar Ilustrada e 

Aritmética Progressiva, de Antonio Trajano e, Primeira Aritmética para Meninos e 
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Segunda Aritmética para Meninos, de Souza Lobo. Como características comuns, as quatro 

obras começaram a ser produzidas no ultimo quarto do século XIX e tiveram circulação em 

várias regiões brasileiras durante ao menos sete ou oito décadas. 

As obras de Trajano passaram por uma quantidade menor de ajustes ao longo desse 

período, se comparadas às obras de Souza Lobo. Entretanto, esses ajustes foram feitos na 

linguagem e ajustadas a ordem de apresentação dos conteúdos, mas não foram retirados ou 

acrescidos conteúdos novos nestes materiais. 

No Paraná, a contribuição mais relevante destas obras foi a sua utilização como 

uma das referências para a reorganização dos programas de ensino de Aritmética, em 

especial a partir de 1917. Observa-se que foram incluídos nos programas oficiais de ensino 

a partir desse período, conteúdos que até então só eram verificados nos livros didáticos, 

evidenciando, portanto, a mudança nas finalidades da Aritmética do ensino primário.  

REFERÊNCIAS 

CHOPPIN, Alain. História dos livros didáticos e das edições didáticas: sobre o estado da 

arte. Educação e Pesquisa, v.30, n.3, São Paulo, set./dez, 2004.p. 549-566. 

CHOPPIN, Alain. O historiador e o livro escolar. História da Educação, v.11, p. 5-27, 

Pelotas, abr. 2002. 

EL HAWAT, Joseane Craveiro. A circulação da Aritmética de Souza Lobo nas aulas 

públicas de Porto Alegre (1892-1921). VIII Congresso Brasileiro de História da 

Educação. UEM, Maringá, PR, 2015. 

OLIVEIRA, Marcus Aldenisson de. Sobre o Método Intuitivo Analítico para o Ensino dos 

Saberes Elementares Matemáticos. XI Seminário Nacional de História da Matemática. 

SBHMat, UFRN, Natal, 2015. 

PAIS, Luiz Carlos. Traços Históricos do Ensino da Aritmética nas últimas Décadas do 

Século XIX: livros didáticos escritos por José Theodoro de Souza Lobo. Revista 

Brasileira de História da Matemática, v. 10, n. 20, out./2010 – mar./2011, São Paulo, p. 

127-146. 

PARANÁ. Decreto n. 263, de 22 de outubro de 1903. Regimento Interno das Escolas 

Públicas. Leis, Decretos e Regulamentos do Estado do Paraná, 1903. Curitiba, Tip. da 

Penitenciária Geral do Estado. 

Comunicações



______. Relatório apresentado ao Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública pelo 

Dr. Arthur Pedreira de Cerqueira. Curitiba: Typographia D’A República, 1907. 68p. 

______. Relatório apresentado ao Presidente do Estado do Paraná Dr. Affonso Alves de 

Camargo pelo Dr. Enéas Marques dos Santos. Curitiba: Typ. d’A República, 1916. 249p. 

PETRICH, Julia Wanderley. Relatórios.A Escola – Revista do Gremio dos professores 

públicos do Estado do Paraná, Curitiba, ano I, n. 1, p. 17-25, fev. 1906. 

PINTO, N. B.; PORTELA, M.S.; CLARAS, A. F. A Aritmética Prática nos Programas do 

Ensino Primário do Estado do Paraná (1901-1963). In: COSTA, D. A.; VALENTE, W. R. 

Saberes matemáticos no curso primário: o que, como e por que ensinar?. São Paulo, SP: 

Editora Livraria da Física, 2014. 

PINTO, Neuza Bertoni. Renovação dos Programas de Ensino de Aritmética da Escola 

Primária em São Paulo e no Paraná, nos anos de 1930: um estudo histórico comparativo. 

História da Educação (online). Porto Alegre, n. 44, set./dez., 45-59, 2014. 

SOUZA LOBO, J. Th. Primeira Arithmetica para Meninos. 20. ed.Porto Alegre: Edição 

da Livraria Globo – Barcellos, Bertaso & Cia., 1901.  

______. Primeira Arithmetica para Meninos. 36.ed. Porto Alegre: Edição da Livraria 

Globo – Barcellos, Bertaso & Cia., 1914. 

______. Segunda Arithmetica para Meninos. 27. ed.Porto Alegre: Editores: Barcellos, 

Bertao & Cia. – Livraria do Globo, 1928.  

______. Segunda Arithmetica para Meninos. 28. ed.Porto Alegre: Editores: Barcellos, 

Bertao & Cia. – Livraria do Globo, 1929.  

SOUZA, Lourenço A. Relatório.A Escola – Revista do Gremio dos professores públicos 

do Estado do Paraná. Curitiba, ano I, n. 4, p. 78-83, maio 1906.   

TRAJANO, Antonio Bandeira. Arithmetica Elementar Illustrada:ensino theorico e 

pratico. 93. ed.Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1924.  

______. Arithmetica Elementar Illustrada: ensino theorico e pratico. 98. ed.Rio de 

Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1927.  

______. Arithmetica Elementar Illustrada: para uso dos alumnos adiantados das escolas 

primarias. 68.ed. Rio de Janeiro: Tipografia Martins de Araújo, [s. d.], 135p. Disponível 

em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104081> 

______. Arithmetica Progressiva: curso superior, theorico, analytico e pratico. 32.ed.Rio 

de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1914.  

Comunicações

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104081


VALENTE, Wagner Rodrigues. Elementar. In: VALENTE, Wagner Rodrigues (Org.). 

Cadernos de Trabalho. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015. 

______. O que é número? Intuição versus tradição na história da educação 

matemática.Revista Brasileira de História da Matemática. Publicação Oficial da 

Sociedade Brasileira de História da Matemática, v. 12, n. 24, Abr./Ago., 2012, p. 21-36. 

______. Quem somos nós, Professores de Matemática?. Cad. Cedes, Campinas, SP, v. 

28, n. 74, jan./abr./ 2008, p. 11-23. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. 

Acesso em: 28 nov. 2015. 

Comunicações

http://www.cedes.unicamp.br/


LIVRO DIDÁTICO: um material escolar do aluno no estudo da 

Aritmética? O contexto do curso primário paulista (início do séc. XX) 

Marcus Aldenisson de Oliveira1 

RESUMO 
Interessou saber: que categorização recebeu o material escolar destinado para o uso individual do 

aluno no estudo da Aritmética do ensino primário paulista? De início, fiz um levantamento de 

estudos teóricos a fim de saber o que caracteriza um livro didático. A partir do repositório, montei 

um corpus de documentos sobre o tema, a exemplo de pareceres de duas comissões de livros e 

materiais didáticos adotados pelo Estado de São Paulo. Em seguida, cruzei as informações obtidas 

nos pareceres com alguns livros/obras/materiais destinados para o uso do aluno no estudo da 

Aritmética. O resultado desse exercício reflexivo mostrou que os materiais escolares são objetos de 

consumo cultural. O texto revelou ainda que nem sempre o livro didático foi destinado para uso do 

aluno, pelo menos no estudo da Aritmética do curso primário paulista no período analisado. 

Palavras-chave: Aritmética. Curso primário. Material escolar. 

INTRODUÇÃO 

De que tratam os livros didáticos de Aritmética do ensino primário? A resposta 

mais óbvia seria: tratam dos saberes aritméticos ensináveis na escola primária. Essa talvez 

seja a resposta dada pelo senso comum que não precisa fazer pesquisa para responder uma 

questão como essa. Mas, do ponto de vista histórico, uma investigação científica oferece 

outras respostas. Para isso, antes de analisar os saberes aritméticos num dado livro 

nomeadamente chamado de didático, cumpre se interrogar: o que caracteriza um livro 

didático? Para quem ele é destinado? Na verdade, estas são algumas inquietações 

particulares no curso de desenvolvimento da minha pesquisa de doutoramento2. Afinal, é 

preciso saber que material se pretende analisar, antes mesmo de examinar seu conteúdo. 

Na tentativa de melhor caracterizar o que eu estava querendo denominar de livro 

didático, realizei um levantamento de estudos teóricos que tratam sobre o tema. Nesses 

1 Doutorando pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), campus Guarulhos. E-mail: 

marcus_aldenisson@hotmail.com  
2 A investigação tem por tema a constituição da Aritmética escolar do ensino primário a partir da pedagogia 

moderna. Atualmente, a pesquisa está sendo desenvolvida por meio de um estágio na França inserida no 

projeto de cooperação (CAPES/COFECUB) entre os dois países (Brasil/França). 
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estudos encontrei uma concepção de livro didático que, grosso modo, já está quase 

naturalizada. A minha intenção era saber se de fato eu poderia aceitar e adotar o 

entendimento de livro didático já constituída na e pela historiografia nacional. Para isso, 

recorri a documentos de uma dada época e os analisei. A meu sentir, foi a partir desse 

momento que entrou em cena o “exercício-chave” de uma pesquisa histórica: 

desnaturalizar os fatos históricos a partir da relação entre textos e contextos3. 

A seleção das fontes para compor esta comunicação obedeceu a alguns critérios: 

a) estivessem disponíveis no repositório de conteúdo digital da UFSC4; b) tratassem

diretamente sobre a adoção dos materiais escolares; c) fossem, tais materiais, destinados 

para o uso individual do aluno no estudo da Aritmética do ensino primário; d) tivessem 

reedições confirmando uma aceitação mais larga; e) compreendessem o período 

estabelecido entre 1879 e 19305. Diante do corpus documental selecionado, a escrita foi 

orientada pela seguinte problemática: que categorização recebeu o material escolar 

destinado para o uso individual do aluno no estudo da Aritmética do ensino primário 

paulista? 

A estruturação deste texto indica o caminho percorrido. De início, fiz um 

levantamento de estudos teóricos nacionais a fim de saber que concepção teve o livro 

didático6. Em seguida, selecionei no repositório documentos que tratassem diretamente do 

tema em questão. Mais precisamente, analisei alguns pareceres de duas comissões de livros 

e materiais didáticos adotados pelo Estado de São Paulo. Após a análise realizada, cruzei 

as informações obtidas nos pareceres com alguns livros/obras/materiais destinados para o 

uso individual do aluno no estudo de Aritmética. O resultado desse exercício reflexivo 

mereceu algumas palavras finais, mas muito longe de serem conclusivas. 

3 Uma boa reflexão sobre a desnaturalização dos fatos históricos pode ser lida no dossiê “A historiografia em 

época de crise (1750-1850)”, publicado na revista História da historiografia, n. 4, mar., 2010. 
4 Cabe ressaltar que na leitura de todos os Anuários do Ensino de São Paulo disponíveis no repositório, viu-se 

a necessidade de consultar o texto completo de cada anuário, acessível no site do Arquivo Público do Estado 

de SP, <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/bibliograficos_periodicos>. Dado 

a isso, os trechos mencionados dos anuários de 1907-1908 e 1918, foram extraídos da versão completa. 
5 Esse corte temporal é o mesmo estabelecido na pesquisa de doutoramento. A justificativa é a seguinte: 1879 

é colocado como ponto de partida por ter sido ano da primeira normatização do ensino intuitivo nas escolas 

primárias (Decreto n. 7.247 de 19 de abril de 1879); o limite temporal é o ano de 1930 porque a 

historiográfica da educação brasileira considera a década de 30 dos Novecentos como um período no qual os 

ideais da Escola Nova sobrepujaram, grosso modo, a pedagogia em uso até então. 
6 Para não deixar o estudo da arte exaustivo utilizei apenas três artigos de dois autores que trataram do tema 

livro didático. Os dados quantitativos mostram que não faltam elementos para realizar uma exaustiva revisão 

da literatura sobre o tema. Durante uma década, 2001 a 2011, no Brasil, as investigações sobre o livro 

didático aproximaram-se de 800 trabalhos (MUNAKATA, 2012b). 
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O exercício que tentei fazer aqui teve influência direta de uma metáfora indicada e 

utilizada por Carlo Ginzburg. Para esse historiador italiano, “[...], devemos aprender a 

olhar o presente à distância, como se o víssemos através de uma luneta invertida” 

(GINZBURG, 2014, p. 8). Busquei olhar à distância a categorização do material escolar 

para o uso individual do aluno no estudo da Aritmética, levando em conta alguns textos 

dos contextos do curso primário paulista no início do século XX. 

ESTUDOS TEÓRICOS BRASILEIROS SOBRE O LIVRO DIDÁTICO 

Neste tópico objetiva-se saber a concepção de livro didático construída por 

estudos teóricos brasileiros. 

Nas palavras de Marisa Lajolo (1996), um livro didático é aquele que: 

[...] vai ser utilizado em aulas e cursos, que provavelmente foi escrito, 

editado, vendido e comprado, tendo em vista essa utilização escolar e 

sistemática. [...] o livro didático é instrumento específico e 

importantíssimo de ensino e de aprendizagem formal. Muito embora não 

seja o único material de que professores e alunos vão valer-se no 

processo de ensino e aprendizagem, ele pode ser decisivo para a 

qualidade do aprendizado resultante das atividades escolares. [...] Assim, 

para ser considerado didático, um livro precisa ser usado, de forma 

sistemática, no ensino-aprendizagem de um determinado objeto do 

conhecimento humano, geralmente já consolidado como disciplina 

escolar. 

(LAJOLO, 1996, p. 4) 

Mais adiante, a autora conclui: 

Por tais razões, o livro didático, dirige-se, simultaneamente, a dois 

leitores: o professor e o aluno. Esta dupla destinação manifesta-se, por 

exemplo, no fato corrente de que certos exemplares do livro didático são 

chamados de livro do professor. 
(LAJOLO, 1996, p. 5, grifos da autora) 

Dezesseis anos depois do artigo de Marisa Lajolo foram publicados 

simultaneamente outros dois, agora com autoria de Kazumi Munakata (2012a, 2012b). Em 

um deles, o autor fez a seguinte ponderação: “Não se pode abstrair do livro – e do livro 

didático – a determinação de que ele é, antes de tudo, produzido para o mercado”. Em 

seguida, veio a revelação de tal mercado: “O livro didático, então, é uma mercadoria 
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destinada a um mercado específico: a escola” (MUNAKATA, 2012a, p. 184-185). No 

outro artigo, o autor vai especificar melhor o destinatário desse material escolar. A partir 

de um diálogo com outro estudo, Munakata (2012b, p. 58) disse que a emergência do que 

se poderia considerar como livro didático ocorreu com o surgimento de um novo público 

leitor – os universitários. Após essa constatação, o próprio autor sinalizou: “não cabe aqui 

discutir detidamente a definição do livro didático, bastando que se enuncie simplesmente 

que é o livro produzido para fins educacionais, visando principalmente ao público escolar” 

(MUNAKATA, 2012b, p. 58). 

Sem deixar a análise exaustiva, vale destacar que direta e/ou indiretamente Lajolo 

(1996) e Munakata (2012a, 2012b) consideraram o livro didático como um material escolar 

dirigido ao professor e ao aluno. Tomei essa indicação como hipótese de trabalho, a qual 

impulsionou a escrita desta comunicação. Afinal, no estudo da Aritmética, o livro didático 

foi, de fato, destinado para o aluno? 

CATEGORIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR PARA O USO DO ALUNO NO 

ESTUDO DA ARITMÉTICA: curso primário de São Paulo, um caso particular? 

O título anuncia o objetivo para este tópico: compreender a categorização de 

livros e/ou materiais escolares adotados e endereçados para o uso do aluno no estudo da 

Aritmética. 

No Anuário do Ensino de São Paulo de 1907-1908, tem-se que na Exposição 

Nacional, realizada em junho de 1908 no Rio de Janeiro, a seção pedagógica foi reservada 

para reunir, ordenar, selecionar e expor os materiais utilizados e produzidos no seio 

escolar. A participação do Estado de São Paulo nessa seção ocorreu a partir de 3 grupos: 

1º) Fotografias e plantas; 2º) Material escolar; 3º) Trabalhos dos alunos. O grupo Material 

escolar fora subdividido em 3 seções: “1ª) Móveis para o aluno: carteiras singulares e 

duplas, quadro negro, escovas, ponteiros, armários; 2ª) Utensílios: lousas, lápis, esponjas, 

canetas; 3ª) Objetos de ensino: livros de leitura, compêndios, manuais, cadernos, mapas, 

contadores mecânicos, tabuleiros de areia, quadros de Parker” (ANUÁRIO..., 1907-1908, 

p. 51, grifos dos autores).

No mesmo anuário, no cabeçalho da página 383 tem-se o seguinte título: “Livros 

Didáticos”. Na análise detalhada do conteúdo, uma coisa é certa: nas tentativas de 
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uniformização do ensino público paulista a adoção de livros didáticos tornava-se assunto 

importante. Para levar a cabo essa importância, em 27 de fevereiro de 1908, a comissão 

composta por Carlos Alberto Gomes Cardim, Theodoro Rodrigues de Moraes e Miguel 

Carneiro Junior apresentou um parecer sobre a lista de livros adotados7. Tal parecer foi 

endereçado ao então Secretário do Interior Gustavo de Oliveira Godoy. O texto começa 

dizendo: “os trabalhos sujeitos ao exame da comissão podem ser discriminados em dois 

grupos: a) Livros didáticos; b) Mapas, cadernos e materiais de ensino” (ANUÁRIO..., 

1907-1908, p. 383). Ambos os grupos foram ainda subdivididos por seções. No grupo 

categorizado como livros didáticos, havia duas seções: “1ª) Livros de leitura; 2ª) 

Compêndios e manuais que podem servir de guia aos professores no ensino das diversas 

disciplinas do programa” (ANUÁRIO..., 1907-1908, p. 383). 

Antes de continuar com a análise do parecer da comissão é oportuno anunciar 

uma constatação. Para participar da Exposição Nacional, na seção pedagógica, o Estado de 

São Paulo categorizou de “Objetos de ensino” os livros de leitura, compêndios, manuais, 

cadernos, mapas, contadores mecânicos, tabuleiros de areia e quadros de Parker. No 

trabalho da comissão de 1908 a categoria de “livros didáticos” foi constituída pelos livros 

de leitura, compêndios e manuais que podem servir de guia aos professores. E o que isso 

quer dizer? Duas novas constatações, considerando o contexto escolar paulista: 1ª) como 

objetos de ensino foram categorizados os livros e os materiais didáticos; 2ª) por livros 

didáticos a comissão entendeu os livros destinados aos alunos (apenas os livros de leitura) 

e aqueles que serviam de guia aos professores (compêndios e manuais). Compreendamos 

melhor estas duas ponderações, analisando o conteúdo registrado pela própria comissão na 

seção “Compêndios e manuais”. Lê-se: 

Entende a comissão, reportando-se aliás aos judiciosos argumentos 

contidos em outro parecer semelhante, que apenas devem ser facultados 

para uso do aluno os livros de leitura. 

O ensino das demais disciplinas – aritmética, geometria, história do 

Brasil, ciências físicas e naturais, etc. – será processado diretamente pelo 

mestre em explicações vasadas na máxima clareza e simplicidade, 

intuitivamente, por percepções sensíveis, concretas, sem o dispêndio de 

frases fora do alcance intelectual do aluno, tendo em vista – seja ela qual 

for – o desenvolvimento harmônico desse aparelho social de que a escola 

primária deve armar a criança – a linguagem. 

7 O parecer elaborado por essa comissão foi publicado da página 383 até 393 no Anuário do Ensino de São 

Paulo de 1907-1908. 
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Os livros de ciência, como sejam fontes indiretas, mediatas, devem ser 

abolidas, ainda as mais simples, das aulas primárias, onde sua 

permanência, criando hábitos de rotina, é prejudicial sob todos os pontos 

de vista: apaga a individualidade do mestre; exaure e atrofia a inteligência 

do aluno. [...]. 

Ao espírito construtivo da educação moderna repugna-se o uso rotineiro 

do compêndio, que transforma a criança num receptáculo subserviente, 

tirando-lhe a natural espontaneidade. [...]. 

Assim julgando, a comissão organizou [...] uma lista de compêndios que 

possam oferecer aos professores, já convenientemente dosada, a matéria 

que deve constituir o objeto de suas lições, ou modelos dos métodos a 

seguir. 

(ANUÁRIO..., 1907-1908, p. 385-387, grifos dos autores) 

A citação é longa, mas também é reveladora. Além de confirmar que apenas os 

livros de leitura eram destinados para uso do aluno e os compêndios e manuais serviam de 

guia aos professores, fica também em evidência um dos objetivos da escola primária 

paulista com a propagação da educação moderna: excluir do cotidiano escolar o hábito da 

rotina. Se assim entendido, uma das etapas para alcance desse objetivo era retirar do aluno 

os compêndios e colocá-los apenas nas mãos do professor. Esse deslocamento foi 

configurado porque a criança/o aluno não poderia continuar sendo transformada “num 

receptáculo subserviente, tirando-lhe a natural espontaneidade”. Os compêndios, como 

livros de ciência, eram fontes mediatas. Tais livros serviam ao professor como guia para 

auxiliá-lo na construção das lições a serem ensinadas. As lições deveriam proporcionar um 

ensino amparado por percepções sensíveis das coisas concretas. Assim sendo, o ensino não 

seria mediato, mas imediato. Para melhor compreender essa sútil distinção no ensino 

vulgarizado pela educação moderna, cumpre recorrer a mais uma citação colocada nas 

seguintes palavras: “o conhecimento imediato, que o aluno adquire vendo as coisas e 

pensando por si mesmo, sobrepuja em resultados prontos e duradouros o conhecimento 

mediato, que instrui, mas não educa”. (ANUÁRIO..., 1907-1908, p. 386, grifos dos 

autores). 

Com o intuito de retirar da educação a instrução, a comissão apresentou sobre o 

título “Compêndios e manuais” uma lista de livros que serviriam de guia aos professores 

no ensino de Aritmética, tais foram os livros: “Aritmética escolar (livro do mestre), de 

Ramon Roca Dordal; Cálculo mental, de Brasilicus; Cálculo Aritmético, de Alfredo 

Soares; Compêndio de Aritmética Elementar, de D. M.; Soluções e respostas de Aritmética 

e sistema métrico, de U. Auvert” (ANUÁRIO..., 1907-1908, p. 392). 
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Já sabemos, pelas linhas acima, que para a comissão de 1908 os livros destinados 

para o estudo da leitura foram categorizados de livros didáticos. Entretanto, houve uma 

classificação de tais livros. Os primeiros aprendizados da leitura eram adquiridos nos livros 

nomeadamente classificados como Cartilhas. Saibamos disso examinando os dados 

empíricos. Para o uso do aluno no estudo da leitura, no primeiro ano nos Grupos Escolares 

e Escolas Isoladas, foram indicados: Cartilha das mães, de Arnaldo Barreto; Cartilha 

Moderna, de Ramon Roca Dordal; Cartilha do lar, de João Pinto e Silva; Cartilha maternal, 

de João de Deus; Cartilha infantil, de Arthur Thiré, dentre outros (ANUÁRIO..., 1907-

1908, p. 391). Na lista anexa ao parecer da comissão sobre os livros destinados para o 

segundo, terceiro e quarto anos escolares a rubrica Cartilha desapareceu do título de cada 

livro didático adotado. 

Para continuar com a análise é válido lembrarmos da separação estabelecida pela 

própria comissão, dividindo o trabalho em dois grupos: a) Livros didáticos; b) Mapas, 

cadernos e materiais de ensino. O material impresso destinado para o uso individual do 

aluno no estudo de Aritmética foi nomeadamente classificado como Caderno. Essa 

evidência pode ser vista e lida na lista elaborada pela comissão para o grupo (b), quando 

para o estudo da Aritmética foram indicados: a Aritmética escolar (coleção de seis 

cadernos), de Ramon Roca Dordal; Coleção de cadernos, da Escola América; Coleção de 

cadernos, de Arnaldo Barreto. Além dos cadernos, os saberes aritméticos seriam estudados 

de modo coletivo a partir de mapas: Mapa do sistema métrico, de Jablonski; mapa do 

sistema métrico, de Galhardo; mapas de Aritmética, de Parker (ANUÁRIO..., 1907-1908, 

p. 393). Novamente a pergunta: E o que isso quer dizer? Uma importante coisa: a comissão

composta por Carlos Alberto Gomes Cardim, Theodoro Rodrigues de Moraes e Miguel 

Carneiro Junior julgou e categorizou o material escolar para uso individual do aluno no 

estudo de Aritmética, nos Grupos Escolares e nas Escolas Isoladas de São Paulo, não como 

livro didático, mas como Caderno. 

Quase dez anos depois, os dados empíricos revelam que essa categorização 

continuou. Uma nova comissão avaliadora de livros e materiais didáticos8 apresentou, em 

12 de janeiro de 1918, um relatório ao então Secretário do Interior do Estado Oscar 

Rodrigues Alves. Tal comissão foi composta por Antonio de Sampaio Doria (relator), 

8 Não foi possível saber se existiu outras comissões avaliadoras de livros e materiais escolares nesse intervalo 

de quase uma década. Só tive acesso aos documentos dessas duas comissões (a de 1908 e a de 1918). 
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Americo de Moura e Plinio Barreto9. Ao iniciar a análise desse relatório surgiu uma 

revelação: as expressões “obras didáticas” e “livros didáticos” foram tomadas como 

sinônimas. Pode até parecer insignificante essa informação, mas só parece. A título de 

exemplo, sabe-se que o mapa de Parker10 é um produto, uma invenção, enfim, uma obra, 

mas nem por isso é um livro11. 

Do mesmo modo que a comissão de 1908, essa nova comissão dividiu as 

atividades em dois grupos: I – Livros didáticos; II – Cadernos, mapas e materiais de 

ensino. Estabeleceram-se ainda três critérios que dariam um padrão ao livro e ao material 

didático: 1º) a linguagem; 2º) a propriedade do assunto; 3º) a didaticidade ou método de 

desenvolvimento dos assuntos. O que deveria ser analisado em cada um desses critérios? 

Para a linguagem a atenção maior era voltada para a correção gramatical sem deixar de 

lado a linguagem destinada à infância. Lê-se assim: 

Conjuntamente com a correção gramatical e a clareza de expressão, a 

linguagem didática necessita de certos primores e beleza. Deve ser 

natural e simples, sóbria e elegante. [...]. A simplicidade, a sobriedade e a 

elegância são o mínimo de atributos de arte, exigíveis em linguagem 

didática. 

Bem se vê do que precede, precisar o autor didático de ser mestre na 

palavra e mestre na ciência da criança.  

(ANUÁRIO..., 1918, p. 143) 

Em relação ao segundo critério, a propriedade do assunto, a apreciação se deteve 

na influência moralizadora do assunto ensinada no grau evolutivo da cultura da criança. É 

pois, disse a comissão, “desta concordância [que] começa a nascer o interesse que prende 

suavemente a atenção do leitor” (ANUÁRIO..., 1918, p. 144). O terceiro e último critério, 

a didaticidade ou método de desenvolvimento dos assuntos, contemplava os outros dois 

porém ia mais além. Em resumo: “didaticidade é tudo em um livro didático. [...]. Além da 

linguagem e da conveniência física e moral do assunto, didaticidade é ainda muito: é o 

primeiro encadeamento do assunto à inteligência da sua construção íntima, o método de 

exposição” (ANUÁRIO..., 1918, p. 174). 

9 Essa comissão emitiu no total seis pareceres os quais foram publicados da página 142 até 185 do Anuário 

do Ensino de São Paulo de 1918. 
10 Vede a tese de Mariliza Simonete Portela sobre os Mapas de Parker. Acessível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/128465>. 
11 Para saber quais elementos caracterizam um livro, lê-se Roger Chartier (2010). Nesse estudo o autor busca 

responder a seguinte questão: “o que é um livro?”. 
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Os livros e os materiais para serem didáticos deveriam atender a três critérios: a 

linguagem; a propriedade do assunto; e o método de exposição do assunto, chamado de 

didaticidade. Composta por três professores e estabelecidos os três critérios, houve uma 

divisão dos trabalhos da comissão de 1918: Plinio Barreto ficou encarregado de examinar o 

conjunto de livros e materiais do ponto de vista da linguagem; Americo de Moura analisou 

a didaticidade e Antonio de Sampaio Doria avaliou a propriedade do assunto. 

Assim como fez a comissão de 1908, essa nova comissão também categorizou de 

livros didáticos aqueles destinados para uso do aluno no estudo da leitura. E mais ainda, 

essa categorização dos livros admitiu uma classificação da mesma forma que em 1908. No 

parecer de Americo de Moura, fica evidente que o primeiro aprendizado da leitura 

ocorreria nas Cartilhas, em seguida nos livros de leitura corrente e expressiva e depois nos 

livros de leitura suplementar. A própria estruturação do parecer mostra bem isso a partir da 

lista dos livros que Americo de Moura indicou para adoção12. 

Para o estudo de Aritmética a categorização atribuída pela comissão de 1918 foi a 

de material didático. Entretanto, a classificação desse material foi a mesma em relação à 

comissão de 1908: Cadernos de Aritmética e Mapas de Parker. Para averiguar essa 

informação é necessário recorre a mais uma citação apresentada da seguinte forma; 

Os demais livros e material didático com exceção dos QUADROS DE 

LINGUAGEM de M.B. Roca, dos MAPAS de Parker, dos CADERNOS 

DE ARITMÉTICA de R. Roca e do DESENHO PROFISSIONAL de 

Aprigio Gonzaga, os primeiros para cooperar com o ensino de aritmética 

nas escolas preliminares, e o terceiro para auxiliar o desenho nas escolas 

primárias profissionais, foram rejeitados. Uns, por não valerem nada; 

outros, por estarem acima da compreensão infantil, alguns por excessivos 

pecados didáticos, muitos por não terem aplicação, como todos os 

compêndios de aritmética, de geografia, de história, de geometria, de 

física, de história natural, cadernos de caligrafia, de cartografia, 

cartonagens, modelos de trabalhos manuais. Ao professor compete o 

ensino vivo destas matérias, sempre fiel à intuição como o seu princípio 

de atividade do educando, com a cooperação educadora e orientadora do 

mestre, com a marcha necessariamente analítica, e o contato das 

realidades que se pretendem ensinar às crianças, o contato das coisas em 

si, ou figuradas, com a inteligência dos estudantes. Numeroso material 

para o ensino destas matérias só serve para enfastiar o professor e 

aborrecer os alunos. 

(ANUÁRIO, 1918, p. 149-150, caixa alta do autor) 

12 O parecer completo de Americo de Moura pode ser visto e lido entre as páginas 176 e 185 do Anuário do 

Ensino de 1918. 
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Novamente uma citação longa, mas reveladora. Além de evidenciar que para o 

estudo de Aritmética os cadernos e mapas foram categorizados como materiais didáticos, 

outro dado importante pode ser extraído da citação acima: à época, as matérias das escolas 

primárias eram estudadas pelo ensino intuitivo (assim como em 1908) e de marcha 

analítica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir da intuição de marcha analítica o 

ensino não deveria começar por demonstrações, por definições, por abstrações, mas pelo 

contato com as realidades, com as coisas em si ou ilustradas. Nas realidades não se tem 

conhecimento pronto. Sendo assim, por meio da intuição de marcha analítica o 

conhecimento não seria transmitido porque ele não estava pronto, mas seria adquirido por 

um processo de elaboração. Isso mesmo: na intuição de marcha analítica o conhecimento é 

elaborado e por isso adquirido, longe de ser transmitido. Este é o significado da intuição 

como o princípio de atividade do educando – uma atividade que elabora o conhecimento. 

Para não alongar essa reflexão basta considerar que a intuição só pode ser configurada por 

ações das faculdades inferiores e superiores de cada indivíduo. Tal configuração é válida 

para qualquer perspectiva: quer a intuição empírica13 (centrada nas faculdades inferiores 

que são dependentes dos dados sensíveis); quer a intuição racional14 (centrada nas 

faculdades superiores que não necessitam de dados sensíveis). Sob o ponto de vista 

pedagógico, a citação deixa claro que no ensino intuitivo o papel do professor é o de 

cooperador e orientador. 

Há mais um dado que precisa ser extraído da citação acima. Trata-se da 

categorização dos livros. Aqueles destinados aos professores foram denominados de 

compêndios. Observe-se que ao mencionar os compêndios que foram rejeitados, a citação 

revela que o professor não poderia ficar preso apenas aos livros. A recusa dos compêndios 

não impediria o professor de desenvolver seu exercício, e na ausência deles o ensino das 

matérias deveria ser “vivo” – isto é, a partir das realidades concretas. Por entender que o 

compêndio era um livro didático destinado ao professor, Americo de Moura assim 

justificou o motivo de ter rejeitado a Aritmética Escolar (livro do mestre), de Ramon Roca 

Dordal, por não se destinar aos alunos (ANUÁRIO..., 1918, p. 162). Vale lembrar ainda de 

13 Estou me referindo à perspectiva de intuição defendida por John Locke que pode ser lida no seu 

monumental livro “Ensaio acerca do entendimento humano”, edição brasileira de 1999. 
14 Perspectiva de intuição defendida por René Descartes a qual pode ser lida em “La voie des idées: de 

Descartes à Hume”, com autoria de Pierre Guenancia, edição francesa de 2015. 

Comunicações



uma coisa que já foi dita: a comissão de 1908 também classificou a Aritmética Escolar 

(livro do mestre), como sendo compêndio e indicado para o uso do professor. 

A partir dos pareceres da comissão de 1918, não foi possível evidenciar a alusão 

de outra classificação do livro destinado ao professor a não ser compêndio. Entretanto, ao 

continuar com a leitura do anuário desse mesmo ano, o qual foi elaborado por Oscar 

Thompson (na época diretor geral da instrução pública), identifiquei outra classificação do 

livro para uso do mestre. Trata-se do manual. Na página 34 do anuário de 1918, fala-se de 

um assunto cujo cabeçalho é intitulado “Manual do Mestre Rural”. O fim desse manual era 

triplo: suprir a inexperiência no ensino, haja vista o professor da escola rural era recém-

formado; melhor encaminhá-lo no exato cumprimento dos seus deveres; e para que o 

professor se adaptasse ao plano de alfabetização propagado na época. Que tipo de conteúdo 

continha esse manual? Saibamos: “nele, [no manual], em resumo, encontrará todos os 

decretos e deveres ao professor de escola isolada, todos os direitos e deveres dos 

professores, todas as indicações necessárias e o programa de ensino desenvolvido em 

lições, com explicações dos métodos e processos de ensino mais aconselhados para a zona 

rural” (ANUÁRIO..., 1918, p. 34). Sem alongar demasiadamente a análise, é possível 

verificar que o manual do mestre não continha somente “modelos de lições”, mas também 

direcionamentos morais, judiciais e pedagógicos para o professor exercer sua profissão. 

Verifico, contudo, que esse tipo de manual do mestre ia além do caráter 

pedagógico da escola isolada, pois, naquele contexto, “o fim principal da escola isolada é 

ensinar a ler, escrever e contar, tendo, porém, sempre em vista os programas já aprovados” 

(ANUÁRIO..., 1918, p. 37). Entretanto, sob o ponto de vista pedagógico, esse manual 

objetivava adaptar o professor ao plano de alfabetização da época. No fundo, o manual 

almeja colocar o professor diante de um problema nacional contemplado no plano de 

alfabetização: “o problema nacional é um só. Consiste em aumentar a capacidade de 

rendimento de cada um dos nossos concidadãos. O aprender a ler, a escrever, a contar é 

sem dúvida muito útil e contribui para o referido acréscimo” (ANUÁRIO..., 1918, p. 107). 

Diante do que foi exposto até aqui uma coisa parece certa: não podemos 

categorizar a priori o livro didático como um material escolar destinado ao aluno. É 

preciso considerar a matéria de ensino da qual o livro trata. Viu-se claramente que no 

entender das comissões avaliadoras de livros e materiais de 1908 do Estado de São Paulo, 

na categoria de livros didáticos estavam os livros destinados aos alunos (apenas os livros 
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de leitura), bem como os compêndios e manuais que serviam de guia aos professores. A 

comissão de 1918 admitiu a mesma categorização, porém não foi possível evidenciar se 

essa comissão entendia o manual do mestre como um livro didático. Contudo, para o 

estudo da Aritmética nas escolas primárias paulistas, a categorização dada por ambas as 

comissões foi a de material didático. Ainda assim, tal material foi classificado nas rubricas 

Cadernos (para uso individual do aluno) e Mapas/Quadros de Parker (para uso coletivo), 

além dos contadores mecânicos. 

O que eu estou querendo dizer? Ora, se para o estudo da leitura os alunos tiveram 

nas suas mãos os livros didáticos, então seria aceitável dizer que para o estudo de 

Aritmética eles tiveram os cadernos didáticos. A aceitabilidade disso encontra sustentação 

nos próprios critérios estabelecidos pela comissão de 1918. Estabeleceu tal comissão que 

para serem considerados didáticos, os livros e os materiais deveriam atender a três 

critérios: 1º) a linguagem; 2º) a propriedade do assunto; 3º) o método de exposição do 

assunto, chamado de didaticidade. Se, por exemplo, os Cadernos de Aritmética de Ramon 

Roca Dordal foram adotados, logo tais cadernos eram didáticos. Sendo assim, os alunos 

das escolas primárias paulistas no estudo individual da Aritmética utilizaram os cadernos 

didáticos e não os livros didáticos. 

Vamos equacionalizar algumas constatações anunciadas até aqui. Para o estudo da 

leitura os alunos tiveram os livros didáticos os quais foram classificados em três níveis: 

primeiro os livros chamados de cartilhas, depois os de leitura corrente e expressiva, e, em 

seguida, os de leitura suplementar. Já para a Aritmética a classificação do material didático 

destinado para o uso individual do aluno foi nomeadamente denominado de caderno. 

Sabendo disso, uma questão merece ser colocada: como surgiu tais classificações para os 

livros e materiais didáticos? Em se tratando da Aritmética, até o presente momento não foi 

possível identificar evidências que revelassem as influências dessa classificação de 

Cadernos de Aritmética. Situação diferente para as classificações dos livros didáticos de 

leitura que foram herdadas da didática dos Estados Unidos. Para saber mais sobre isso, o 

conhecimento do contexto escolar paulista é de fundamental importância. 

Na Revista de Ensino de São Paulo, n. 2, ano III, publicada em junho 1904, na 

seção “Crítica sobre trabalhos escolares”, foi divulgada uma carta-parecer de João Köpke 

em relação ao 1º e 2º volumes da Série livros de leitura de Arnaldo Barreto e Romão 

Puiggari. No curso da apreciação de tais livros, João Köpke disse: 
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Vem aqui de feição lembrar-vos que, conforme melhor do que eu, o 

sabereis pelas inspirações da pedagogia americana, a grande mentora do 

progresso escolar de S. Paulo, a didática dos Estados Unidos, adotou a 

classificação de spellers, readers e reading-books para os livros, com que 

ali se inaugura e continua até complemento último a arte dificílima de 

leitura, [...]. Os spellers, posta de parte a acepção literal do termo, são as 

nossas cartas-cartilhas ou silabários; os readers, os livros de leitura 

corrente; e os Reading-books ou supplementary-reading, os volumes 

destinados antes à iniciação da literatura cosmopolita de que agilitação e 

progresso da mecânica da leitura.  

(KÖPKE, 1904, p. 203, grifos do autor) 

Se ainda não foi possível identificar evidências das influências que auxiliaram a 

classificar de caderno o material didático destinado para o uso do aluno no estudo de 

Aritmética, situação diferente tiveram as classificações dos livros didáticos para o estudo 

de leitura que foram herdadas dos Estados Unidos e apropriadas no contexto brasileiro. 

De todo modo, como sabemos, as leituras bibliográficas nos oferecem 

informações. São essas informações que permitem construir as hipóteses, afinal ninguém 

começa a fazer uma pesquisa sem um prévio conhecimento sobre aquilo que se quer saber. 

E a pesquisa histórica, que anseia conhecer o passado de um ponto de vista científico, não 

foge à regra. Por assim entender, tomo como uma das hipóteses possíveis que a 

denominação de caderno para o material escolar destinado para o uso do aluno no estudo 

de Aritmética tenha sido uma influência do sistema escolar francês. São duas as razões que 

possibilitam a elaboração dessa hipótese: 

1. Os Cadernos de Aritmética, de Ramon Roca Dordal tiveram sua primeira edição em

1891. De acordo com Bastos (2000, p. 80), “No Brasil, o século XIX pode ser

considerado com[o] um século de francofonia por excelência, onde a nossa cultura

[brasileira] absorveu tudo ou quase tudo o que se produzia na França”. Mais adiante

a autora sentenciou: “Na área da educação, a influência francesa é extremamente

significativa” (BASTOS, 2000, p. 81).

2. Em 27 de julho de 1882, Jules Ferry, no art. 13 do projeto de reforma pedagógica

das escolas primárias públicas francesas, estabeleceu que cada aluno teria um

Caderno Especial. Indicou-se ainda que o aluno utilizaria esse caderno para a

reprodução escrita das lições dadas oralmente ou escritas no quadro negro pelo

professor. Para Anne-Marie Chartier (2003), aos poucos os cadernos entraram nas

Comunicações



escolas primárias francesas e os mestres se colocavam a utilizar esse material no 

estudo das matérias do programa. E nesse contexto de inovação do material escolar, 

“em aritmética, os exercícios de cálculo (operações em linha ou em coluna) e a 

resolução de problemas encontram lugar na página progressivamente normalizada: 

sob o texto recopiado do problema, os alunos depositam suas operações e a 

formulação da solução” (CHARTIER, 2003, p. 99, tradução livre). 

Diante dessas considerações, penso ainda que Ramon Roca Dordal buscou dar à 

rubrica caderno um novo estatuto: o aluno não precisaria recopiar as lições colocadas no 

quadro negro nem as que fossem ditadas, elas já estavam textualizadas no próprio material 

impresso cabendo-lhe “depositar suas operações e a formulação da solução”. A partir desse 

apontamento emergem elementos que permitem elaborar uma resposta para a pergunta: 

Qual é a diferença entre cadernos didáticos e livros didáticos? Elaborei uma resposta muito 

superficial, entendida por mim como provisória, ao comparar o Caderno de Aritmética de 

Ramon Roca Dordal com alguns livros chamados de didáticos de outros Estados 

brasileiros. Segue, no Quadro 1, o material que utilizei para realizar tal comparação. 

Quadro 1 – Material escolar para o uso do aluno no estudo de Aritmética 

Autor Título da obra Local de publicação 
Ano e edição 

analisada 

Ramon Roca Dordal 4º Caderno – Aritmética Escolar Editores Miguel Melillo & Cia./ SP 1903, 4ª ed. 

Arthur Thiré Aritmética dos Principiantes Livraria Francisco Alves/RJ 1914, 3ª ed. 

Antonio Bandeira 

Trajano 
Aritmética Primaria 

Tipografia Martins de Araujo & 

C./RJ 
19??, 79ª ed. 

José Theodoro de 

Souza Lobo 
Primeira Aritmética para Meninos Livraria do Globo/Porto Alegre 1930, 39ª ed. 

Fonte: Elaborado pelo autor do texto a partir do material disponíveis no Repositório. 

São duas as diferenças mais nítidas entre o caderno, de Ramon Roca Dordal, e os 

livros didáticos de Aritmética: 1ª) no Caderno de Aritmética o aluno tinha grande espaço 

(entre ¼ e ½ da página) para armar, depositar as operações e responder no próprio material 

cada exercício e problema logo após os seus respectivos enunciados; nos livros didáticos, o 

aluno teria que desenvolver as operações dos exercícios e dos problemas em outro 

material, pois o pouco de espaço que havia era para o aluno depositar somente a resposta 

de cada exercício e problema. 2ª) o Caderno de Aritmética não tem textualizados os 
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conteúdos a serem estudados, mas apenas as lições (divisão de decimais, sistema métrico, 

por exemplo). Diferentemente, os livros didáticos têm textualizados tanto os itens de 

conteúdos como as lições. 

Uma coisa não deixa dúvida: a coleção de caderno, de Ramon Roca Dordal, 

impressa em 1891, mudou a relação entre o aluno e o uso do material didático destinado 

para o estudo da Aritmética. O aluno tinha a liberdade de escrever no papel (o exemplar 

analisado, e disponível no repositório, mostra as operações e as respostas colocadas a 

lápis). Novamente, a mesma pergunta: E o que isso quer dizer? Quer dizer que a coleção de 

Caderno de Aritmética, de Ramon Roca Dordal, foi um importante material didático no 

qual se tinha a textualização das lições possibilitando o aluno solucioná-las escrevendo no 

papel. Se assim entendida, então temos que tal coleção auxiliou não só na organização e 

constituição do saber escolar aritmético, mas também da escrita. Para este caso, a 

propagação do ensino intuitivo transformou não só a estruturação do material didático 

destinado para o uso do aluno, mas também as próprias práticas escolares. No Caderno de 

Aritmética, o aluno não só aprenderia o saber aritmético, mas também a escrever no papel. 

PALAVRAS FINAIS, MAS NÃO CONCLUSIVAS... 

Os materiais escolares são objetos de consumo cultural. Tanto o significado como 

o público alvo dos objetos culturais não devem ser admitidos a priori, mas elaborados e

identificados olhando-os à distância, como sugeriu Ginzburg (2014). Não tive nenhuma 

pretensão de fechar uma ideia em relação à categorização dos objetos de ensino, como 

livros didáticos, cadernos e mapas, produzidos para o estudo das matérias na escola 

primária, em especial a Aritmética. Por fim, sem desejar finalizar a discussão sobre o tema, 

esta comunicação deve ser vista como um exercício reflexivo o qual mostrou que devemos 

analisar um texto no seu contexto de circulação, de recepção, de apropriação e de uso. 
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CURRÍCULO E REFORMAS EDUCACIONAIS EM SANTA 

CATARINA: saberes elementares matemáticos (1900 - 1927) 
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RESUMO 
O artigo objetiva compreender a constituição dos saberes elementares matemáticos nas reformas 

educacionais em Santa Catarina entre os anos 1900 a 1927, priorizando algumas teses defendidas 

na 1a. Conferência Estadual de Ensino Primario (1927). Está estruturado em três partes: 

primeiramente apresentam-se o quadro teórico que fundamenta a pesquisa sobre aspectos da 

História (PESAVENTO, 2012; CERTEAU, 2013), História da Educação Matemática (VALENTE, 

2007, 2010, 2013) e Análise Documental (CELLARD, 2012; SAMARA; TUPY, 2010). Em 

seguida, são feitas considerações de Currículo compreendido não como uma prescrição, mas uma 

construção social, de forma que os estudos sobre a história do currículo oferecem pistas para 

analisar questões complexas entre as relações escola-sociedade (SACRISTÁN, 2000; 

POPKEWITZ, 1994, 1997; GOODSON, 1995 e VIÑAO, 2007). Na terceira parte aborda-se o 

contexto educacional desde a implantação dos Grupos Escolares em Santa Catarina até o evento da 

Primeira Conferencia Estadual de Ensino Primário em 1927, tomando-se em conta as permanências 

e rupturas dos saberes elementares matemáticos no decorrer deste período. Os principais 

documentos mobilizados foram obtidos por meio do Ementário da Legislação de Ensino do Estado 

de Santa Catarina 1835-1979; e dos Annaes da 1a. Conferência Estadual de Ensino Primario 

(1927). As análises indicam algumas permanências verificadas relativas aos Mappas de Parker e a 

presença do método intuitivo. 

Palavras-chave: História da Educação Matemática. Reformas Curriculares. Santa Catarina. 

PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA: História da Educação Matemática 

As pesquisas em História da Educação Matemática contribuem para a formação do 

professor, quando são desnaturalizadas concepções a respeito de práticas pedagógicas que 

estavam enraizadas, desconstruindo as representações do passado e realizando novas 

baseadas em críticas a documentos e fontes que foram organizados em outras épocas. 
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Assim podemos justificar a importância do estudo da história da educação matemática na 

formação de professores: 

[...] um professor de matemática que mantenha uma relação a-histórica 

com os seus antepassados profissionais possa, com a apropriação dessa 

história, se relacionar de modo menos fantasioso e mais científico com 

esse passado. Isso tende a alterar as suas práticas cotidianas, que passam 

a ser realizadas de modo mais consistente.  

(VALENTE, 2013, p.28) 

Sendo assim, o ofício do pesquisador da história da educação matemática é de 

produção da história, como uma representação sobre o passado.  

Em história tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de 

transformar em “documentos” certos objetos distribuídos de outra 

maneira. Essa nova distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na 

realidade, ela consiste em produzir tais documentos, pelo simples fato de 

recopiar, transcrever ou fotografar esses objetos mudando ao mesmo 

tempo o seu lugar e o seu estatuto. Esse gesto consiste em isolar um 

corpo como se faz em física, e em “desfigurar” as coisas para construí-las 

como peças que preenchem lacunas de um conjunto proposto a priori.  

(CERTEAU, 2013, p. 69) 

Utilizamos também as contribuições de Valente (2007, 2010, 2013) a respeito da  

História da Educação Matemática. A História da Educação Matemática está atrelada a 

História da Educação, assim como a própria construção do conhecimento matemático está 

relacionado aos momentos históricos da sociedade que se revela em seus desenvolvimentos 

e avanços ao fazer uso de diferentes ferramentas para sua própria subsistência. 

Do ponto de vista da Sociologia podemos dizer que as primeiras 

manifestações matemáticas se destinaram a ajudar a formatar as 

atividades econômicas e sociais dos primeiros núcleos urbanos (...) então 

a história da matemática, no seu princípio, esteve ligada a própria história 

social. (...). Segundo D’Ambrosio (1997, 2000) o desenvolvimento da 

Matemática está intimamente relacionado à própria história da 

humanidade. Isso nos faz perceber que nesse período da história da 

civilização humana não é possível separar a produção do conhecimento 

matemático das condições sociais, culturais, políticas, econômicas e 

religiosas em que foi gerado.  

(SILVA; MENDES, 2013, p. 35) 

Segundo Struik (1998), são em momentos de transição social, ou em contato com 

outros povos e culturas, que o fator sociológico auxilia na compreensão das mudanças no 

conhecimento matemático (STRUIK, 1998, p.24). Nosso interesse de pesquisa se dá num 
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momento de mudanças sociais, por volta do final do século XIX, associado com os 

problemas da modernização que iniciaram na Europa.  

Procura-se compreender alguns elementos da constituição dos saberes elementares 

matemáticos no processo de construção da Instrução Pública, em particular nas reformas 

educacionais em Santa Catarina entre os anos 1900 a 1927. Em outras palavras, procura-se 

saber os objetivos e finalidades das reformas educacionais e compreender as permanências 

e rupturas quanto aos saberes elementares matemáticos, contextualizando histórico e 

socialmente a educação da época, desde a implantação dos Grupos Escolares em Santa 

Catarina em 1911 até a Primeira Conferência Estadual do Ensino Primário em 1927.   

De fato, segundo Schubring (1999), as reformas curriculares em 1900 estavam 

atrasadas:  

[...] a matemática costumava servir como um paradigma para o 

pensamento lógico, de modo que os conteúdos eram usualmente bastante 

elementares e os métodos de ensino enfatizavam os aspectos formais; a 

matemática escolar tinha um caráter estático e desligado das aplicações 

práticas. Por outro lado, a indústria e o comércio demandavam não 

apenas uma instrução matemática mais ampla, mas também 

conhecimentos mais modernos e avançados que servissem de base para 

aplicações técnicas.  

(SCHUBRING, 1999, p. 30) 

Para responder a questão de pesquisa, utilizaremos a metodologia da pesquisa 

baseada na perspectiva histórico cultural nos apoiando na Análise Documental. Segundo 

Luca (2012) os documentos históricos são vestígios do passado que se transformam em 

fontes históricas pela mobilização realizada pelo historiador no decorrer da pesquisa.  

Nesta perspectiva teórica, sabe-se que não é possível produzir uma história total, 

por suas limitações em relação ao acesso aos documentos e ainda dos desafios a serem 

enfrentados da interpretação dos mesmos. O ofício do historiador é produzir uma história 

para compreender o passado, através das representações, do imaginário, da narrativa, 

buscando o rigor metodológico na análise documental, “[...] Ir além daquilo que é dito, ver 

além daquilo que é mostrado é a regra de ação desse historiador detetive.” (PESAVENTO, 

2012, p. 64) 

Montar, combinar, compor, cruzar, revelar o detalhe, dar relevância ao 

secundário, eis o segredo de um método do qual a História se vale, para 

atingir os sentidos partilhados pelos homens de um outro tempo.  

(PESAVENTO, 2012, p. 65). 
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E o elemento essencial para o historiador são os textos e imagens que são suas 

fontes, sendo necessário ir de um texto ao outro, do texto para o extratexto, possibilitando a 

interpretação do historiador, sua erudição. O método fornece os meios de controle e 

verificação para o historiador, mostrando o caminho percorrido, desde a pergunta de 

pesquisa até a estratégia pela qual conseguiu produzir sentidos e revelações através das 

fontes, que ao final o historiador transforma em texto. 

Consideramos as posições de Le Goff (1990) a respeito do tratamento das fontes, 

no qual os documentos não são inocentes e objetivos, eles exprimem o poder da sociedade 

daquele período, e Chartier (1990) para considerar que esses documentos são 

representações dos acontecimentos vividos por aquele(s) sujeito(s). Contudo é importante a 

realização de algumas perguntas para o documento: Quando? Onde? Quem? Para quem? 

Para quê? Por quê? Como? Segundo Cellard (2012) a análise documental se aplica em 

cinco dimensões: contexto, o(s) autor(es), a autenticidade e a confiabilidade do texto, a 

natureza do texto, os conceitos-chaves e, a lógica interna do texto.  

[...] encadeamento de ligações entre a problemática do pesquisador e as 

diversas observações extraídas de sua documentação, o que lhe possibilita 

formular explicações plausíveis, produzir uma interpretação coerente, e 

realizar uma reconstrução de um aspecto qualquer de uma dada 

sociedade, neste ou naquele momento.  

(CELLARD, 2012, p.304) 

O método da análise documental requer alguns elementos: primeiro o emissor 

(quem detém ou detinha a informação a ser transmitida, transformando a ideia original em 

mensagem); mensagem (precisa ser codificada para quem receba possa decodificá-la ou 

entender seu significado); os códigos utilizados pelo emissor são associados ao domínio 

dos sentidos, isto é, a identificação visual (a palavra ou o desenho), sonora (a música e a 

conversa), tátil (método Braile), olfativa e gustativa; o meio ou a condição física para a 

transmissão da mensagem: desenhos rupestres, documentos, jornais, revistas, televisão, 

cinema, por exemplo; identificação do receptor, a quem a transmissão da ideia original se 

destina, a ele cabe decodificar a mensagem. (SAMARA; TUPY, 2010). 

Alguns riscos que o historiador deve cuidar é com o anacronismo: “Ao historiador, 

cabe realizar uma análise das informações obtidas sem atribuir a elas valores próprios de 

uma época ou de uma sociedade distintas.” (SAMARA; TUPY, 2010, p. 123).  
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Uma ferramenta importante para a análise documental é o acesso, mesmo a 

distância, às fontes originais digitalizadas, que facilita e auxilia o trabalho do pesquisador, 

segundo as autoras (SAMARA; TUPY, 2010). Na elaboração deste artigo, utilizamos o 

Repositório Institucional da UFSC (COSTA, 2015 e COSTA; VALENTE, 2015) como 

bancos de dados, para mobilização das fontes. 

PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA: Currículo e Reforma 

A perspectiva teórica-metodológica que utilizamos para tratar sobre currículo e 

reformas educacionais é baseadas nos autores Gimeno Sacristán (2000), Popkewitz (1994, 

1997), Goodson (1995) e Vinão (2007). 

Segundo Gimeno Sacristán (2000) o termo currículo, vem da palavra latina currere, 

referindo-se a carreira, como um percurso. Na escolarização o currículo é o conteúdo e 

guia do progresso dos alunos. De acordo com o autor o currículo deve ser entendido como 

processo, que envolve uma multiplicidade de relações: 

Imagem 1: Currículo como Processo 

Autor: GIMENO SACRISTÁN (2000) 

Fonte: O currículo: os conteúdos do ensino ou uma análise da prática? (p. 139) 

CURRÍCULO 

COMO 

PROCESSO 
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 Para compreender, elaborar e implementar de modo a transformar o ensino, é 

preciso refletir sobre algumas questões, por exemplo o que ensinar, ou quais valores, 

atitudes e conhecimentos? Por que ensinar o que se ensina, deixando de lado muitas outras 

coisas? Esses conhecimentos servem a quais interesses? Quem deve definir e controlar o 

que é êxito e o que é fracasso no ensino? Como saber se houve êxito ou não no ensino e 

quais consequências têm sobre o mesmo as formas de avaliação dominantes? (GIMENO 

SACRISTÁN, 2000)  

Nesta perspectiva, compreender o currículo não como uma prescrição, mas como 

uma construção social, sendo que os estudos sobre a história do currículo oferecem pistas 

para analisar questões complexas entre as relações escola e sociedade, ou seja, a história do 

currículo procura explicar como as matérias escolares, métodos e cursos de estudos 

constituíram um mecanismo para ressaltar as diferenças entre os estudantes. 

Goodson (1995), tem se preocupado em mostrar a história social do conhecimento 

escolar, sendo o currículo fruto de uma construção histórica.  “[...] Uma história do 

currículo tem que ser uma história social do currículo, centrada numa epistemologia social 

do conhecimento escolar, preocupada com determinantes sociais e políticos do 

conhecimento educacionalmente organizado” (GOODSON, 1995, p. 10) 

A história curricular pode assumir outro significado que trata de “explicar o papel 

que as profissões – como a educação – desempenham na construção social do 

conhecimento.” (GOODSON, 1995, p. 118). Podemos concluir que os estudos históricos 

revelam uma mudança constante das disciplinas, sendo um processo que parte de um 

estágio que primeiramente destaca o conteúdo para, em seguida, se constituir na forma 

acadêmica, e por fim busca prestígio e reconhecimento entre os pares e na sociedade, para 

então se constituir como disciplina. O currículo escolar é estudado a partir de uma visão 

crítica, tem o potencial de mobilizar uma forma de relação entre conhecimento e poder, na 

qual a educação é um caminho para a emancipação humana, o que se efetiva como controle 

social dialético.  

O currículo, como um processo historicamente construído pela sociedade, expressa 

ideologias e relações de forças dominantes. “[...] O currículo sanciona socialmente o poder 

através da maneira pela qual (e as condições pelas quais) o conhecimento é selecionado, 

organizado e avaliado nas escolas.” (POPKEWITZ, 1994, p. 205) 

Segundo Vinão (2007) a respeito das mudanças educacionais: 
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La mayor parte de los cambios indicados tuvieron lugar a lo largo de los 

siglos XIX y XX. Pueden señalarse precedentes o indicios de los mismos 

en el siglo XVIII, pero no se han producido o culminado hasta fechas 

posteriores, en muchos casos hasta fechas recientes. Tampoco han 

surgido sin más, de la noche a la mañana, sino a través de procesos de 

duración más o menos prolongada y en confluencia con otros cambios 

sociales y políticos, externos al mundo educativo, o internos al mismo.  

Así pues la institución escolar, los sistemas educativos, cambian. En estos 

cambios se aprecian diferentes tipos de relaciones tanto con dichos 

aspectos externos como con los internos.  

(VIÑAO, 2007, p. 5) 

Sabendo que as mudanças educacionais resultam de um processo lento e gradual, 

que está relacionada tanto às questões internas quanto externas do ambiente escolar, 

pretende-se analisar as reformas educacionais dos saberes elementares matemáticos, em 

Santa Catarina, a partir da implantação dos Grupos Escolares, pois:  

Los sistemas educativos, las instituciones docentes, están sometidos a 

cambios que guardan una estrecha relación con procesos y cambios 

sociales cuyos efectos o consecuencias sólo se aprecian a lo largo de 

períodos de tiempo dilatados, incluso superiores al siglo.  

(VIÑAO, 2007, p. 5) 

Segundo o dicionário de Língua Portuguesa a palavra Reforma significa: “[Dev. de 

reformar] s. f. 1.Ato ou efeito de reformar; reformação. 2.Mudança, modificação, 

reformação. 3.Forma nova”. (FERREIRA, 2004, p. 1720). No entanto Reforma tanto do 

Estado quanto da Educação são fenômenos político-culturais historicamente 

interrelacionados, embora a premissa de que “a palavra reforma abrange diferentes 

conceitos ao longo do tempo, dentro do contexto dos desenvolvimentos históricos e das 

relações sociais.” (POPKEWITZ, 1997, p. 22) 

Sinteticamente, Popkewitz (1997) destaca o conjunto dos seguintes “padrões 

históricos estruturais” envolvidos na reforma educacional: 1. A escola está ligada ao papel 

do Estado na produção de progresso; 2. A reforma está associada ao conhecimento 

profissional; 3. A individualização da pessoa recebe uma forma institucional específica 

através das práticas da pedagogia. 

Em termos das reformas educacionais contemporâneas, no entanto, estes elementos 

“[...] fazem parte de um novo campo social – não como uma história cronológica, mas 

como a história das transformações das relações institucionais, do conhecimento e do 
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poder [...]” (POPKEWITZ, 1997, p. 113). As características das reformas, independente se 

é do Estado, Educacional, Escolar, Profissional, está associada a mudanças visando à 

qualificação ou à qualidade e ao melhoramento dessas estruturas. 

CURRÍCULO E REFORMA: saberes elementares matemáticos em Santa Catarina 

No Brasil, com a transição do Regime Monárquico para o Republicano, os ideais da 

escola foram repensados, fazendo com que a escola fosse um lugar civilizatório, trazendo 

concepções européias para a educação.  

O Estado de São Paulo, por meio do Decreto n. 27, de 12 de marco de 

1890, inaugura a marca republicana no âmbito das políticas públicas: os 

múltiplos aspectos do sistema de ensino – estrutura administrativa, 

organização curricular, legislação específica e minuciosa – são 

produzidos, impulsionados e controlados pela ação legislativa do Estado 

representado como governo. [...] O Distrito Federal e o Estado de São 

Paulo foram as primeiras unidades federativas a implantar as reformas 

que resultaram em um sistema público de ensino primário gratuito, sendo 

que tais iniciativas serviram posteriormente de modelos aos demais 

Estados. [...] As normas de organização das escolas primárias públicas do 

Estado de São Paulo foram aprovadas em 1892. A primeira reforma 

republicana da instrução pública realizada no estado de São Paulo pela 

Lei n. 88, de 08 de setembro de 1892 e Decreto n. 144-B, de 30 de 

dezembro de 1892, incorporou numerosas idéias da renovação do ensino 

em circulação, abarcando o ensino primário, secundário e normal.  

(COSTA, 2010, p. 73-75) 

No Estado de São Paulo em 1893 foi implantado um novo modelo no nível 

primário que pretendia se diferenciar do modelo decadente do Império: carente de 

edifícios, livros didáticos, mobiliário, de pessoal qualificado para o ensino, dos modernos 

métodos pedagógicos (BENCOSTTA, 2010). Apresenta um novo tipo de educação popular 

e universal, seriam os Grupos Escolares, estabelecido pela Lei n. 169, de 7 de agosto de 

1893 e Decreto n. 248 de 26 de julho de 1894.  

A escola unitária foi substituída pela escola de várias classes e professores, no qual 

os alunos eram separados em relação à idade e ao nível de conhecimento, o método de 

ensino tradicional cedeu lugar para o método intuitivo. 

Não obstante, o ensino público paulista tornou-se um exemplo, uma 

referência para outros Estados. [...] Comissões de professores do ensino 

público de São Paulo foram convidados para participarem da 
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reorganização da instrução pública em vários Estados nas primeiras 

décadas desse século. 

(SOUZA, 1998, p.60) 

A criação dos Grupos Escolares, consideramos como um marco histórico, pois 

iniciamos as análises a partir de sua implantação no Estado de Santa Catarina, em 1911, 

pelo Reformador Orestes Guimarães. Contudo, segundo Romanelli (1986), todas as 

reformas que ocorreram na Primeira República buscaram representar as exigências 

educacionais de uma sociedade que ainda estava em processo de urbanização e 

industrialização. 

[...] A permanência, portanto, da velha educação acadêmica e 

aristocrática e a pouca importância dada à educação popular 

fundamentava-se na estrutura e organização da sociedade. Foi somente 

quando essa estrutura começou a dar sinais de ruptura que a situação 

educacional principiou a tomar rumos diferentes. De um lado, no campo 

das idéias, as coisas começaram a mudar-se com movimentos culturais e 

pedagógicos em favor de reformas mais profundas; de outro, no campo 

das aspirações sociais, as mudanças vieram com o aumento da demanda 

escolar impulsionada pelo ritmo mais acelerado do processo e 

urbanização ocasionado pelo impulso dado à industrialização após a I 

Guerra e acentuado depois de 1930.  

(ROMANELLI, 1986, p. 45) 

Há alguns trabalhos que tratam da implantação dos Grupos Escolares em Santa 

Catarina, ou período denominado como Reforma Orestes Guimarães, que se preocupam 

com os saberes elementares matemáticos. Um dos trabalhos mais recente é a dissertação de 

Rosangela Kirst da Silveira, “Orientações da Reforma Orestes Guimarães para a 

Matemática na Escola Normal Catharinense” desenvolvida no Programa de Pós 

Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC, 2013). O problema de pesquisa foi Como a Reforma Orestes Guimarães 

buscou reorientar a formação matemática do professor a partir da Escola Normal 

Catarinense? 

Silveira (2013) realizou um levantamento sobre demais pesquisas relacionadas ao 

tema Escola Primária e Educação Matemática em Santa Catarina. Em suas considerações a 

respeito da Reforma Orestes Guimarães e dos saberes elementares matemáticos a autora 

conclui: 

[...] a principal orientação da Reforma Orestes Guimarães com relação ao 

ensino da Matemática se deu através da implantação do método intuitivo 
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em todos os segmentos da vida escolar. [...] A manipulação de objetos 

didáticos por causa do método criou a necessidade de aulas práticas dadas 

como modelos e organizadas nos Grupos Escolares, que no discurso 

estariam aparelhados com os devidos materiais, apontando que as outras 

modalidades de escola não tinham este acesso. Para o ensino da 

Matemática foram comprados pelo estado de Santa Catarina, Mapas do 

Sistema Métrico, Mapas das Figuras geométricas, Quadros de Parker e 

caixa com Sólidos Geométricos, todos condizentes com a proposta de 

lições pelas coisas do método intuitivo. Devido à demanda da educação 

pelos sentidos, os Quadros de Parker tiveram lugar na reforma como 

principal material pedagógico para o ensino da Aritmética, ajudando a 

combater a cultura da memorização da tabuada. De forma gradual, 

partindo das noções mais gerais para as particulares, da manipulação de 

objetos para a abstração, este material foi indicado para uso nas salas de 

aula por um longo período.  

(SILVEIRA, 2013, p.133) 

De acordo com o Ementário da Legislação de Ensino do Estado de Santa Catarina 

1835-1979 (SANTA CATARINA, 1980), podemos observar o movimento de implantação 

do “currículo prescrito e regulamentado” através das Leis e Decretos tomados por decisões 

políticas e administrativas (GIMENO SACRISTÁN, 2000). No ano de 1907, governo de 

Gustavo Richard, o Decreto n. 348, de 7 de dezembro, expede o Regulamento da Reforma 

de Instrução Pública do Estado, prevista na Lei nº 423, de 11 de outubro de 1899, que 

deveria entrar em vigor a partir de 1 de fevereiro de 1908. No ano de 1908, o Decreto n. 

373, de 25 de março, adota na forma do Regulamento Geral da Instrução Pública, o 

Regimento Interno para as escolas primárias. Em 1910, governo de Vidal José de Oliveira 

Ramos, é criado a Lei n. 846 em 11 de outubro, para reformar o ensino público. No ano 

seguinte o Decreto n. 585, de 19 de abril, reorganiza a Instrução Pública; o Decreto n. 587, 

de 22 de abril, aprova e manda observar o programa de ensino dos Grupos Escolares; e o 

Decreto n. 588, de 22 de abril, manda observar nos Grupos Escolares, o Regimento 

Interno. (SANTA CATARINA, 1980) 

Em 1912, é autorizado o Poder Executivo a contratar professores fora do Estado, 

para dirigirem os Grupos Escolares criados através da Lei n. 942, de 30 de agosto. No ano 

seguinte a Lei n. 967, de 22 de agosto, autoriza o Poder Executivo a rever os regulamentos 

da Instrução Pública que está em vigor. (SANTA CATARINA, 1980) 

Como podemos observar o Regimento Interno e os Programas de Ensino dos 

Grupos Escolares em Santa Catarina foram aprovados e adotados apenas no ano de 1914, 

pelos seguintes decretos: Decreto n. 794, de 2 de maio - aprova e manda observar o 
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Regulamento Instrução Pública; Decreto n. 795, de 2 de maio - aprova e adota o 

Regimento Interno dos Grupos Escolares; Decreto n. 796, de 2 de maio - aprova os 

programas de ensino para os Grupos Escolares e Escolas Isoladas. (SANTA CATARINA, 

1980) 

No governo de Felipe Schmidt, no ano de 1915, há uma pequena alteração nos 

regulamentos e regimentos dos Grupos Escolares na parte referente à matrícula, Decreto n. 

855, de 5 de fevereiro. Nos anos seguintes há uma maior mobilização para o ensino 

superior no Estado. No ano de 1920, governo de Hercílio Pedro da Luz, o Decreto n. 1322, 

de 29 de janeiro - aprova os programas de ensino dos Grupos Escolares e Escolas Isoladas. 

Em 1923, a Lei n. 1448, de 29 de agosto, autoriza o Poder Executivo a reorganizar o 

serviço da Instrução Pública. No ano seguinte o Decreto n. 1702, de 12 de janeiro - 

reorganiza o serviço de Instrução Pública, na conformidade da autorização contida na lei 

anterior. (SANTA CATARINA, 1980) 

 Em 1927, o governo de Adolfo Konder, converte Escolas Reunidas em Grupos 

Escolares de 2ª classe e dispõe sobre o funcionamento desses, através do Decreto n. 2017, 

de 19 de janeiro; e dispõe sobre promoções de alunos nos Grupos Escolares pelo Decreto 

n. 2061, de 26 de maio. No ano de 1928, o Decreto n. 2176, de 22 de junho, aprova várias

instruções sobre a Instrução Pública, notadamente sobre a obrigatoriedade escolar; e o 

Decreto n. 2218, de 24 de outubro, aprova os programas de ensino da Escola Normal, 

Escolas Complementares, Grupos Escolares e Escolas Isoladas.  (SANTA CATARINA, 

1980) 

Podemos concluir que a criação desses Decretos no ano de 1928, ocorreram após 

medidas que foram debatidas na I Conferência Estadual de Ensino Primário em Santa 

Catarina, que ocorreu em Florianópolis no ano de 1927, no qual as Conferências Estaduais 

do Ensino Primário tiveram influência da Primeira Conferência Nacional da Educação, 

mobilizada pela Associação Brasileira de Educação (ABE), realizada em Curitiba no 

mesmo ano. 

Em relação aos saberes elementares matemáticos, o que foi debatido foram “Quaes 

as vantagens do uso dos mappas de Parker no Ensino Inicial de Arithmetica Pratica? Será 

possível a usança desses mappas nas Escolas Ruraes?” corresponde a These Nº 21 da 

Professora Beatriz de Sousa Brito e a These Nº 49 do Professor Albano Monteiro Espinola. 
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O Parecer da segunda comissão permanente da Conferência de Ensino Primário de Santa 

Catarina em relação aos Mappas de Parker nas Escolas Rurais foi: 

Imagem 2: Parecer sobre o uso dos Mappas de Parker na Escolas Rurais 

Fonte: Annaes da 1a. Conferência Estadual de Ensino Primario (COSTA; CAMPOS, 1927, p. 519) 

Em relação ao currículo que estava implementado, e as diferentes propostas 

pedagógicas a These Nº 30 “A adopção de processos pedagógicos condizentes com o 

nosso meio, constituem um dos problemas mais actuaes. O papel do professor primário de 

Santa Catarina, na solução desse problema” faz com que os reformistas educacionais 

repensem os processos pedagógicos importados, para serem adaptados ao nosso meio, à 

nossa realidade escolar. “Os processos pedagogicos importados do estrangeiro, devem ser 

adaptados ao nosso meio. [...] Precisamos, antes de tudo, crear uma pedagogia nossa” 

(COSTA; CAMPOS, 1927, p. 493). 
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Foram levantadas questões semelhantes ao que Gimeno Sacristán (2000) se 

preocupava, por exemplo: “c) – O programma prescripto é praticamente exequível? 

Quando não, porque? Quaes as alterações que propõe? [...] j) Como e em que ordem 

devem ser ensinadas as diversas partes da arithmetica?” (COSTA; CAMPOS, 1927, p. 

499). Assim como a finalidade da escola primária que “não é, portanto, instruir o alumno e 

sim, dar-lhe a possibilidade de instruir-se na vida” (COSTA; CAMPOS, 1927, p. 494). 
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MODELOS DE ENSINO QUE CIRCULAM E LEITURAS DE 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: O Manual Pedagógico de Everardo 

Backheuser, os Relatórios Regionais de Ensino de São Paulo e a 

aritmética nas escolas, 1930-1940. 

Bruna Lima Ramos1 

RESUMO 
Esse estudo visa contribuir com os resultados parciais da pesquisa de mestrado em andamento, a 

qual tem por objetivo estudar o impacto da Pedagogia Científica no cotidiano escolar paulista, pela 

análise dos Relatórios das Delegacias Regionais de Ensino de São Paulo. Baseando-se nos 

conceitos da História Cultural e utilizando os princípios da Escola Nova, o objetivo desse artigo foi 

confrontar modelos de circulação com as práticas de ensino, ou seja, analisamos as possíveis 

relações estabelecidas entre um Manual Pedagógico, que teve ampla circulação no professorado, e 

as narrativas dos delegados de ensino sobre como as escolas estavam lidando com a modernização 

pedagógica, em específico para o ensino de aritmética, entre 1930 e 1940. A conclusão que 

chegamos foi que esses documentos possuíam semelhanças no ensino de aritmética, como a 

continuidade do ensino intuitivo, o uso do cálculo mental e da tabuada de forma prática e o ensino 

globalizado, o que nos fez concluir que o Manual esteve presente nas escolas paulistas, no período 

analisado. 

Palavras-chave: Manual pedagógico. Ensino primário. Escola Nova. Relatórios de ensino. 

INTRODUÇÃO 

A Escola Nova foi um período demarcado por grandes modificações na educação 

brasileira. Foi, sobretudo, um período de adaptações e mudanças no ensino e no trabalho 

pedagógico. Segundo Monarcha (2009, p.34), na Europa, após inúmeras descontinuidades, 

a pedagogia clássica de fatura filosófica sofreu uma ruptura decisiva quando, ao final do 

século XIX, caiu sob o foco médico, biopsicológico, sociológico e estatístico. No Brasil, no 

final do século XIX, estava em voga a pedagogia moderna, que possuía como lema imitar 

modelos. Já o movimento da Escola Nova começa a se propagar no início do século XX e 

1 Mestranda da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Campus Guarulhos. 

E-mail:bruna_lramos@hotmail.com.br. 
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pretende subsidiar a prática docente com um repertório de saberes autorizados, propostos 

como os seus fundamentos (CARVALHO, 2000, p. 111). Esse movimento instaurou-se no 

Brasil a partir de várias contribuições e modelos do exterior. Além do mais, essa época 

seria fundamentada na psicologia experimental e comportamental. 

Segundo Monarcha (2009), no início do século XX, momento em que nasce a 

escola de massas e sua obrigatoriedade como questão de Estado (idem, p. 33), surgem 

saberes especializados, que em resumo apontam para a ciência especializada à criança a 

partir de vários estudiosos, como Montessori, Claparède e Decroly. 

Dito melhor ainda, com essas aquisições valiosas no ativo da ciência 

consolidava-se um domínio disciplinar positivo e instrumental centrado 

no estudo da infância, para o qual convergiam disciplinas repentinamente 

dotadas de sentido educativo: medicina, antropometria, fisiologia, 

biologia, psicologia (normal e anormal), sociologia e estatística. 

(MONARCHA, 2009, p.34, grifos nossos) 

De outra parte, o movimento escolanovista tomou muitas vertentes ao chegar às 

escolas brasileiras. A literatura foi abundante, com livros didáticos, manuais de orientação 

a professores, artigos em revistas pedagógicas etc. Para este texto, nos ocupamos da obra A 

aritmética na “Escola Nova” (A nova didática da Aritmética)2, de Everardo Backheuser3. 

A análise da obra buscou articular com a problemática de pesquisa que estamos 

conduzindo relativamente ao impacto do escolanovismo – em especial de sua vertente 

conhecida como pedagogia científica – no cotidiano dos grupos escolares paulistas. 

A escolha desse manual justifica-se porque alguns de seus capítulos tratam de 

temas relevantes para a pesquisa de mestrado que a autora está elaborando e possui em 

conta a seguinte questão norteadora: quais representações foram construídas sobre o 

impacto da pedagogia científica no ensino de matemática no curso primário paulista, 

analisadas nos Relatórios das Delegacias Regionais de Ensino do Estado de São Paulo4? 

2 O manual digitalizado pode ser acessado em <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/134889>. 

O original pode ser encontrado no Centro de Documentação mantido pelo GHEMAT, em São Paulo, e 

pertencia a Orlando de Alvarenga Gardio. 
3 O autor Everardo Backheuser foi aluno e depois se tornara professor na Escola Politécnica. Também foi 

membro da Academia Brasileira de Ciências e cofundador da Associação Brasileira de Educação. 
4 Esses Relatórios eram documentos oficiais em que cada município tinha a obrigação de enviar, ao fim do 

ano letivo, ao Diretor Geral do Ensino, um retrato sobre o ensino e o panorama geral das escolas da região. 

Todo ano, um delegado regional era responsável por reunir as anotações decorrentes da fiscalização feita 

pelos inspetores de ensino, em média, cada município possuía três inspetores, e às vezes, estes possuíam 

algum auxiliar de inspeção. 
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Consideramos que todo tipo de literatura referente ao período constitua meio para fazerem 

circular os ideários escolanovista, e o manual estudado foi um exemplo disso.  

Desde logo, uma primeira análise do manual apontou que para os objetivos deste 

texto nos interessou centrar-se nos seguintes capítulos da obra: Variação da Psicologia 

Infantil com a Idade (pp. 45-66), O Ensino de Aritmética no Brasil (pp. 71-80) e Fatores 

primordiais na didática aritmética (pp. 81-108). Assim, buscar resposta à questão 

norteadora da pesquisa de mestrado inclui, também, analisar obras que reconhecidamente 

tiveram circulação entre o professorado5, conformando suas práticas e saberes, fixados 

para análise nos Relatórios. Cabe explicar que estamos chamando de modelos de ensino os 

impressos que circularam na época e de leituras de práticas pedagógicas as interpretações 

que os delegados de ensino6 e os professores fizeram ao adotar esse manual e de que forma 

ele contribuiu para as práticas de ensino, segundo o que foi lido nos Relatórios.  

Considerado esse preâmbulo explicativo dos propósitos deste texto, o objetivo deste 

trabalho foi confrontar modelos de circulação, no caso o manual de Backheuser, com as 

práticas de ensino que ocorreram entre as décadas de 1930 e 1940. Além disso, este 

trabalho teve o intuito de aprofundar alguns temas do escolanovismo, sobretudo aqueles 

que dizem respeito ao ensino de aritmética, procurando melhor compreender os indícios da 

pedagogia científica encontrados nesses Relatórios. Entendemos que esse Manual serviu de 

base para o professorado na década de 1930, a fim de que compreendesse as adaptações no 

ensino de Aritmética, em período de Escola Nova.  

A partir da leitura de seis Relatórios7, elencados a seguir, entre 1933 e 1940, 

fizemos uma comparação da forma como o ensino de aritmética em tempos de Escola 

Nova aparecia nesses documentos e o que o Manual pedagógico selecionado sugeria para o 

ensino.  

5 O Manual de Backheuser fez parte de uma gama de manuais estudados por Marques (2013). Esse autor 

pretendia defender seus ideais políticos e assim fez uso dos impressos e manuais pedagógicos para dissipar 

tais ideias, chegando às escolas paulistas. Esse manual fez parte do programa de ensino do Instituto de 

Educação do Rio de Janeiro juntamente com outros manuais pedagógicos destinados para o ensino de 

aritmética (MARQUES, 2013, p. 81). Apesar de sua publicação ser do Rio de Janeiro, ele circulou em São 

Paulo. Esse manual representou um modelo de circulação da época e se fez presentes nas escolas paulistas. 
6 Os delegados regionais eram responsáveis por reunir as anotações feitas pelos inspetores escolares, a partir 

da fiscalização feitas nas escolas.  
7 Os Relatórios foram selecionados após a leitura do manual pedagógico, a partir das semelhanças entre as 

suas recomendações e aquelas contidas nos relatos dos delegados regionais. Alguns desses relatórios estão 

disponibilizados no Repositório Digital em <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115899>, como 

pode-se observar nas Referências. 
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Quadro 1 – Relação do Relatórios utilizados 

Descrição Ano Letivo Elaboração 

Relatório Regional de Botucatu 1933 João Teixeira de Lara 

Relatório Regional de São Carlos 1933 Valdomiro Guerra Correa 

Relatório Regional de Santos 1935 Luiz Damasco Penna 

Relatório Regional de Taubaté 1936 Francisco Lopes Azevedo 

Relatório Regional de Araraquara 1940 José Clozel 

Relatório Regional de São Carlos 1940 Francisco Martins Júnior 

Fonte: a autora (2016) 

Assim, tomando o ensino de aritmética apresentado nos Relatórios e comparando 

ao que disseminava pelo Manual, esse artigo tem por intenção comparar alguns aspectos do 

ensino de aritmética do estado de São Paulo, nesses impressos entre 1930 e 1940. 

O ENSINO DE CÁLCULO NA ESCOLA NOVA 

Segundo Souza (2009, p. 127), São Paulo pode ter sido referência para os demais 

estados brasileiros pelo seu sistema escolar considerado de vanguarda. Essa autora também 

propôs uma discussão sobre como os profissionais da educação lidaram com as novas 

propostas pedagógicas da Escola Nova. A partir dos Relatórios podemos observar que essa 

renovação pedagógica era muito criticada pelos delegados de ensino e professores. A nova 

proposta estava baseada em ter um ensino voltado para a criança. No entanto, para a 

vertente que nos interessa estudar – a pedagogia científica – segundo Monarcha (2009, p. 

46), não era a criança e o seu ensino que estavam no centro da escola nova, e sim a 

psicologia funcionalista. O Manual aqui tratado bem ressalta o papel da psicologia: 

“Assim, parece impossivel abordar, nos dias presentes, problemas pedagogicos, sem 

assenta-los sobre a poderosa viga mestra da psicologia. Dela, pois, teremos de nos socorrer 

neste ensaio de DIDATICA DA ARITMETICA” (BACKHEUSER, 1933, p. 14). 

A importância dada ao estudo de aritmética nesta época é perceptível no Manual: 

“Psicologia, sociologia e filosofia se harmonisam para dar valor e importancia á aritmética 

desde o ensino primario. O conhecimento mais aprofundado de cada um desses 
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fundamentos cientificos em relação á Aritmetica, orientará a didatica da disciplina” 

(BACKHEUSER, 1933, p. 17). 

Cabe ressaltar que Lourenço Filho foi um dos grandes defensores da Escola Nova 

no Brasil, e personagem que deu grande impulso a uma das suas vertentes: a pedagogia 

científica. Numa breve caracterização dessa pedagogia é possível dizer que esta tinha 

características, tais como, a organização das classes através da homogeneidade obtida por 

meio de testes psicológicos, seriação do ensino por idade e pela capacidade de aprender, 

avaliação através de testes escolares etc. Em grande parte dos relatórios vemos referências 

a provas ou exames como forma de avaliação e classificação das crianças. 

Como já foi mencionado anteriormente, o ensino de aritmética no Brasil seguiu 

adaptações de outros modelos advindos do exterior. Backheuser (1933) afirmou que o 

nosso ensino de aritmética evoluiu lentamente e sofreu influência de três meios: a 

influência francesa, sendo a mais antiga, depois a influência positivista e a influência 

norte-americana, que era a base para a discussão desse saber escolar na década de 1930. 

Segundo Backheuser (1933), a influência francesa predominou no Brasil desde o 

final do século XIX, e o método para o ensino de matemática era a memorização. Com um 

Brasil republicano predominou a influência positivista, e a matemática passou a 

fundamentar-se no raciocínio, conforme o autor (1933, p. 73), o essencial era a criança 

saber a marcha do cálculo, e então desprezava-se o resultado numérico. Já a influência 

norte-americana, que condiz com o período da publicação do Manual, preconizava a 

prática. O Relatório de São Carlos de 1940 faz referência ao uso do modelo americano, 

criticando o modelo de organização escolar brasileira, como podemos observar a seguir.  

Má organização do programa escola – Se confrontarmos o programa de 

uma das nossas séries mais adeantadas com o de uma “Senior” dos 

estabelecimentos Norte Anmericanos, verificaremos que, enquanto lá o 

aluno se obriga apenas ao estudo de cinco ou seis matérias escolhendo 

livremente mais algumas, de acôrdo com a sua tendência ou suas 

necessidades futuras, aqui terá que se dedicar obrigatoriamente, a dez ou 

doze disciplinas, além das aulas de religião, que quase todos frequentam. 

O programa década disciplina é, por sua vez, exaustivo. 

(MARTINS JUNIOR, 1940, p. 13) 
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Essa crítica, ao que parece, pode ser considerada um índice de que a modernização, 

a proposta para renovação do ensino, vista pelo diretor escolar8 volta-se para os Estados 

Unidos. Em relação ao ensino primário, o autor escreve que a orientação dada ao ensino no 

início do ano letivo foi que ele deveria estar o mais próximo possível das condições reais 

da criança e ser feito de forma globalizada. Entretanto, Martins Junior (1940, p. 27) afirma 

que “o ensino em São Carlos é verbalista e afastado das condições reais da vida da 

creança”. A forma de avaliação da eficiência do ensino, para confirmar essa hipótese, 

foram provas mensais e finais de Cálculo (definições, operações mecânicas de cálculo, 

classificações, explicações teóricas) e de geografia (memorização de nomes de cidades e 

rios) aos alunos do 4º ano. Ao fim dos resultados comprovou-se a ineficiência do ensino 

nesse município, segundo o próprio diretor escolar. O diretor mostrou-se insatisfeito com 

as práticas pedagógicas do seu município, revelando em documento oficial – o relatório – 

sua contrariedade com o processo que visava modernizar o ensino na região de São Carlos.  

Em outro Relatório percebeu-se o que Backheuser vinha evidenciando ao longo do 

manual: “ainda vemos muitos professores, quer nos colegios primarios, quer nos ginasios 

secundarios, darem essa exclusiva preponderancia á marcha, preferindo valorizar o lado 

teórico em desprestigio do lado pratico de ensino” (1933, p. 78, grifos do autor). No 

Relatório de Araraquara, mesmo em 1940, o autor faz referências à tal marcha do ensino. 

Suas observações reiteram o que menciona Backheuser: uma preocupação mais formal, 

teórica, do que a da realização de práticas com a aritmética. 

Figura 1: Relatório de Araraquara de 19409 

Fonte: Clozel (1941, p. 5) 

8 O Relatório de São Carlos de 1940 foi redigido pelo próprio diretor escolar, e não por um delegado de 

ensino. No caso, esse Relatório é referente à Escola Normal de Dr. Álvaro Guião de São Carlos. 
9 Para fim explicativo da figura: O item 1 do art. 319 compreende ao auxiliar de inspeção “colaborar com o 

inspetor escolar, na inspeção das escolas isoladas, podendo, quando necessario, ausentar-se do seu proprio 

estabelecimento, dois dias por mês” (SÃO PAULO, 1933). 
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Considerando que o Manual é de 1933, nota-se que ainda em 1940 são válidas as 

observações de Backheuser relativamente ao acento mais teórico do que prático da 

aritmética no primário, considerada a importância dada ao seguir-se à risca a marcha do 

ensino, acompanhando o passo-a-passo da teoria a ser ensinada, a despeito de suas 

aplicações e práticas. 

A NOVA DIDÁTICA DA ARITMÉTICA: o Manual e os Relatórios 

No capítulo Variação da Psicologia Infantil com a Idade, Backheuser (1933, p. 45-

46), o professor precisava estar atento aos vários tipos psicológicos que a criança em 

período escolar poderia apresentar. Para elucidar os estágios dessa evolução da criança, o 

autor utilizou as obras de Meumann: Fase 1 – sintese fantasista, fase 2 – analise e fase 3 – 

segundo periodo de sintese. As fases 1 e 2 são as que se referem ao ensino primário. A 

primeira fase é aquela em que a criança possuía entre 8 e 9 anos e transmitia a 

individualidade a tudo com que brinca. A criança aceitava a autoridade sem questionar. Já 

a segunda fase podia estar presente desde os nove anos até os 12 ou 13 anos da criança.  

A partir dos 9 anos dá-se o segundo estagio da psicologia infantil no 

periodo escolar. Passa a predominar, ainda segundo MEUMANN10, a 

analise. “As partes, propriedades e relações que entre si têm as coisas, 

são cada vez mais observadas; a criança quer ter um conhecimento exáto 

de tudo”. Inicia-se assim o periodo critico, no qual a criança quer 

“sentir”, como que “viver”, o que lhe é ensinado, fase que 

pedagogicamente corresponde ao inicio de uma certa especialização. 

(BACKHEUSER, 1933, p. 46, grifos no original) 

Normalmente a criança estaria em fase escolar nos dois primeiros estágios. Neste 

aspecto, o autor recomendava que o ensino de todas as disciplinas no ensino primário, não 

só o de aritmética, deviam seguir algumas diretrizes, compostas de quatro itens no total: o 

ensino em conjunto ou global; o ensino por meio de jogos; o ensino intuitivo; e o ensino de 

“autoridade”. Em alguns Relatórios, defendia-se o ensino global ou ensino globalizado, 

como no caso do Relatório de 1933 de Botucatu, conforme figura a seguir. 

10 MEUMANN, 1922 apud BACKHEUSER, 1933, p. 46. 
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Figura 2: Relatório de Botucatu de 1933 

Fonte: Lara (1933, p. 18) 

De modo a comprovar a eficiência desse ensino globalizado, o delegado regional 

João Teixeira de Lara complementou seu texto com uma afirmação feita pelo diretor 

escolar do município de Aparecida: “Podemos certificar-nos com êxito a globalização 

porque observamos a atenção, a curiosidade e o interesse sempre crescente dos alunos 

durante as aulas” (ibidem, p. 19). Destacamos ainda o relatório de 1936 de Taubaté: “É 

certo que o programma, para os professores que tentam a renovação didactica, deve soffrer 

ligeiras alterações; mas na sua essencia, poderá ser seguido, ainda que se adopte o ensino 

globalizado, os methodos de projectos, etc” (AZEVEDO, 1937, p.16); e o de Araraquara 

de 1940, que também fazia referência ao ensino globalizado, como já foi sinalizado no 

tópico anterior. 

Backheuser (1933) fazia referências a uso de jogos para o ensino de aritmética, 

entretanto não encontramos nos Relatórios analisados neste trabalho algo relacionado aos 

jogos, então podemos inferir que a “nova didática” ou então conhecida como “renovação 

pedagógica” não estava plenamente presente nas salas de aula. Percebeu-se também que 

este manual, sobretudo, estava seguindo as diretrizes de acordo com as leis de São Paulo: 

Art. 237 – O plano de educação primaria abrange: - Leitura, Linguagem 

oral e escrita, Aritmética e Geometria, Geografia, História do Brasil e 

Educação Civica, Ciência Fisicas, trabalhos manuais, desenho, caligrafia, 

canto e ginástica. 

Art. 238 – O ensino terá como base essencial a observação e a 

experiencia pessoal do aluno, e dará a este largas oportunidades para o 

trabalho em comum, a atividade manual, os jogos educativos e as 

excursões escolares.  

§ unico – O uso de manuais escolares, indispensáveis como instrumentos

auxiliares do ensino, deve ceder o passo, sempre que possivel, aos 
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exercicios que desenvolvem o poder de criação, investigação e critica do 

aluno. 

Art. 239 – Assegura-se ao professor autonomia didática, dentro das 

normas técnicas gerais indicadas pela pedagogia contemporanea. 

(SÃO PAULO, 1933, grifos nossos) 

Uma das orientações de Backheuser (1933) era que o ensino fosse intuitivo e 

concreto. “O ensino intuitivo é também muito necessario porque, mais do que qualquer 

outro, obriga á observação” (1933, p. 61). O ensino intuitivo estava presente nos escritos 

da época, como evidenciamos no Relatório de Taubaté de 1936, segundo Azevedo (1937, 

p. 21, grifos nossos): “Não se podendo sentir todas as cousas, o poder mental nos

esclarecerá as verdades. Tudo quanto tenhamos aprendido pela observação, a imaginação 

ordenará e combinará”. Esse trecho emparelha-se ao texto de Backheuser. 

O ensino intuitivo, necessario nas classes infantis de qualquer disciplina, 

é vantajosissimo em matematica. Nessa idade, todos são 

predominantemente visuais, e quando o não sejam completamente, são-

n’o em embrião, e o exercicio da observação lhes aperfeiçoa qualidades 

de grande utilidade no futuro.  

(BACKHEUSER, 1933, p. 62, grifos nossos) 

Por fim, a quarta diretriz preconizava que o ensino deveria ser de autoridade. Isso 

representava, segundo Backheuser (1933), a ordem de que as crianças dos primeiros anos 

do ensino primário não podiam esboçar suas opiniões, pois elas “aceitavam tudo”. 

Não devem [os adultos] por exemplo mentir sob pretexto algum a 

crianças, especialmente ás de tenra idade, nem sujeitar á discussão, ou 

siquer á duvida, as suas asserções. Dizer de cima para baixo, como quem 

sabe e está seguro do que diz. É grave erro psicológico admitir, nesta fase 

da educação, que a classe critique o que haja sido asseverado ou siquer 

apenas dito pelo professor. A criança perderá o respeito e a confiança em 

seu mestre. 

Este deve, pois, proceder, sem hesitações, com segurança, sem um debate 

inoportuno com as crianças, muito aconselhado por alguns pedagogos da 

“escola nova”, infelizmente pouco senhores dos aspectos psicologicos do 

problema educacional. 

(BACKHEUSER, 1933, p. 63, grifos no original) 

As crianças só poderiam vencer essa inferioridade em jogos, e o autor destacou que 

se o professor não hesitasse ao ensiná-las, elas não terão dificuldade em aprender. 

Si em todas as disciplinas isto é uma verdade geral – maiormente em 

aritmética. As dificuldades que a aritmética oferece para certos tipos 

psicologicos desaparecerão talvez sob a pressão de um esclarecimento 
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enunciado de modo decisivo, principalmente quando estiver o campo 

mental infantil preparado por noções adquiridas pelo metodo intuitivo e 

com auxilio de jogos.  

(BACKHEUSER, 1933, p. 63, grifos no original) 

O autor se justificou: Não há antagonismo entre o conselho de dar os ensinamentos 

“de autoridade” e a prescripção fundamental da “escola nova” referente á iniciativa do 

aluno. Apenas na aparencia (ibidem, p. 65). No outro capítulo – Os fatores primordiais da 

didatica da aritmetica – o autor mencionou que o problema da didática da aritmética podia 

ser resolvido se estivesse em equilíbrio com três forças pedagógicas: o raciocínio, a 

memória (cálculo mental e a tabuada) e o preparo para a vida.” (ibidem, p. 104, grifos no 

original).  

Ao raciocínio deveria ser dada pouca relevância na fase síntese fantasista – esta 

abrangia os anos do jardim de infância e os dois primeiros anos do primário – pois nesse 

período o ensino deveria ser rudimentar, antes de ser objetivo. Como já foi dito, era o 

ensino de autoridade, logo “a criança acredita mais na palavra do mestre do que em si 

propria” (ibidem, p. 82).  

Ainda segundo o autor, o raciocínio só podia ser melhor trabalhado em fases mais 

avançadas, e se essa fase fosse exagerada e prematura, podia “atrofiar a inteligência”. 

Especificamente em aritmética, talvez fosse comum aos professores acreditarem que o 

exercitar exagerado do raciocínio iria desenvolver a matemática na criança, o que o autor 

acredita que isso não é bem verdade. 

Pensou-se a principio que o adestramento da atenção, da memoria, do 

raciocinio em um sentido do estudo, aumentaria o poder de atentar, de 

recordar e de raciocinar em todos os sentidos, mas isto agora está posto 

em duvida. Parece provavel que a aquisição da habilidade em outro, salvo 

si a atividade é completa e requer que alguns dos poderes adestrados 

possam ser usados do mesmo modo. 

(KILPATRICK, s/d apud BACKHEUSER, 1933, p.84, grifos originais) 

Backheuser (1933, p. 86) concluiu: Assim pois, em resumo, cumprirá evitar nos 

primeiros anos da escola primaria os ensinamentos baseados só no raciocinio; dê-se-os, 

de preferencia, por modo intuitivo e concreto, e um pouco “de autoridade”. 

Sobre a memória, o autor afirmou que ela é necessária para qualquer ramo de 

conhecimento, porém ainda mais para as aplicações de aritmética. Ou seja, era necessário 

que todos tivessem rápida memória, sobretudo com as principais operações. A orientação 
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era: o interesse é a base da atenção, ou seja, da fixação do conhecimento (ibidem, p. 89). 

Então, era preciso despertar nas crianças o interesse pelos números, logo, pela aritmética, e 

isso poderia ser feito apresentando-os através de jogos, por exemplo, uma feira, onde a 

criança poderia somar e subtrair. 

Para que isso de fato ocorresse, o autor mencionou que o cálculo mental devia ter 

um papel saliente na didatica da aritmetica, como já era recomendado em alguns 

programas11 oficiais de ensino. E defendia o ensino da tabuada por meio da memorização, 

apesar de alguns abolirem esse método:  

Não atinamos porque os que gabam o “calculo mental” condenam a 

“taboada”. Apuradas as coisas, “taboada inteligente” é o “calculo 

mental”, porque o “calculo mental repetido insistemente como convem” é 

a “taboada”. Nem nós nem ninguem louva os exercícios secos de taboada, 

porque “inibem” a memoria em vez de desenvolve-la, mas tambem não 

basta fazer “calculos mentais” sem insistir na operação propriamente dita, 

sem habituar emfim a criança a realisa-los com facilidade e depressa.  

(ibidem, p. 93-94) 

O uso do cálculo mental foi encontrado nas recomendações do Relatório de 1935 de 

Santos. Segundo Penna (1936, p. 48), era comum professores reclamarem que seu alunos 

não aprendiam aritmética, e então o autor rebate: “Si se lhes ensinasse, não custariam. É 

que se lhes não ensina”. Esse delegado de ensino insiste que o método utilizado pelo 

professores para ensinar as crianças os números e as operações básicas não tem surgido 

efeito.  

Figura 3: Relatório de Santos de 1935 

Fonte: Penna (1936, p. 48) 

Conforme figura anterior, o autor critica que os professores não dão suporte para 

que a criança entenda as operações, pois são dados exercícios com números muito grandes 

para calcular, mas ela não entendeu o porquê precisa aprender ou utilizar tais operações. 

11 Nesse caso, o autor (1933, p. 90) menciona o programa de Carneiro Leão, de 1926, e as instruções de 

Fernando de Azevedo de 1929. 
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Entendemos que o sentido de aulas diretas deve-se ao fato de que o professor 

aparentemente não desenvolve o exercício ou o problema com as crianças. Ou seja, o 

professor precisava prestar mais atenção às necessidades do aluno, isto pode reportar-se ao 

ensino intuitivo como vem sido sugerido por Backheuser. 

Desde a pedagogia moderna a recomendação era que se o ensino fosse voltado para 

a vida prática da criança. Isso continuava nas orientações da Escola Nova, o ensino de 

aritmética assumia um caráter prático e as preocupações teóricas eram deixadas para o 

ensino secundário.  

Percebeu-se que no Relatório de São Carlos de 1933, que esse tema estava presente, 

como podemos ver a seguir. 

Certos como estamos de que, as aulas de aritmetica têm constituido 

grande obstaculo para a maioria dos senhores professores e no 

conhecimento do que é matéria que constitue fator prepondetrante nas 

inúmeras questões da vida pratica, não nos esquecemos de recomendar, 

com insistência, o maior interesse e dedicação no seu ensino. 

(CORREA, 1933, p. 50) 

O delegado de ensino também usou algumas recomendações da 3ª circular de 1933, 

a respeito de como “os alunos (...) deverão inventar e resolver, diariamente, em horas de 

ocupações, um problema escrito de assunto de vida local” e “as aulas de calculos mentais 

deverão ser proporcionadas três vezes por semana e as creanças deverão crear questões 

para serem resolvidas, nessas aulas, pelos colegas” (CORREA, 1933, p. 50-51), e concluiu: 

Cumpridas essas nossas solicitações, sua eficiencia foi verificada [do 

ensino do cálculo] pelos senhores inspetores e tivemos ocasião de ouvir 

dos professores expressões de admiração e confiança pelos bons 

resultados obtidos não só no calculo escrito, como tambem no calculo 

mental, cujo ensino, atualmente, se acha não só deturpado como que 

desprezado pela maioria dos mestres primarios. 

No desenvolvimento dessa disciplina, os alunos têm sido convidados, 

diariamente, a formular problemas orais ou escritos, a principio de uma 

só operação e mais tarde, com o desenvolvimento do raciocinio e a 

pratica dos numeros, a estender-se em questões de duas ou mais 

operações, gradativamente. 

(CORREA, 1933, p. 51) 

Em outro relatório, o de Taubaté de 1936, encontramos referências aos mesmos 

autores que Backheuser citou em seu manual pedagógico, como por exemplo, Kilpatrick. 
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Percebemos que Azevedo (1937) entendia que nas aulas de aritmética, o ensino deveria 

estar voltado à vida prática da criança e deveria tomar cuidado com exageros no raciocínio.  

Figura 4: Relatório de Taubaté de 1936 

Fonte: Azevedo (1937, p. 11) 

Por fim, em algumas das Conclusões de Backheuser (1933, p. 107-108), uma delas 

era que nos dois primeiros anos primários, o ensino deveria ter carater concreto (intuitivo) 

e dado de “autoridade”, também que seria necessário fazer o exercicio da repetição 

(calculo mental ou taboada), pois eram um excelente auxiliar da inteligencia na vida 

pratica. Nos dois últimos anos do primários deveria desenvolver o raciocinio e a memoria, 

iniciando-se uma certa especialisação da aritmetica e liberdade de discussão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve como intuito cotejar duas fontes de pesquisa importantes para a 

análise do impacto da pedagogia científica no cotidiano das escolas: o Manual de 

Backheuser e os relatórios de ensino paulistas. Após a análise, percebemos algumas 

semelhanças nesses dois tipos de documentos, que circularam entre 1930 e 1940. 

Backheuser (1933) sugeria que os jogos deveriam estar presentes nas aulas para que 

as crianças compreendessem a importância dos números e do cálculo, sem que isso fosse 

feito de um modo objetivo. Embora a renovação pedagógica tivesse teoricamente 

orientando o ensino, ao que tudo indica, essa prática não se fez presente no período 

analisado, a partir do que vimos nos seis relatórios escolhidos. Conforme as próprias 
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conclusões do autor do manual didático, observou-se que tanto como era indicado nesse 

manual, como foi constatado nos Relatórios, o ensino nos primeiros anos escolares deveria 

permanecer intuitivo, concreto, e voltado para a vida prática da criança.  

Coube a este trabalho sinalizar alguns aspectos de como era o ensino de aritmética 

na década de 1930, entre elas destacamos a inserção de jogos nas aulas – o que não 

encontramos nos relatórios aqui analisados; a continuidade do ensino intuitivo; o uso do 

cálculo mental de forma não objetiva, ou seja, pela memorização que preconizasse a 

prática; o ensino de autoridade nos dois primeiros anos iniciais; e o ensino globalizado.  

Percebemos através da análise dos Relatórios, que os delegados, em geral, 

indicavam a melhoria no ensino e o aumento da frequência escolar a partir das mudanças 

trazidas da Escola Nova. Entretanto, o estudo mais aprofundado12 da autora irá trazer 

outras contribuições na articulação desses documentos com a pedagogia científica.   

Em síntese, havia elementos do ensino de aritmética que estavam circulando por 

meio dos manuais pedagógicos, lidos por meio dos Relatórios das delegacias regionais de 

ensino paulistas, no período de 1930 a 1940. Ou seja, podemos elucidar que este Manual 

fez-se presente nas escolas paulistas, sobretudo na forma de organização e elaboração no 

ensino de aritmética. 
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DO CURSO PRIMÁRIO NO FINAL DA DÉCADA DE 1960
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Iran Abreu Mendes2 

RESUMO 

Este texto se refere ao estudo de dois documentos: um relativo ao programa do Curso Normal de 
Natal, 1971 e outro relativo ao programa do Curso Primário do RN, de 1968. Os dois documentos 

fazem parte de uma pesquisa de doutorado que tem como objeto de estudo o desenvolvimento das 

Matemáticas do Curso Normal (1908 a 1970). A pesquisa tem como principais aportes teóricos a 
história cultural em Burke (2004), a história das disciplinas escolares em Chervel (1990) e a cultura 

escolar em Julia (2001). Na busca da compreensão acerca do ensino de matemática da época foram 

utilizadas fontes documentais oriundas de diversos arquivos do estado do RN. Diante da 
proximidade temporal dos dois documentos, aqui analisados, este texto tem por objetivo tecer 
considerações sobre o papel da didática da matemática do Curso Normal de Natal para o Ensino 

Primário do RN. No estudo pode-se constatar que o conteúdo de Didática da Matemática do 

Programa do Curso Normal de 1971 primava pelos conhecimentos conceituais e didáticos no Curso 
Primário, uma vez que nele estavam propostos conteúdos específicos da matemática, 

procedimentos metodológicos e orientações didáticas diversificadas visando um aprofundamento 
teórico e prático para o ensino da matemática da época. 

Palavras-chave: Curso Normal. Didática da Matemática. Programa do Curso Primário.

INTRODUÇÃO 

Para este estudo utilizamos como referência dois documentos, O programa de 

Ensino do Curso Normal de Natal de 1971 e O Programa de Ensino do Curso Primário 

Elementar de 1968. O conteúdo da disciplina Didática da Matemática no Programa Geral 

do Curso Normal tinha a finalidade de nortear o trabalho do professorando, no qual 

apresenta diversas formas de abordar o conhecimento básico da matemática elementar. 

1 Doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Natal/RN. e-mail:

marciageomat@ig.com.br. 
2 Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Natal/RN. e-mail: 

iamendes1@gmail.com 
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Diante da proximidade temporal e similaridade de algumas orientações didáticas e 

conceituais constantes nestes dois documentos, este texto tem por objetivo tecer 

considerações sobre o papel da didática da matemática do Curso Normal de Natal para o 

Ensino Primário do Estado do Rio Grande do Norte no período estudado.  

A similaridade entre os dois documentos se justifica pelas ações propostas pelo 

governo estadual da época que julgava necessária a qualificação dos professores para 

atender à realidade da Escola Primária, conforme consta nos documentos analisados.  

No âmbito nacional, a promulgação da LDB nº 4.024/1961 pelo Ministério de 

Educação - MEC gerou a expansão do ensino básico, já que essa lei tratava da 

obrigatoriedade do ensino primário ministrado no mínimo em quatro séries anuais, e tendo 

por fim o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão da criança, e a sua 

integração no meio físico e social. Nesse contexto, a década de 1960 foi marcada pelo 

crescimento do mercado de livros didáticos. Os dois documentos estudados neste texto 

decorrem das novas orientações advindas da LDB e dos livros didáticos publicados na 

época. 

O programa de Ensino do Curso Normal foi introduzido pela Secretaria de 

Educação e Cultura no sentido de promover a melhoria do Ensino Normal do Estado, que 

segundo texto introdutório, dependia, em grande parte, do preparo do corpo docente e da 

estruturação curricular das Escolas Normais.  

Nesse sentido, foi promovido, em Natal, um Curso Intensivo, em cooperação com a 

SUDENE
3
 E USAID

4
, visando não só a reformular os programas das matérias do Curso

Normal, como a oferecer oportunidade de aperfeiçoamento ao seu quadro de professores. 

O curso realizado de 04 à 26 de janeiro de 1971, em dois horários, contou com 130 

professores alunos advindos das Escolas Normais do Estado. O corpo docente foi 

constituído por professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Centro 

Regional de Pesquisas Educacionais “João Pinheiro” de Belo Horizonte, órgão do INEP. A 

reformulação dos programas foi baseada na avaliação dos já existentes e troca de 

experiência entre todos os participantes.  

3
 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 

4
 Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Na época tinha convênio MEC-USAID 

(da USAID com o Ministério da Educação no Brasil)  
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Um dos parâmetros principais da secretaria para avaliar os materiais existentes e 

reformulá-los para reorientação curricular da Escola Normal, naquele momento, era valer-

se do caráter cooperativo do trabalho com os professores e coordenadores e tomar os 

resultados dos cursos ministrados de modo a identificar se os programas reformulados 

coletivamente poderiam atender às exigências dos diferentes Colégios Normais do estado, 

uma vez que o material produzido não seria utilizado apenas pela Escola Normal de Natal, 

mas também pelos cursos normais instalados em outros municípios do Rio Grande do 

Norte. 

Quanto aos Programas do Curso Primário, foram desenvolvidos por uma equipe de 

professores da Secretaria Estadual de Educação no governo do Monsenhor Walfredo 

Gurgel
5
, apresentado pelo secretário de educação Jarbas Ferreira Bezerra como “o início de

uma nova fase no campo educacional ao adotar oficialmente o novo programa do ensino 

primário”. O programa consta de cinco cadernos: o primeiro se refere ao Período 

Preparatório (equivale ao atual ensino infantil). Os demais são da 1ª série, 2ª série, 3ª série 

e 4ª série. O conteúdo de cada caderno está dividido por disciplina, sendo elas: Linguagem, 

Estudos Sociais, Matemática e Ciências Naturais.  

Durante a reformulação dos programas, a equipe da secretaria de educação 

procurou ter sempre como foco central o alcance da formação profissional das normalistas 

uma vez que a finalidade da Escola Normal era “formar o pessoal docente destinado a 

ministrar o ensino primário, promovendo a sua realização pessoal e preparação 

profissional” (RIO GRANDE DO NORTE, 1971, p. 5). Além disso, o documento ressalta 

que os programas propostos deveriam ser tomados apenas como parâmetros norteadores 

dos trabalhos dos professores formadores das normalistas, ou seja, deveriam servir apenas 

como roteiro para o trabalho dos professores, uma vez que na utilização dos mesmos, 

dever-se-ia ter sempre em vista a flexibilidade em seu emprego na sala de aula. 

Essas características didático-pedagógicas, sob controle do governo do RN, não 

diferente de outros estados brasileiros, do ensino de matemática da segunda metade do 

5 Antes de exercer as funções do Executivo no Estado, já tinha sido eleito Deputado Federal em 1945, 

Senador da República em 1962 e Vice Governador do considerado grande líder político do Rio Grande do 

Norte, Aluísio Alves. Nas eleições para 1965, foi eleito Governador do Estado, tendo como vice-governador 

Clóvis Mota. Disponível em: http://www.assessorn.com/2014/08/monsenhor-walfredo-gurgel-precursor-

da.html. <Acesso em 25/04/2016> 
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século XX segue preceitos à luz de “orientações pedagógicas diversificadas, que vão das 

proposições da Escola Nova à da Matemática Moderna”. (GOMES, 2014, p. 65).  

Características essas, que encontram-se em documentos que vão dos programas de 

ensino, legislação, livros didáticos e outros próprios da cultura escolar, que nos permite um 

olhar para a historiografia da Educação Matemática do RN. Cultura Escolar compreendida 

como  

um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 

condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que 
podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, 

sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (JULIA, 2001, p. 
10) 

Olhando para esses documentos da cultura escolar, talvez a maior mudança esteja 

no que se refere aos procedimentos didáticos, nos quais há sugestão que, além das aulas 

expositivas, se desenvolva a pesquisa bibliográfica, e em outros trechos deste mesmo 

programa, procedimentos de análise de aulas na escola primária e entrevistas com 

professoras primárias acerca do ensino. 

A DIDÁTICA DA MATEMÁTICA NO CURSO NORMAL DE NATAL/RN E A 

MATEMÁTICA DO CURSO PRIMÁRIO 

De acordo com informações encontradas nos Programas do Ensino Normal, 

proposto pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, formulado em 1970 e 

publicado em 1971, percebemos que em relação aos conteúdos de matemática, ensinados 

na Escola Normal, nas décadas anteriores do século XX, alguns permaneceram até a 

década de 1970, conforme trecho do documento Programa do Ensino Normal (1971, p.

46), referente à disciplina de Didática da Matemática, que tinha como conteúdo 

programático alguns tópicos como por exemplo: elementos essenciais a um sistema de 

numeração, nome para os números, símbolos numéricos, valor dos números, ordem 

numérica, base numérica, sistema de numeração hindu-arábica (decimal), conceito de 
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dezena: leitura e escrita de numerais além de 10, como o conceito de centena, milhar, etc, 

seguido da leitura e escrita de numerais com 3 ou mais algarismos.  

Como procedimentos didáticos o programa sugere as aulas expositivas sobre os 

conceitos básicos, seguida de pesquisa bibliográfica sobre o histórico do sistema indu-

arábico e a apresentação de uma síntese da pesquisa pelos alunos e uma complementação 

do assunto pelo professor. 

Imagem 1: Programa de Ensino Normal – Natal/1971 

Fonte: Arquivo do IFESP6/RN 

No programa do Curso Primário a parte de Matemática é introduzida com algumas 

orientações de procedimentos para o professor em considerar os seguintes pontos para a 

aprendizagem do aluno: 1. Diferença individual; 2. Ensino pela compreensão; 3. 

Crescimento das idéias matemáticas; 4. Computação Mental; 5. Resolução de problemas. 

6. Fixação; 7. Avaliação. Consta também na introdução, os objetivos gerais do ensino e a

organização do programa. Antes da apresentação dos conteúdos, nos programas de todas as 

6
 O Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy - IFESP, é um instituto de formação de professores e 

provém da Escola Normal de Natal que teve sua origem em 1908, pioneira na formação do professor 

primário do RN. 
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séries, há uma pequena introdução, seguida dos objetivos, habilidades, organização do 

programa (conteúdos) e orientação didática.  

Todo o conteúdo é distribuído ao longo do caderno seguindo dos objetivos 

específicos e sugestões de atividades. Há orientação para que ocorra uma unidade e 

continuidade dos conteúdos desenvolvidos em cada série de ensino, de modo que haja uma 

compreensão gradual dos conceitos relacionados a cada tópico de ensino. Conforme 

observado no quadro seguinte. 

Imagem 2: Visão geral do crescimento matemático nas diversas séries primárias no programa do Ensino 

Primário Elementar – 4ª série, 1968. 

Fonte: Arquivo Público do estado do Rio Grande do Norte 

Essa compreensão gradual se configura como uma dos elementos do Movimento da 

Matemática Moderna - MMM que considera em sua abordagem didática o 

desenvolvimento cognitivo da criança, para tal, não se deve trabalhar os conteúdos 

matemáticos de forma muito intensa, anunciando-os ao longo das séries do ensino. Para 

Fiorentini, 1995, “o MMM promoveria um retorno ao formalismo matemático, só que sob 

um novo fundamento as estruturas algébricas e a linguagem formal da Matemática 

contemporânea” (FIORENTINI, 1995, p. 14).  

Quanto à organização do programa de matemática da 4ª série, verificamos que os 

conteúdos propostas referiam-se a: sistema de numeração, adição, subtração, multiplicação 

1ª série  2ª série  3ª série  4ª série  5ª série 
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e divisão de números inteiros (naturais), números fracionários, números decimais, sistema 

legal das unidades de medida, porcentagens e conceitos geométricos.

Imagem 3: Programa do Ensino Primário Elementar – 4ª série, 1968. 

Fonte: Arquivo Público do estado do Rio Grande do Norte 

As abordagens propostas para os conteúdos tomavam como princípios a integração 

e as inter-relações entre conteúdos e outras matérias de modo a favorecer a compreensão 

ampliada de conceitos pela criança em diferentes situações tendo em vista levar as crianças 

a compreenderem como a matemática podia ser utilizada dentro e fora da sala de aula. 

Neste sentido, o programa baseava-se no uso da resolução de problemas, principalmente no 

que se referias às situações da vida real (RIO GRANDE NORTE, 1968, p.118). 

Na proposta de programa da Secretaria de educação de 1971 fica evidente a 

justificativa para a inclusão da disciplina de didática da matemática no Curso Normal 

como uma atividade de formação profissional que envolvesse o desenvolvimento de 

aptidões conceituais e didáticas para a formação de professores do ensino primário. O 

referido documento destaca que  

Acompanhando a evolução de métodos, procedimentos e técnicas no ensino 

assim como as inovações do conteúdo programático para as séries elementares 

foram introduzidos neste programa atividades diversas e conceitos valiosos 

visando à melhor compreensão da Matemática como uma hierarquia de 

estruturas e de relações e à sua aplicação nas classes primárias (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1971, p. 43). 

Destaca-se no documento, também que o programa não deveria ser tomado como 

qualquer outro, uma vez que o mesmo deveria funcionar como um guia de currículo. 
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Todavia, há um destaque para o fato de que a criatividade e a habilidade dos professores da 

Escola Normal deveria ser o ponto central para que se pudesse fazer da disciplina Didática 

da Matemática uma sequência organizada de atividades que possibilitassem ao futuro 

professor de escola primária um exercício da profissão com eficiência e com a certeza de 

estar cumprindo o seu dever na formação educativa das crianças. 

Ainda em relação ao Programa de Didática da Matemática no Programa de 1971, a 

quinta unidade, equivalente ao Programa de Matemática do Curso Primário, referente aos 

números fracionários, o programa propõe a abordagem do conceito de fração; ideias que a 

fração envolve: parte de unidade, parte de várias unidades, parte de um conjunto 

envolvendo conceito de metade, quarto, oitavo e das demais partes fracionárias. Além 

disso menciona a leitura e escrita de frações, a comparação de fração com mesmos 

denominadores, com mesmos numeradores, numeradores e denominadores diferentes e as 

classes de equivalência, bem como simplificação a uma fração irredutível.  

Segue com operações com frações envolvendo denominadores iguais e 

denominadores diferentes, as noções de decimais fracionários, envolvendo diretamente 

frações decimais e sua notação, bem como sua leitura e escrita, comparação e redução, 

relação com o sistema de numeração, com frações ordinárias e com medidas. Por fim o 

programa propõe a introdução da noção de por cento (%), sua notação e relações com os 

decimais, com fração ordinária, com divisão e com proporção e seu uso na solução de 

problemas envolvendo a noção de porcentagem. 

Os procedimentos metodológicos novamente evidenciam o exercício de aulas 

expositivas para introdução da unidade, a realização de atividades no flanelógrafo para 

elucidação do conceito de fração e das partes fracionárias, a pesquisa em livros de 1ª série 

ginasial com a finalidade de esclarecimento do nome dos termos e escritas das frações, a 

organização de tabelas sobre a equivalência de frações, considerando diferentes partes, a 

organização de exercícios para o ensino de comparação de frações, a confecção e uso de 

material audiovisual que ajude na aprendizagem do estudo de fração tais como a linha 

numérica, o quadro de equivalência, o quadro de denominadores comuns, os inteiros 

divididos em diferentes números de partes fracionárias, a elaboração de problemas 

envolvendo idéias fracionárias e a aplicação de jogos para fixação do estudo de 

comparação de fração e operações com números fracionários. 
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O programa propõe, ainda, a observação de aulas sobre os conteúdos e apresentação 

de um relatório sobre as mesmas, a elaboração de atividades para trabalhos independentes 

e individuais, o estudo comparativo entre propriedades das operações fracionárias e as 

propriedades das operações fundamentais e aulas expositiva sobre os conteúdos 

ministrados pelos professores, bem como a elaboração de um teste inventário para sondar 

os conhecimentos dos alunos do curso primário, tendo em vista fazer um diagnóstico das 

dificuldades encontradas. 

Conforme observações feitas nos dois documentos em estudo, o programa de 

Didática da Matemática além de estar conectado aos conteúdos conceituais e 

procedimentais para o ensino da matemática relativo ao Programa do Curso Primário 

(1968),  propunha um aprofundamento teórico e prático da matemática, sugerindo pesquisa 

em manuais didáticos atualizados e troca de experiência com professores regentes do 

Curso Primário. 

Ao que indica essa orientação da pesquisa em manuais didáticos atualizados se 

fazia necessária, visto que na década de 1960 havia sido promulgada a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB nº 4.024, de 20/12/1961, e os manuais didáticos já haviam se 

ajustado à nova legislação. Além disso, podemos constatar que muitas das orientações 

gerais para o ensino nestes dois documentos se assemelham ao programa de ensino do 

curso primário de Minas Gerais, 1965, material produzido na mesma época do Rio Grande 

do Norte, amparado pela nova LDB e constituinte de reforma de base que especifica novas 

concepções para o ensino primário no qual são consideradas característica dominante, tais 

como, “é comunitária, prepara para a vida, educa para a era tecnológica e os valores do 

regime democrático, assume finalidade em si.” (MINAS GERAIS, 1965, p.10)  

Podemos constatar que o conteúdo de Didática da Matemática do Programa do 

Curso Normal (1971) primava pelos conhecimentos conceituais e didáticos do ensino da 

matemática do Curso Primário (1968), uma vez que nele estavam propostos conteúdos 

específicos da matemática, procedimentos metodológicos e orientações didáticas 

diversificadas visando um aprofundamento teórico e prático para o ensino da matemática 

da época.  
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OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

A aproximação historiográfica acerca das trajetórias das matemáticas escolares nos 

fez refletir como os modos de organização curricular e os programas de ensino das 

disciplinas da área de matemática ao longo das propostas da Escola Normal de Natal e do 

Ensino Primário se relacionavam e quais as tendências didática eram consideradas nos 

documentos em estudo.  

Podemos inferir que, a evolução de métodos, procedimentos e técnicas no ensino e 

as inovações do conteúdo programático para as séries elementares introduzidas no 

programa do Curso Normal, como forma de diversificar as atividades práticas e conceitos 

para a melhor compreensão da Matemática, como também a hierarquia de estruturas e de 

relações e à sua aplicação nas classes primárias, se caracterizaram como uma evolução 

para a formação do professor no sistema educacional do Rio Grande do Norte da época. 

Uma vez que, em programas de épocas anteriores não havia a uma relação mais próxima 

entre programas do Curso Normal e do Curso Primário. 
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ESCOLA COMPLEMENTAR: As reuniões pedagógicas do
curso e os registros das atas na formação do professor

primário

Jacqueline Policarpo1

David Antonio da Costa2

RESUMO
Este texto tem como objetivo uma análise das orientações normativas expedidas sobre as reuniões
pedagógicas realizadas nas escolas complementares com os registros presentes no Livro Ata das
reuniões da escola complementar em Laguna, no período de 1942 a 1947. Os referenciais teóricos
permeiam  os  estudos  da  história  cultural.  Para  a  realização  da  análise  dos  documentos,
evidenciaram-se as recomendações para o ensino de Aritmética e suas finalidades. As questões que
se  pretende  responder  são:  O  que  prescrevia  a  Circular  destinada  aos  senhores  Inspetores  e
Diretores  das  escolas complementares  quanto a realização das reuniões  pedagógicas? Quais  os
registros realizados nas reuniões da escola complementar em Laguna nas atas analisadas referente
ao ensino de Aritmética? Quais as similaridades e distinções entre um e outro? A análise aqui
exposta  possibilitou  perceber  uma  sólida  presença  do  cumprimento  das  orientações  expedidas,
embora as apresentações dos planos de aula fiquem registrados de forma concisa. 

Palavras-chave: Atas Pedagógicas. Professor primário. Aritmética.

INTRODUÇÃO 

O presente artigo é resultado parcial da pesquisa em andamento de Mestrado, no

âmbito  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  Científica  Tecnológica  da

Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  a  qual  busca  contribuir  para  uma  escrita  da

História  da  Educação  Matemática,  evidenciado  o  ensino  de  Aritmética,  presente  na

formação do professor primário, através de uma abordagem histórica cultural. A questão

principal da pesquisa em andamento e que se busca responder é:  como se deu o ensino da

1 Mestranda da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Campus Florianópolis.  
E-mail:jacquemat@gmail.com
2 Docente da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Campus Florianópolis.  
E-mail: david.costa@ufsc.br
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Aritmética no curso complementar para formar o futuro professor primário instituído no

Grupo Escolar Jerônimo Coelho?

Propõe-se neste texto analisar o Livro Ata que contém os registros das reuniões

pedagógicas  do  Curso  Complementar  em Laguna,  no  período  de  1942  a  1947.  Estas

reuniões  se realizavam nos Grupos Escolares  e  nos Cursos  Complementares  do estado

catarinense e eram normatizadas pelas determinações dadas pela Circular n. 54, de 21 de

julho de 1941, expedida pelo Departamento de Educação do Estado de Santa Catarina, cujo

Diretor  Interino  era  Elpídio  Barbosa3 neste  período.  Procura-se  responder  as  seguintes

questões: O que prescrevia a Circular destinada aos senhores Inspetores e diretores das

escolas complementares quanto a realização das reuniões pedagógicas? Quais os registros

realizados  no  Livro  Ata  das  reuniões  analisadas  da  escola  complementar  em  Laguna

referente ao ensino de Aritmética? Quais as similaridades e distinções entre um e outro?

Segundo Daros (2005), a formação de professores primários no estado catarinense

sofreu modificações desde o final do século XIX e início do século XX, até meados da

década de 40, seguindo uma tendência nacional em munir os professores de instrumentos

mais  científicos  e  racionais  para  exercer  a  sua  prática.  Este  período  foi  marcado  por

normatizações instituídas pelo governo estadual até a consolidação de legislação de âmbito

federal, a Lei Orgânica do Ensino Normal, através do Decreto-Lei Federal nº 8.530, de 2

de janeiro de 1946. 

Os diversos textos normativos estaduais resultados das reformas possuem a função

de “nos reenviar às práticas; mais que nos tempos de calmaria, é nos tempos de crise e de

conflitos que podemos captar  melhor  o funcionamento real das finalidades  atribuídas  à

escola” (JULIA, 2011, p.19).  Para compreender  estas normas e práticas  e  explicitar  as

ideias  e  conceitos  utilizados  para  a  pesquisa  sobre  as  atas  pedagógicas,  é  de  suma

importância  considerar  o  local  e  o  tempo  da  escola.  Assim,  vamos  nos  apoiar  na

historiografia francesa, junto às obras de Julia (2011), que apresenta o conceito de cultura

escolar.

3 É com Elpídio Barbosa na direção  técnica  do Departamento de Educação que se realizam as mudanças
educacionais,  reflexos da  redemocratização  do  País.  Junto com João  dos Santos  Areão  e  Luiz  Sanchez
Bezerra da Trindade, formaram a tríade reformista que foi protagonista da liderança no setor educacional em
tão larga  expansão,  impossível  de  dimensionar  neste  trabalho  o quão extensa  foi  sua obra.  Ver  TEIVE
(2014).
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Fundamentados  nessa  proposta,  faremos  uso  também  dos  aportes  teóricos  das

histórias  das  disciplinas  escolares  desenvolvidas  por  CHERVEL  (1990),  privilegiando

como via de estudo a profissionalização dos professores primários no curso complementar,

bem  como  os  conteúdos  ensinados  de  Aritmética  pela  investigação  do  documento

normativo e principalmente, as atas pedagógicas.

AS ESCOLAS COMPLEMENTARES EM SANTA CATARINA 

No início do século XX, até meados dos anos quarenta, reformas educacionais no

nível primário de ensino aconteceram nos mais diversos estados do Brasil, mudanças estas

constituídas  em  experiências  que  também  transformaram os  cursos  para  formação  de

professores. Fortalecer o professor com instrumentos legais cada vez mais científicos no

campo  pedagógico  para  o  exercício  da  sua  prática,  tornou-se  prioridade  central  das

políticas  públicas  então  gestadas.  Segundo  Daros  (2005),  os  currículos  nas  reformas

educacionais assumem posição estratégica, já que representam o sentido social e político

que se quer dar a uma determinada formação escolar, no caso aqui analisado, na formação

docente.

O governador Gustavo Richard (1906-1910), alinhou-se as inovações que estavam

em desenvolvimento nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, referente a

instrução Pública. Isto pode ser constatado pelo texto da Lei n. 765, de 17 de setembro de

1907  que  garante  ao  estado  de  Santa  Catarina  a  oportunidade  de  “comissionar  um

professor público que exerça o magistério há dous anos, pelo menos, para em qualquer dos

Estados  da  República,  onde  instrucção  lhe  pareça melhor  orientada  (…)  ”  (SANTA

CATARINA, 1907).

As influências oriundas desses estados, principalmente paulista, acontecem quando,

o então  governador  de  Santa  Catarina,  o  senhor  Coronel  Vidal  Ramos  realizou  a

contratação de Orestes Guimarães.  Professor que veio de São Paulo com o desafio de

implementar  uma  reforma  educacional,  que  ficou  conhecida  como  “Reforma  Orestes

Guimarães”, no qual envolveu a reestruturação das formas escolares já existentes na rede

pública catarinense, como escola normal e escola isolada e a inauguração de novas formas,

como  o  grupo  escolar,  a  escola  reunida  e  a  escola  complementar.  Foram  realizadas

mudanças significativas na formação de professores e na organização do ensino público
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estadual  catarinense,  idealizadas  por  Orestes  Guimarães,  nomeado  Inspetor  Geral  do

Ensino Público de Santa Catarina pelo Governador Vidal Ramos, segundo Decreto n. 597,

de 08 de junho de 1911, com o objetivo de seguir o modelo de ensino do Estado de São

Paulo.

Sob a batuta de Orestes Guimarães, no Estado catarinense, a Inspetoria passou a

normatizar cada detalhe do cotidiano das escolas, por meio de uma série de documentos,

regulamentos, pareceres, regimentos e programas, os quais deveriam ser seguidos à risca

(TEIVE, 2008).

Em 1911,  segundo  Daros  (2005),  ocorre  uma  nova  reestruturação  da  instrução

pública catarinense. Além de significativa reforma na Escola Normal, instituem as Escolas

Complementares. Os Decretos n. 585 de 19 de abril de 1911 e n. 587 de 22 de abril de

1911 reorganizam o ensino público estadual da seguinte maneira: a) escolas isoladas de 3

anos; b) grupos escolares com 4 anos; c) escolas complementares com 3 anos; d) escola

normal com 3 anos.

As  Escolas  Normais  foram  instituídas no  país  como  as  primeiras  escolas  de

formação  de  professores,  e  tinha  por  objetivo  “capacitar  aqueles  que  atuavam  como

professores  em escolas  públicas,  apesar  de ser  aberto  a  outros  interessados” (DAROS,

2014, p. 12).

Dentro da proposta da reforma, a Escola Normal Catharinense tinha como objetivo

formar os professores na pedagogia dita moderna, “pois seriam eles os responsáveis diretos

pela instauração, nas novas formas escolares recém-inauguradas da nova cultura escolar,

alicerçada nos pressupostos do novo método de ensino” (TEIVE, 2007, p.116). No entanto,

devido ao fato da Escola Normal estar presente apenas na capital no Estado Catarinense, os

reformadores  exigiam  a  formação  na  Escola  Normal  apenas  para  os  professores  que

lecionavam nos Grupos Escolares. Já para as Escolas Isoladas, que atendiam a maioria da

população, era exigido do professor o nível complementar.

Dessa forma, o Curso Complementar, deveria funcionar nos prédios dos Grupos

Escolares e tinha por objetivo complementar o ensino iniciado nestas escolas, assim como,

preparar candidatos para o magistério, pois o curso possuía a duração de três anos que

correspondiam ao programa dos dois primeiros anos da Escola Normal. A conclusão do

curso habilitaria o candidato a professor a se matricular no último ano da Escola Normal

(SANTA CATARINA, 1911b).
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A estrutura organizacional implantada por Orestes Guimarães a partir de 1911 seria

mantida até 1935, ano em que ocorreu uma nova reorganização educacional no Estado,

denominada Reforma Trindade,  em que o professor Luís Sanches Bezerra da Trindade,

chefe da Diretoria de Instrução Pública, procurou reformular o sistema administrativo de

ensino,  apoiando-se  nas  reformas  operadas  no  Distrito  Federal.  Transformou  as  EN –

Escolas Normais  -  em Institutos de Educação e exigiu a equiparação das demais Escolas

Normais privadas às escolas públicas.

Esta Reforma, substituiu as Escolas Complementares pela Escola Normal Primária

(três anos), cuja principal função seria preparar professores para a zona rural de acordo

com o Decreto-Lei n. 713 de 5 de janeiro de 1935. Em continuidade à formação docente,

previa-se ainda, a EN Secundária (três anos), restringindo as matrículas na EN Secundária

aos alunos que se diplomavam na EN Primária. E, ainda, tinha a Escola Normal Superior

Vocacional (dois anos), para os alunos que concluíssem a EN Secundária.

A formação de professores nesse período, acontecia em um nível sequenciado de

aprofundamento, em que cada etapa habilitava profissionais para atuarem em diferentes

estabelecimentos de ensino, a fim de garantir o preparo para os professores das escolas

primárias do interior e para as escolas situadas nas zonas urbanas. De acordo com Daros

(2005),  esta  era  uma  importante  modificação  uma  vez,  que  passava  a  exigir  maiores

requisitos acadêmicos na formação de professores.

No  entanto,  esta  estrutura  formada  (Escola  Normal  Primária,  Escola  Normal

Secundária  e  Escola Normal Superior  Vocacional)  teve sua vida efêmera.  Já  em 1938,

“considerando-se que as escolas normais primárias eram na prática cursos complementares

aos grupos escolares e que não preenchiam a finalidade de formadoras de professores,

denominaram-se novamente as EN primárias de escolas complementares” (DAROS, 2005,

p. 15).  Através  do  Decreto-lei  n.  244,  de 9  de  dezembro  de  1938  –  SC,  os  Cursos

Complementares,  possuem  dois  anos  de  duração  (continuam  funcionando  anexos  aos

grupos escolares), em referência ao modelo definido por Orestes Guimarães em 1911. 

Em seguida, temos como marco o Decreto n. 715, de 03 de março de 1939 – SC

que expede regulamento para as Escolas Complementares. O artigo 4º, determina que os

programas serão moldados aos da primeira e segunda séries do Colégio D. Pedro II.

No ano de 1946, com a promulgação da Lei Orgânica Estadual do Ensino Normal,

são implantados os Cursos Normais Regionais, com quatro anos de estudo, que habilitava
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seus egressos a exercerem docência em Escolas Isoladas e Escolas Reunidas,  mediante

concurso. Esta nova reformulação extingue definitivamente com o Curso Complementar.

Dessa  forma,  em  meio  às  transformações  ocorridas  na  formação  do  professor

primário no estado catarinense, apresentaremos a seguir, elementos específicos presentes

na  formação  que  aconteciam  nos  momentos  de  reuniões  pedagógicas  na  escola

complementar em Laguna, no período de 1942 a 1947.

AS ATAS PEDAGÓGICAS E A CULTURA ESCOLAR

Denomina-se por Cultura Escolar:

“Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar com um conjunto
de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e
um  conjunto  de  práticas  que  permitem  a  transmissão  desses
conhecimentos  e  a  incorporação  desses  comportamentos;  normas  e
práticas coordenadas a finalidade que podem variar segundo as épocas
(finalidade religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização.” 

(JULIA, 2011, p. 10)

Ao concordar com Julia (2011), temos que a cultura escolar não pode ser estudada

sem a análise precisa das relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, ou seja, cada

período da sua história, com o conjunto de culturas que lhe são contemporâneas: cultura

religiosa,  cultura  política  ou cultura  popular.  Assim,  compreendemos  que as  normas  e

práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes

que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos

encarregados de facilitar sua aplicação. Temos neste trabalho, os professores primários que

lecionavam no curso complementar e o diretor, como os agentes sociais que faziam parte

daquele momento, ou seja, daquela cultura escolar. 

Assim,  é possível dizer  que ao realizar  a análise  das atas pedagógicas  devemos

considerar como os indivíduos em meados do século XX estavam inseridos no cotidiano

escolar e como estabeleciam as suas ideias, práticas e ações no contexto escolar. Nessa

perspectiva,  a  análise  das  atas  pedagógicas  permite  conhecer  os  discursos  que  eram

direcionados aos professores primários no período das reformas educacionais. 
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De acordo com Valente (2010), torna-se importante analisar as modificações que

ocorreram nas  escolas  complementares,  quanto  ao  ensino  da  aritmética,  por  meio  dos

materiais  e  atas  das  reuniões  pedagógicas  que  eram oferecidos  aos  professores.  Cabe

salientar,  então,  que  essas  fontes  documentais  são  importantes  para  a  pesquisa  e

representam os discursos orientadores de práticas pedagógicas, presentes na cultura escolar

da escola complementar, referente ao ensino de aritmética em Santa Catarina.

Dispondo de fontes normativas escolares sobre o Curso Complementar implantado

no Grupo Escolar  Jerônimo Coelho, bem como as Atas das Reuniões Pedagógicas  dos

profissionais  que  lecionavam  no  respectivo  curso,  convém  buscar  recontextualizar  as

fontes  das  quais  podemos  dispor,  e  estar  consciente  de  que  a  grande  inércia  que

percebemos em um nível global pode estar acompanhada de mudanças muito pequenas que

insensivelmente transformam o interior do sistema.

O Livro Ata 01, assim denominado para organização da pesquisa em andamento,

nos traz elementos sobre a organização das reuniões, ou seja, as mesmas eram realizadas

entre a direção e os professores, estando sob a presidência do diretor em todas elas. Até o

ano de 1944, aconteciam no gabinete do diretor, porém, em meados do mesmo ano, as

reuniões  passaram a  acontecer  em uma das  salas  de  aula  do  Grupo Escolar  Jerônimo

Coelho.

Vale ressaltar que as reuniões aconteciam geralmente às 11 horas da manhã, com

raras exceções às 10:00 e 10:30 horas, nos anos de 1944 e 1945. Outro fator é que as

reuniões iniciam no mês de fevereiro e findam no mês de outubro, seguindo um padrão em

todos os anos analisados, de 1942 a 1947. Nos anos de 1942, 1943 e 1944, as reuniões não

seguiam um padrão no sentido de ser quinzenal ou mensal, porém, percebesse um maior

número de meses  com duas  reuniões.  Já a partir  de 1945 até  1947, as reuniões  ficam

estabelecidas como mensal, e geralmente aconteciam na primeira quinzena do respectivo

mês.

Os autores envolvidos nas reuniões pedagógicas, como o diretor e os professores,

demonstram-se autênticos atores sociais ao escrever as atas pedagógicas, pois traduzem as

suas posições e interesses ao defender suas práticas e ideias, ao mostrar como pensam que

é a sociedade ou como gostariam que ela fosse. Como por exemplo, a 10ª reunião, datada

de 04 de julho de 1942, realizada no gabinete  do diretor, quando o mesmo relata  que:

“Depois  de  ouvido  as  professoras  e  meticulosamente  examinado  cada  assunto,  dei  as
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instruções  que  julguei  necessárias  quanto  aos  métodos  e  processos  de certas  matérias”

(Livro Ata 01, 1942, p. 4). 

Assim, as representações do mundo real são determinadas por um grupo que as

inventam. Chartier (1990) denomina de lutas de representações às estratégias e práticas de

um grupo inserido num campo. Portanto, compreendemos que as contribuições da história

cultural são importantes para a pesquisa, envolvendo as atas pedagógicas, porque trazem a

representação  construída  por  seus  atores  sociais  de  como  deveria  ser  o  ensino  de

aritmética. Como na 10º Ata, datada em 04 de julho de 1942, em que foram tratados entre

os assuntos:

“A -Planos de aulas. (...) A prof. ª do 1º ano Abgail Geraldina da Silva
leu  seu trabalho  sobre  Aritmética.  Em seguida foi  lido o plano sobre
frações, pela professora do 3º ano, Ana Julia da Silva. Mereceram todos
os trabalhos apresentados aprovação geral. ”

(LIVRO ATA 01, 1947, p. 45)

Julia (2011) aponta três eixos que parecem vias interessantes de serem seguidas

para o entendimento do conceito de cultura escolar: a primeira via seria interessar-se pelas

normas e pelas finalidades que regem a escola; a segunda, avaliar o papel desempenhado

pela profissionalização do trabalho de educador; e a terceira, interessar-se pela análise dos

conteúdos ensinados e das práticas escolares.

Elegendo-se a primeira e a terceira opção para este artigo, utilizaremos das atas

pedagógicas  do  período  de  1942  a  1947,  traduzidos  no  Livro  Ata  01,  assim  como

documentos  oficiais  normativos,  para  localizar  indícios  daquela  cultura.  Percebe-se  os

discursos presentes durante as reuniões pedagógicas (relatados nas atas), como símbolos

que  precisam  ser  comunicados  para  serem  apropriados  pelos  atores  sociais,  como

“estratégias simbólicas que determinam posições e relações, e que constroem, para cada

classe, grupo ou meio, um ser-percebido constitutivo de sua realidade (CHARTIER, 1991,

p.184).

No domínio dos conteúdos de ensino, em consenso é partilhado que “são impostos

como tais à escola pela sociedade que a rodeia e pela cultura na qual ela se banha. Na

opinião comum, a escola ensina as ciências, as quais fizeram suas comprovações em outro

local” (CHERVEL, 1990, p. 180). Portanto, as atas pedagógicas, que relatam as reuniões

pedagógicas, assumem uma posição peculiar na pesquisa histórica, ao aprovarem o que há

de “essencial” em termos do ensino de aritmética, definindo a explanação de um conteúdo.
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AS REUNIÕES PEDAGÓGICAS E O ENSINO DE ARITMÉTICA

“Art. 1 – As escolas complementares são estabelecimentos destinados a
facilitar  a  habilitação  de  candidatos  ao  professorado  e,  bem assim,  a
desenvolver  o ensino dos alumnos  que tenham terminado o curso dos
grupos escolares. ”

 (REGULAMENTO, 1911, SC)

O Regulamento das Escolas Complementares de Santa Catarina, publicado através

do Decreto n. 604 de 11 de julho de 1911, informa em seu artigo 42, que o cargo de diretor

de escola complementar será exercido pelo diretor do grupo escolar que ela funcione. E,

ainda,  o  regulamento  nos  diz  que  os  professores  dos  grupos  escolares  poderiam  ser

nomeados professores das escolas complementares.  Assim, como as aulas poderiam ser

ministradas inclusive pelo próprio diretor, caso seja necessário.

No  período  relatado,  não  havia  instruções  específicas  sobre  as  reuniões  de

professores e diretor para planejamentos dos cursos. Porém, em 1941, a Circular n. 54, de

21 de julho de 1941, destinada aos senhores Inspetores e Diretores de grupos escolares e

escolas complementares, apresenta como assunto: as reuniões pedagógicas. Vale ressaltar

que é mencionada a Circular n. 37 de maio de 1941, em que o Professor Elpídio Barbosa,

diretor interino do Departamento de Educação de SC relata a preocupação do Sr. Inspetor

Geral Adriano Mosimann, referente ao pouco hábito do professorado de leitura instrutiva.

Dessa  forma,  fica  instituído  pelo  diretor  Elpídio  Barbosa,  a  necessidade  das  reuniões

pedagógicas passarem de mensal para semanal.

É importante relatar que uma das orientações presentes na Circular, diz respeito ao

registro, lavrado em Ata de todas as reuniões pedagógicas. Ata esta que deveria ser enviada

ao Departamento de Educação com frequência. A Circular n. 54, ainda orienta a respeito

da redação que o documento deve ter  e os principais  assuntos que devem ser tratados

como: críticas dos planos de aula da reunião anterior, apresentação de novos planos de aula

e leitura de comunicados oficiais ou leituras instrutivas. Vale notar que o Livro Ata 01 que

será analisado parcialmente neste trabalho, esta datado a partir de 1942 e procura seguir

tais  orientações.  Porém,  podemos  notar  que  as  reuniões  continuam  acontecendo

quinzenalmente ou mensalmente.
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Segundo orientações presente na Circular n. 54, a organização dos Planos de Aula

cabia a todos os docentes (inclusive os substitutos), sendo que poderiam planejar sobre

qualquer ponto do programa, à escolha de cada professor, de acordo com a necessidade da

turma, sem a necessidade de seguir alguma ordem específica.

A trajetória curricular da Escola Complementar em Santa Catarina, foi resultado de

regulamentações estadual, situação que perdurou até o advento da Lei Orgânica Estadual, a

qual organizou em nível nacional, o curso que formaria os professores.

Os  currículos  baseados  nas  reformas  educacionais  existentes  “assumem posição

estratégica,  já  que  representam  o  sentido  social  e  político  que  se  quer  dar  a  uma

determinada formação escolar, no caso analisado, a formação docente” (DAROS, 2015, p.

11).  A formação  do  professor  primário  catarinense  sofre  influências  das  discussões  e

modificações, presentes em outras regiões do país como Rio de Janeiro e em São Paulo, no

período em questão estudado.

As aulas semanais do Curso complementar eram distribuídas semanalmente em três

secções, da seguinte maneira, tanto no 1º, como no 2º ano: 1ª secção – 3 aulas de Português

e 3 aulas de Francês; 2ª secção – 3 aulas de Matemática, 2 aulas de Ciências Físicas e

Naturais e 1 aula de Desenho; 3ª secção – 2 aulas de Geografia Geral e do Brasil, 2 aulas

de História da Civilização e do Brasil e 2 aulas de trabalhos manuais. Em parágrafo único,

o referido documento declara que por conveniência do ensino poderá o Departamento de

Educação modificar a distribuição das matérias nessas secções.

O  programa  de  Aritmética  das  escolas  complementares,  era  apresentado  no

regulamento em forma de anexo:

MATEMÁTICA - 1º ANO

(3 aulas semanais)

Art. 2º – Aritmética
Prática das operações fundamentais. Cálculo abreviado. Exercício de cálculo mental.
Noções de múltiplos e de divisor. Caracteres de divisibilidade. Decomposição em fatores 
primos; aplicação ao m.d.c. e o m.m.c.
Frações ordinárias e decimais. Operações, conversões com as frações. Explicação objetiva 
pelo fracionamento de objetos ou grandezas geométricas.
Sistema métrico decimal. Prática das medidas de comprimento, superfície, volume e pêso.
Operações com os números complexos: unidades de tempo e de ângulo.
Sistema inglês de pesos e medidas.
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Quadrado e raiz quadrada de números inteiros e decimais; aproximação no cálculo da raiz.
Traçado de gráficos.

MATEMÁTICA - 2º ANO

(3 aulas semanais)

Art. 2º – Aritmética
Teoria das razões. Proporções e suas principais propriedades.
Regra de três simples e composta: problemas.
Aplicação da teoria das razões e proporções a problemas de juros, descontos (comercial),
lucros e perdas, câmbio e percentagem.
Exercícios teóricos e práticos sôbre toda a matéria ensina no 1º e 2º anos.

Fonte: Tabela elaborada pela autora. Mantida a escrita ortográfica do período.

Vale ressaltar que assim que o professor apresentasse na reunião o seu plano de

aula, a orientação é que na próxima reunião fosse realizada a crítica ao planejamento, ou

seja,  narra-se o que foi criticado e a conclusão a que se chegou, relativamente a cada

assunto. Assim, ao verificarmos as orientações, bem como os programas, podemos dialogar

com a 14ª Ata de 12 de setembro de 1942, do Livro Ata da Escola Complementar de

Laguna,  no  qual  é  mencionado.  Podemos  perceber  a  forte  presença  das  orientações

expostas no documento normativos:

 “1-Crítica ao plano de aula nº 9 da reunião anterior, apresentado pelo
professor Esmeralda J. T. Ferreira, do 2º ano, versando sobre Aritmética:
metro, múltiplos e submúltiplos. Deixou o corpo docente de apresentar
crítica no referido plano, por achá-lo e ao alcance de todos os alunos. ”

 (LIVRO ATA 01, 1942, p. 8)

Outra  orientação que devemos considerar na elaboração do plano de aula é que o

professor deveria deixar claro qual o processo de ensino que o mesmo estava utilizando,

sendo que na Circular n. 54 este era determinado como intuitivo.

As questões decorrentes sobre como ensinar, que podem ser compreendidas como

os métodos de ensino, sofreu transformação durante o século XX. Segundo Valdemarin

(2004), até então, as proposições educacionais enfatizaram a importância do método de

ensino tanto para a formação de professores quanto para a aprendizagem de crianças. Já as

concepções pedagógicas do novo século, deslocaram o centro de preocupações sobre o

ensino para  as  questões  sobre  como a criança  aprende,  emergindo aí  um primado dos
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fundamentos  psicológicos  da  educação  em  detrimento  dos  fundamentos  filosóficos  e

didáticos, elementos essenciais para o processo de elaboração dos métodos de ensino.

Em  Santa  Catarina,  segundo  Fiori  (1991),  as  transformações  ocorreram  nesse

período, tendo como referência o período que iniciou com o governo de Vidal Ramos, em

específico com a Reforma da Instrução Pública Catarinense em 1911. Com a contratação

de Orestes Guimarães, o modelo paulista foi o norteador, estimava-se que o emprego de

métodos inovadores, viessem solucionar problemas da educação catarinense. No referido

plano de mudanças, a reforma preconizou tanto mudanças estruturais, de organização dos

estabelecimentos  de  ensino,  como  também as  práticas  pedagógicas,  ou  seja,  quanto  a

método de ensino, materiais didáticos, tempos escolares e aspectos curriculares.

As reflexões oriundas do como ensinar se relacionam diretamente com o processo

de formação docente que se entrelaçam a questões de como o conteúdo deve ser ensinado,

e os valores que precisavam ser considerados para a formação humana do aluno. Deixando

evidente também, a teoria do conhecimento que fundamentava o processo cognitivo do

aluno, que até o século XIX, eram privilegiados aspectos que podiam ser compreendidos

através do método de ensino. Segundo Valdemarin (2004), ao longo do século XX, esses

fatores podem ser elucidados a partir do processo de aprendizagem do aluno, deslocamento

que  cria  uma  redução  do  processo  educativo,  produzindo  uma  cultura  escolar  mais

simplificada. Este deslocamento do como ensinar para o como o aluno aprende, pode ser

verificado nas orientações do regulamento, quando solicitam aos professores: 

“E)  dirigir  os  exercícios  de modo  compatível  com a idade,  condições
physicas  e  gráo  de  inteligência  dos  alunos,  tendendo  sempre  a
desenvolver-lhes  o bom senso pelo exercício do raciocínio,  e  o sendo
moral,  pela  cultura dos sentimentos,  de tal  arte  que as licções  não só
instruam como também eduquem, formando o caracter. ”

(REGULAMENTO, 1911, SC) 

É  justamente  nesse  momento  histórico  que  uma  corrente  pedagógica  se  torna

bastante vigorosa, chamado de Método Intuitivo, popularizado também sob a denominação

de Lições das Coisas. Valdemarin (2004), explica que pode ser caracterizado como sendo a

prática  pedagógica  que  faz  uso  dos  objetos  didáticos,  conhecidos  pelos  alunos,  para

promover a aprendizagem. Essa prática baseia-se sobre o conhecimento humano das coisas
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que nos rodeiam, e pelo fato de termos sentidos,  é que podemos fazer ligação entre  o

objeto a ser conhecido e o sujeito que o conhece, criando as ideias.

Ao voltarmos para as atas pedagógicas, compreendemos um objetivo do diretor em

tornar o ensino mais interessante e motivador. Quando ele faz uma crítica ao plano de aula

de matemática, na 11ª Ata, datada em 11 de julho de 1942, e demonstra a preocupação em

relacionar o ensino com objetos conhecidos pelos alunos, no primeiro assunto tratado:  

 “Crítica ao plano de aula, da reunião de seis de junho apresentado pela
professora do 1º Ano, Adelia Pacheco dos Reis, sobre educação cívica -
“A Bandeira”.  Trabalho bem elaborado que  mereceu  aprovação geral.
Sugerimos  à  professora  à  apresentação  das  figuras  geométricas  e  das
cores a fim de tornar o ensino mais concreto e, portanto, mais acessível à
imaginação infantil. ”

(LIVRO ATA 01, 1942, p. 5)

Outro ponto considerado neste trabalho, presente na Circular que determinava as

instruções sobre as reuniões pedagógicas é como o professor deveria expor o conteúdo, isto

é, “durante a aula ou no fim da mesma, o professor ilustrará sua exposição com gravuras,

esboços e cenas, desenhados por ele no quadro negro e, sempre que possível, copiados

pelos  alunos”  (CIRCULAR  n.  54,  1941,  p.  181).  Mesmo  quando  as  exposições  do

conteúdo  eram  apenas  orais,  as  ilustrações  também  precisam  ser  feitas.  Sempre  que

possível, os planos de aula, seriam ilustrados com desenhos.

O  diretor  deveria  assistir  as  aulas  ministradas  de  acordo  com  os  planos

apresentados, e remeteria ao Departamento de Educação, acompanhado de crítica sucinta,

não só relativo aos planos em si, como também à sua execução pelos docentes.

Considerando o fator das exposições gráficas no quadro, podemos dialogar com a

6ª Ata, datada do dia 13 de julho de 1946, em que o diretor demonstra interesse direto em

informar o professor da necessidade da exposição gráfica como recurso para o aprendizado

do aluno: 

“C – Em prosseguimento à apresentação dos trabalhos, a professora Zila
Silva Pacheco do 3º  ano Z leu o seu plano de aula sobre:  Noções de
Frações Ordinárias.

F – Lembrou o Sr. Diretor uma maneira muito interessante de fazer com
que as crianças gravem as taboadas dos 2 e dos 8, dos 4 e dos 6. Colocou
no quadro  em volta  de  um círculo  as  terminações  da  taboada  dos  3,
escrevendo os algarismos pares com giz de outra côr e apontando essas
terminações mostrou que as taboadas do 4 e 6 formam um pentágono, as
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de 2 e 8 formam uma estrela; as do 7 são as mesmas do 3, lidas em
sentido contrário. ”

 (LIVRO ATA 01, 1946, p. 38)

Por fim, apesar de não termos acesso detalhado ao planejamento dos planas de aula,

realizados pelos professores, podemos perceber claramente a evidências das orientações

normativas distribuídas às escolas complementares no período analisado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto buscou compreender quais as finalidades e orientações expedidas para os

momentos  de  reuniões  pedagógicas  dos  professores  que  lecionavam  nas  escolas

complementares  em Santa Catarina,  em meados  da década  de quarenta do século XX,

privilegiando como fonte os documentos normativos expedidos pelo governo catarinense e

ainda, o Livro Ata disponibilizado nos arquivos escolares do Grupo Escolar Jerônimo, de

1942 a 1947.

Percebemos  que  as  concepções  presentes  nos  documentos  normativos,  como  o

método intuitivo estão presentes no planejamento e nas aulas das escolas complementares

de acordo com os registros das atas pedagógicas.  Segundo Valdemarin (2004), o método

ao utilizar os objetos escolares, traz a possibilidade de uniformizar raciocínios, modos de

pensar,  cristalizando  uma  maneira  de  apropriação  das  coisas  exteriores,  num processo

dirigido pelo professor.

O ensino da Aritmética, segue os princípios do método intuitivo, na busca de tornar

o ensino mais motivador e significativo para o aluno. Apesar das orientações e programas

apresentarem um caráter mais descritivo quanto aos conteúdos, com poucas sugestões ou

conselhos metodológicos para os professores.

Longe de esgotarmos o estudo sobre o assunto,  entendemos que este trabalho é

apenas o início de uma investigação maior que nos permitirá compreender como se deu o

ensino da Aritmética no curso complementar para formar o futuro professor primário.
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VESTÍGIOS DE PROCESSOS AVALIATIVOS E 
PREPARATÓRIOS QUE OCORRIAM ANTES  

DOS EXAMES FINAIS (1901-1930) 

Waléria Adriana Gonçalez Cecílio1 

RESUMO 
Este estudo apresenta uma análise inicial sobre a avaliação na escola primária, as práticas realizadas 
por professores e sua relação com o contexto dos exames finais. Desenvolvido sob a perspectiva da 
História Cultural, o estudo é norteado pelas seguintes questões: Como os professores preparavam a 
turma para os exames? Como era realizado o acompanhamento da avaliação da aprendizagem 
durante o ano letivo? Quem selecionava e como era realizada a seleção dos alunos para os exames 
parciais e finais? A legislação prevista era a legislação praticada? As fontes de pesquisa foram 
compostas por meio do Repositório do Projeto Nacional sobre a Constituição dos Saberes 
Elementares Matemáticos da Escola Primária Brasileira. Como resultado da análise, constatou-se 
que os processos avaliativos e preparatórios que ocorriam antes dos exames finais, nos entremeios 
das décadas 1901 e 1930, foram marcados por diversas práticas que visavam aferir a aprendizagem 
do aluno durante o ano letivo, sendo algumas delas prescritas pela legislação vigente e outras 
fomentadas por práticas adotadas por professores de prestígio que escreviam artigos para revistas e 
por autores que publicavam livros didáticos, visando orientar o trabalho pedagógico do professor, os 
quais eram prescritos pela Instrução Pública do Paraná. 

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Exames finais. Escola primária. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O estudo trata de resultados parciais de uma pesquisa de doutorado sobre Avaliação 

na Escola Primária no Estado do Paraná. Desenvolvido sob a perspectiva da História 

Cultural, o texto se apoia nos estudos de Julia (2001), Chervel (1990), Pinto (2012), Souza 

(2008), Valente (2012), Fernandes e Freitas (2007) e privilegia como fonte de pesquisa a 

revista A Escola e livros didáticos, assim como programas de ensino, regimento interno, 

mensagens, regulamentos e relatórios da Instrução Pública para o Ensino Primário no Estado 

do Paraná nos entremeios das décadas de 1901 e 1930, disponíveis no Repositório do Projeto 

Nacional sobre a Constituição dos Saberes Elementares Matemáticos da Escola Primária 

Brasileira. 

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – 
PUCPR. E-mail: waleria.cecilio@pucpr.br. 
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Nos limites do período em questão, a pesquisa se propõe a responder às seguintes 

questões: Quais práticas avaliativas antecediam os exames finais? Como os professores 

preparavam a turma para os exames? Quem selecionava e como era realizada a seleção dos 

alunos para os exames parciais e finais? Para tanto, o texto foi dividido em três categorias 

de análise: (1) o contexto político e social e a inspeção do ensino; (2) os dispositivos legais; 

e (3) as práticas avaliativas e preparatórias que antecediam aos exames. 

O CONTEXTO POLÍTICO E SOCIAL E A INSPEÇÃO DO ENSINO 

Segundo Rosa Fátima de Souza, em História da organização do trabalho escolar e 

do currículo no século XX, a profunda transformação do ensino primário que ocorreu nos 

finais do século XIX e início do século XX, no Brasil, acompanhou o movimento 

internacional, acarretando um profundo enriquecimento da cultura escolar: 

Formulações doutrinárias e prescrições metodológicas foram constituindo 
uma rede de saberes sobre cada uma das matérias e uma pedagogia 
normativa alimentou os cursos de formação de professores, inspirou a 
produção de textos e fomentou um mercado editorial de livros e periódicos 
educacionais especializados.   

(SOUZA, 2008, p. 21) 

Atrelado a esse fato, França e Villela (2014) destacam que: 

[...] na virada do século XIX para o XX, ocorriam conflitos políticos no 
país, imigrantes estrangeiros chegavam e havia necessidade de se melhorar 
o nível de competência dos trabalhadores que estavam ingressando nas
indústrias e em outras formas de trabalho. 

(FRANÇA; VILLELA, 2014, p. 134) 

Pelo exposto, talvez caiba a pergunta: Neste contexto, político e social, por que 

discutir os processos avaliativos e preparatórios que ocorriam antes dos exames finais? 

Nas três primeiras décadas do século XX, o Brasil contava com orçamentos muito 

aquém das suas necessidades, e tal fato exigia urgentes providências. Dentre os vários fatores 

que possibilitariam o progresso estava a instrução pública primária.  

Por meio da metáfora de que, “Para colher é preciso semear”, e sabendo-se que a 

produção depende da capacidade do produtor e que o ignorante pouco ou quase nada produz, 
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ficava evidente a urgente necessidade de investimentos em educação, e para isso a escola 

pública primária e gratuita mostrava-se como o caminho certo a investir. 

Cesar Prieto Martinez, inspetor geral de ensino, no relatório apresentado ao 

Secretário Geral de Estado, escreve que nenhuma empresa progride sem fiscalização e que 

quem a dirige tem que conhecer, como a palma de sua mão, os homens e as coisas que se 

concretizam diariamente, o que entra e sai, o que dá lucro e o que dá prejuízo, tudo o que diz 

respeito à integridade e ao progresso do estabelecimento. Nesse contexto, o relatório ressalta 

que a inspeção de ensino tem que ser forçosamente o pivot, em torno do qual o aparelho 

escolar se moverá, a fim de concentrar suas energias (PARANÁ, 1920). 

Acompanhando o pensamento de Martinez e focando o fato de que a palavra inspeção 

do ensino, no período estudado, nos remete às práticas de fiscalização e exames, queremos 

desvendar vestígios de processos avaliativos e preparatórios que ocorriam antes dos exames, 

pois, na história da escola primária paranaense, a prática dos exames finais ocupou e ainda 

ocupa um lugar importante na cultura escolar. Pode-se dizer que estamos nos referindo a um 

espaço curricular repleto de representações de professores e alunos. 

Corroborando as considerações acima, Valente (2012, p. 12), no artigo 

“Apontamentos para uma história da avaliação escolar em matemática”, sintetiza que a 

avaliação escolar é um dos elementos de maior relevância entre os ingredientes constituintes 

do que chamamos de cultura escolar. 

OS DISPOSITIVOS LEGAIS 

No alvorecer de 1900, o ensino primário em Curitiba encontrava-se em plena 

transformação, isto é, inspirado nos Grupos Escolares de São Paulo, buscava a transformação 

do ambiente escolar, com a criação, no ano 1902, e a instalação, em 1903, do Primeiro Grupo 

Escolar “Xavier da Silva”, considerado símbolo da escola primária de excelência.  

O Regulamento da Instrução Pública do Estado do Paraná de 1901 reiterava, por 

meio do artigo 56º, que em toda escola pública do estado, durante o mês de novembro de 

cada ano, haveria exames parciais e finais, ambos presididos pelos inspetores escolares. Aos 

inspetores escolares, símbolo do controle e da fiscalização, incumbia, além de outras 

atribuições, presidir os exames anuais das escolas públicas do seu distrito, dando ciência de 

tudo ao diretor geral por meio do relatório.  
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Os inspetores convidavam, com antecedência, duas pessoas idôneas para 

participarem da comissão examinadora, sendo que ao professor era designada a tarefa de 

elaboração do exame geral das matérias lecionadas e o registro de todo o ocorrido, no livro 

competente.  

Reunidas as comissões nas escolas, em dias e horários marcados, 
iniciavam-se os exames finais, pela ordem seguinte: Antes da prova oral, 
os professores aplicavam aos alunos um exame geral das matérias 
lecionadas em sua escola, cabendo depois aos examinadores particularizar 
mais os exames a respeito daquelas matérias e exigir a prova escrita. Os 
exames versavam sobre a totalidade das matérias do programa do curso 
primário, segundo o grau a que pertencia a escola. [...] deverá fazer parte 
da comissão examinadora uma professora de trabalhos de agulha e prendas 
domésticas, para meninas, sempre que se tratar de uma escola para o sexo 
feminino ou promíscua. [...] concluídas as provas, o professor deverá 
lavrar, no livro competente, um termo relatando o ocorrido. Nesse termo, 
deverão constar quais os alunos que “mostraram adiantamento nos exames 
de classe” e quais os que foram “aprovados em todas as matérias” do grau 
a que pertence a escola.  

(CECÍLIO, 2015, p. 10) 

O Regulamento de 1901, no capítulo X, detalha somente regras para a prática de 

exames finais e parciais, contudo, o capítulo VIII, ao descrever sobre a gravidade das faltas 

cometidas pelos alunos e suas penas, no artigo 50º, revela um pequeno indício da realização 

de avaliações no decorrer do ano letivo: 

Os alunos matriculados nas escolas de ensino primário ficarão sujeitos às 
seguintes penas, cuja aplicação será determinada pelo prudente arbítrio dos 
professores, conforme a gravidade das faltas, [...] más notas nos boletins 
quinzenais, que devem os professores dirigir aos pais, tutores, curadores, 
etc. 

(PARANÁ, 1901, p. 97) 

Em complemento ao disposto anteriormente, no ano de 1903, o primeiro Regimento 

Interno das Escolas Públicas do Estado do Paraná, em seu artigo 54º, orientava que: “Além 

dos exames finais, os professores sujeitarão seus alunos a outros extraordinários, em 

qualquer época do ano, para verificação de seu aproveitamento.” (PARANÁ, 1903, p. 98). 

Esta orientação torna oficial a prática de exames extraordinários e abre caminho para 

reflexões sobre ações tomadas por professores que faziam a diferença, em uma época de 

grande ascensão da escola pública.  
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Demoraria algum tempo para que a avaliação se tornasse uma atividade habitual 

nas escolas primárias do Paraná, contudo, a existência de boletins de notas quinzenais e 

posteriormente a formalização dos exames extraordinários, ao que tudo indica, levaram os 

professores a uma forma de controle e de acompanhamento individual da aprendizagem dos 

alunos. As avaliações extraordinárias e as práticas de acompanhamento da aprendizagem 

dos alunos, realizadas por alguns professores no decorrer do ano letivo, foram oportunas 

para que fossem seguidas as determinações oficiais, ou seja, encaminhando aos exames 

somente os alunos que estavam aptos a progredirem. 

Com o Regulamento Orgânico do Ensino Público do Estado do Paraná de 1909, o 

professor da cadeira passa a ser considerado examinador nato. Se um distrito contivesse um 

grande número de escolas, o inspetor poderia reunir os alunos de duas ou mais escolas em 

uma só, e assim a banca examinadora poderia ser a mesma para todas as turmas, com exceção 

do examinador nato, que seria para cada uma, o respectivo professor. A chamada dos alunos, 

no dia do exame seria realizada por meio de uma lista preparada pelo professor da turma. 

Assim, o professor deveria encaminhar ao inspetor do distrito, com antecedência, uma 

relação contendo o nome somente dos alunos aptos a realizarem os exames parciais e finais. 

Neste contexto, se faz necessário destacar que os exames finais eram seções abertas 

ao público, celebrados com muita pompa e, em estilo de solenidade, eram conduzidos por 

meio de inspetores e pessoas de grande destaque na sociedade. Ao longo do período 

estudado, os exames foram utilizados como instrumentos simbólicos para propagar a 

importância da escola pública no meio popular, sendo possível a premiação dos alunos que 

mais se distinguiram nos grupos. Ainda, o governo poderia premiar os alunos que se 

destacassem dos demais e os professores que aprovassem pelo menos 80% de seus alunos 

em dois anos consecutivos. 

Em 1915, o Código do Ensino do Estado do Paraná destaca a importância da 

participação do professor no processo de exame quando prescreve que os inspetores, ao 

nomearem as comissões examinadoras compostas por duas pessoas idôneas, devem dar 

preferência à escolha de professores. Além desse fato, o referido Código prescreve que, com 

relação à prova oral, a respeito de cada matéria do programa, uma arguição geral seria feita 

pelo professor da classe, seguida por arguições particularizadas, feitas pelos examinadores.  

O Regimento Interno do Grupo Escolar Modelo (1917) prescreve que as comissões 

examinadoras devem ser compostas do diretor como presidente; de dois professores das 
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classes examinadas; de dois professores das classes imediatas e de duas pessoas idôneas 

estranhas ao instituto. Essa determinação privilegia a participação mais ativa dos 

professores, agora aumentada para quatro membros nas bancas de exames. Cabe aqui 

destacar que os fatos descritos deixam marcas da valorização do professor no processo de 

avaliação do aluno, papel que ganhou força e destaque em suas constantes participações nos 

exames parciais e finais e por suas iniciativas de avaliações aplicadas no decorrer do ano 

letivo e que foram registradas e comunicadas em relatórios de inspeção e em revistas 

pedagógicas. 

Em relação aos exames parciais e finais, prescritos no Código de Ensino de 1915 

como provas práticas, escritas e orais aplicadas a cada matéria do programa, chama-nos 

atenção o fato que no Regimento de 1917, passam a ser escritos os exames de ditado, 

composição e matemática; práticos, os de caligrafia e de desenho; e orais, os das outras 

matérias. Embora os exames apresentassem um forte caráter classificatório e regulatório, os 

exames aperfeiçoaram as práticas adotadas por professores, assim como a forma de 

classificação dos alunos em séries, e ao mesmo tempo tornaram-se mecanismo de exposição 

social e prestígio. 

Cecílio (2015) relata que no início do século XX já era possível observar a prática 

de três tipos de avaliações, classificadas como esferas avaliativas por Fernandes e Freitas 

(2007): (1) a avaliação da aprendizagem do aluno (que ocorre na escola); (2) a avaliação da 

instituição como um todo (protagonismo do coletivo de profissionais); e (3) a avaliação do 

sistema escolar (responsabilidade do poder público). Contudo, o presente trabalho dará 

ênfase à reconstrução da cultura escolar na perspectiva da avaliação da aprendizagem do 

aluno.  

Assim, o presente estudo busca realizar uma análise que exige um olhar atento para 

os processos utilizados pelos professores, seja na regularidade na qual estes ocorriam, nas 

estratégias, modos e meios utilizados pelos professores e nos livros e manuais didáticos que 

poderiam auxiliá-lo no como fazer.  

Julia (2001, p. 13), ao buscar compreender o que ocorreu nesse espaço particular, 

utiliza uma metáfora aeronáutica, “estamos tentando abrir a ‘caixa preta’ da escola”, isto é, 

objetiva desvendar os meandros do cotidiano que antecediam aos exames e as práticas 

avaliativas, assunto que será tratado no próximo tópico.  
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PRÁTICAS AVALIATIVAS E PREPARATÓRIAS QUE ANTECEDIAM AOS 

EXAMES 

As revistas pedagógicas, os manuais de ensino e os livros didáticos são documentos 

de grande relevância para a História da Educação. Neles podem-se apreciar os discursos 

legislativos, as práticas pedagógicas, os principais problemas educacionais daquele tempo e 

as experiências vividas que foram narradas pelos atores dessa história. Assim, as narrativas 

produzidas trazem traços de apropriações deixadas no campo das práticas pedagógicas, em 

especial as práticas realizadas por professores.  

A trajetória de pesquisa sobre a disciplina e a cultura escolares, notadamente a 

avaliação da matemática escolar, não se restringe às fontes documentais oficiais. Segundo 

Chervel (1990, p. 191), “O estudo das finalidades não pode, [...] abstrair os ensinos reais. 

Deve ser conduzido simultaneamente sobre os dois planos, e utilizar uma dupla 

documentação, a dos objetivos fixados e a da realidade pedagógica”. Assim, entendemos 

este segundo plano como uma teia de significados, onde são escritas e reescritas as práticas, 

indo muito além das orientações oficiais. 

Neste contexto, entendemos que se faz necessária e oportuna a investigação da 

influência que os modos e métodos de ensino e os livros didáticos exerciam sobre as práticas 

avaliativas, assim como o posicionamento e as práticas dos professores, os quais 

desfrutavam de grande destaque social naquela época. 

Em 1916, o Programa de Ensino, à primeira vista, trazia marcas de um modelo 

caracterizado por forte padronização do processo educacional, pois apresentava quadros 

descritivos dos dias e horários nos quais os conteúdos deveriam ser trabalhados nos institutos 

de educação e enfatizava que “Nenhum professor estava autorizado a deixar de observar os 

programas, ou alterar na sua escola, qualquer parte do horário respectivo [...]” (p. 1). 

Contudo, o quadro referente aos dias e horários da terceira série trazia a recomendação de 

que nas quartas ou sábados poderia ser feita uma “Recapitulação de matéria previamente 

escolhida pelo professor, a fim de serem dadas as notas de aproveitamento que serão tomadas 

em consideração, nos exames” (PARANÁ, 1916, p. 22). 

O programa prescrito também considerava a possibilidade de que nos últimos trinta 

dias letivos, se o professor entendesse necessário, poderia alterar a ordem e a duração das 

lições, com o objetivo de melhor preparar os alunos para os exames. 
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De fato, o documento trazia uma abordagem aparentemente inflexível de como o 

programa deveria ser encaminhado, contudo, recomendava a recapitulação da matéria, e 

também, se necessário, a alteração da ordem da matéria, em ocasião próxima aos exames 

parciais e finais, dando ao professor um pouco de liberdade na forma de conduzir partes de 

suas aulas.  

Relativo aos exames e ao grau de aproveitamento dos alunos, além dos exames 

extraordinários, que poderiam ser aplicados em qualquer época do ano para a verificação do 

grau de aproveitamento dos alunos, o Código do Ensino prescreve a possibilidade de 

aplicação de exames extraordinários de promoção, que poderiam ser aplicados, no mês de 

junho, aos alunos que se revelassem bem preparados nas matérias das séries em que estavam 

matriculados (PARANÁ, 1915, p. 98).  

A prescrição da possibilidade de aplicar exames extraordinários em qualquer época 

do ano, além dos exames extraordinários de promoção no mês de junho, assim como a 

participação do professor como examinador nato nos exames parciais e finais foram fatos 

significativos para que os professores ganhassem prestígio e, de certa forma, autonomia 

individual e coletiva para criarem alternativas que buscassem aferir o conhecimento e 

solucionar as dificuldades apresentadas pelos alunos, e isso, por sua vez, acabou fornecendo 

subsídios aos professores para reorientarem suas práticas de aulas.  

Assim, a resposta de algumas questões nos levarão a entender melhor o processo 

de avaliação da aprendizagem dos alunos no período estudado: Quais os tipos de intervenção 

eram realizados pelas professoras e professores? Havia uma preocupação com a forma de 

registrar os avanços que os alunos apresentavam em classe? De que forma eram realizadas 

essas anotações parciais? Existia algum tipo de documento que oficializava esses registros?

Qual o papel do livro didático nas práticas de professores e na avaliação da aprendizagem? 

Vestígios do que foi concebido como práticas na trajetória da avaliação da 

aprendizagem dos alunos podem ser encontrados na revista A Escola, um dos mais 

importantes instrumentos de divulgação das determinações do Ministério da Instrução 

Pública e das práticas adotadas pelos grupos escolares e por professores. Julia Wanderley 

Petrich, regente da 1ª Cadeira para o Sexo Feminino da Capital, relata, em quase oito páginas, 

os principais acontecimentos ocorridos durante o ano letivo de 1905, num relatório publicado 

em janeiro de 1906 pela revista A Escola (ano I, n. 1). Nele é possível encontrar fragmentos 

do ideal de conduta de um professor, práticas mais eficientes para um determinado tipo de 
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turma, formas de acompanhamento da aprendizagem e de preparação do aluno para os 

exames parciais e finais. 

Frente à exposição da professora, primeiramente, destacam-se preocupações com 

as impressões que as crianças recebem no lar e na escola, pois essas exercem decisiva 

influência sobre os seus destinos na sociedade. Além disso, Julia Wanderley destaca que a 

paciência, a pontualidade e o zelo, assim como a bondade e a afeição pelos alunos devem 

ser as principais características do mestre que tem claro o seu dever. 

Ao relatar sobre a frequência dos alunos, a professora revela, ao que tudo indica, 

uma preocupação em registrar, não somente a presença e a nota, mas também a aplicação e 

o comportamento de cada aluno, em um livro especial. Nas palavras de Julia Wanderley:

“Em um livro especial faço diariamente as necessárias anotações sobre cada aluna, marcando 

as faltas, escriturando as notas e fazendo outras observações sobre a aplicação e o 

comportamento de cada uma” (PETRICH, 1906, p. 21). 

Marcas da existência de um documento oficial, próprio para o registro de notas 

diárias de cada aluno, podem ser verificadas no artigo 70º do Código do Ensino do Estado 

do Paraná: “Em cada escola haverá os seguintes livros [...] um para matrícula; um para o 

ponto dos alunos, com as respectivas notas diárias; e um para termos de vistas e exames e 

[...].” (PARANÁ, 1915, p. 19). Ainda no que se refere ao cumprimento do programa escolar, 

relata que dos seis dias úteis da semana, a quinta-feira destinava-se à confecção de prendas 

domésticas, conforme determinação do inspetor escolar da capital, e o sábado destinava-se 

à recapitulação de todas as matérias explicadas durante a semana. A professora descreve que, 

mesmo adotando o modo simultâneo2, por ser o único vantajoso quando aplicado em um 

grande número de alunos com mais ou menos o mesmo grau de adiantamento, sente a 

necessidade de adotar o modo misto3 aos sábados, a fim de realizar uma revisão geral de 

todas as matérias estudadas durante a semana. 

Neste contexto, a professora Julia ainda destaca que todo professor prudente e 

experiente, embora ministrando conhecimentos para uma classe inteira, deve, ao mesmo 

tempo, ir ao encontro de cada aluno, para melhor instruí-lo. 

2 Consiste em ensinar ao mesmo tempo uma classe toda de alunos com o mesmo desenvolvimento mental. 
(PILOTTO, 1926, p.7). 
3 É a combinação do modo individual e simultâneo. Quando se adota a forma mista (expositiva/interrogativa) 
pode-se dizer que se está seguindo o modo misto, porque o professor explica a todos os alunos e exige respostas 
de um (PILOTTO, 1926, p. 7). 
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Terminadas as considerações sobre o cumprimento dos programas, Julia Wanderley 

escreve sobre suas práticas de aula e como realizava o controle do nível de aprendizagem 

dos alunos. A professora relata que, tendo em vista o grande número de alunas que 

frequentavam suas aulas, empregava o modo simultâneo na regência da cadeira, dividindo 

as alunas em duas grandes classes: a primeira classe, composta das mais atrasadas, dividida 

em duas seções, e a segunda, das mais adiantadas, também dividida em duas seções, sendo 

a primeira das mais atrasadas e a segunda das mais adiantadas. Assim, a professora relata 

que ministrava simultaneamente o ensino das diferentes matérias do respectivo programa 

escolar, dirigindo-se muitas vezes a cada aluna separadamente, a fim de verificar se 

realmente havia alcançado o aproveitamento desejado. Neste contexto, tudo indica, que as 

práticas de avaliações processuais já eram sinalizadas, não em um contexto de atribuição de 

notas, mas sim, em aferir o quanto cada aluno estava aprendendo e prepara-lo melhor para 

os exames finais e parciais que ocorriam no final de cada ano letivo.  

Para melhor aproveitamento das aulas, a professora Julia adotava o serviço de 

assistência pelas alunas mais adiantadas, as quais eram nomeadas de monitoras, para auxiliá-

la nas revisões, colocando em prática a possibilidade de o professor aproveitar, para lhe 

auxiliar, as alunas que se destacavam por sua inteligência, estudo e comportamento, 

metodologia prevista no primeiro Regimento Interno das Escolas Públicas do Estado do 

Paraná. Para Chervel (1990): 

A inversão momentânea dos papéis entre o professor e o aluno 
constitui o elemento fundamental desse interminável diálogo de 
gerações que se opera no interior da escola. Sem o exercício e o seu 
controle, não há fixação possível de uma disciplina. O sucesso das 
disciplinas depende fundamentalmente da qualidade dos exercícios 
aos quais elas podem se prestar. De fato, se chama de exercícios toda 
atividade do aluno observável pelo mestre [...]. 

(CHERVEL, 1990, p. 204) 

Ao evidenciar a importância da frase do eminente Montaigne, “saber de cor não é 

saber”, Julia Wanderley sublinha que procura ministrar suas aulas de forma verdadeira e 

sólida, aproximando o máximo possível a vida escolar da vida real. Prática prevista no 

regulamento em vigor “dar ao ensino o caráter essencialmente prático, tendo sempre em 

vista as aplicações às necessidades da vida e à utilidade direta (PARANÁ, 1901, p. 101). 
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Corroborando este pensamento, após a proposição de alguns exercícios, Laisant, no 

livro didático Iniciação Matemática, destaca: “Em todos estes diferentes casos, nada 

adiantaria avaliar, se não possuíssemos a noção do que seja um bago de trigo, um tento, uma 

árvore, um carneiro, um palito” (LAISANT, 1919, p. 41). Percebe-se que o autor, nos 

exercícios propostos em suas obras, procura estabelecer um diálogo com o professor, 

instruindo-o no como fazer: “Exemplos análogos podemos apresentar tanto quanto 

quisermos, [...] por fórma que o alumno se familiarize infinitamente com esta noção de 

relação, que é a base de todas as contas [...], e assim a ideia de relação incrustar-se-ha no seu 

espirito [...]” (LAISANT, 1919, p. 42). 

Antônio Trajano, em Arithmetica Primaria, inicia seu livro conscientizando o 

professorado de que sua obra prestará grande auxílio às escolas primárias, poupando trabalho 

e tempo aos professores, e fazendo-os obter grande resultado no ensino da matemática. 

Destaca também a necessidade de utilizarem obras que visem grandes resultados no 

aprendizado dos alunos, pois alguns, “depois de estudarem e repetirem todo o compendio, 

sahem da escola não sabendo resolver os mais simples problemas da vida domestica [...] 

então reconhecem [...] como foi imprestável o ensino que receberam na escola [...] o mal 

principia pelos próprios livros usados na escola”.  

Acreditando que os livros didáticos são instrumentos que moldam e direcionam os 

professores em seus exercícios pedagógicos, fomos buscar vestígios de práticas de 

questionamento e atividade orais, as quais os professores pudessem usar como modelo, de 

forma a reconstruirmos as técnicas que preparavam os alunos para os exames orais e escritos. 

Ao tratar da influência da Renascença e da Revolução Francesa sobre a Instrução 

Pública, a revista A Escola destaca: “os livros que até então estavam sujeitos à censura do 

governo tiveram liberdade de serem publicados” e “os enciclopedistas tomaram para si a 

tarefa de educar a mocidade” (A ESCOLA, 1907, n. 10, p. 168). 

Esther Ferreira, autora do artigo “Curso de Pedagogia”, publicado na revista A 

Escola (n. 7, ago. 1906), ao tratar de métodos de ensino, descreve o de Investigação ou de 

Sócrates como indispensável à escola primária. Na prática, a atividade consistia em 

perguntas e respostas acerca da lição do dia, e ao empregar esse método, o professor 

aplicava-o de acordo com o grau de adiantamento do aluno e da matéria estudada. 

O livro didático Primeira Arithmetica para Meninos, de José Theodoro de Souza 

Lobo (1901), obra que circulou no estado do Paraná e que foi indicada no Programa de 
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Ensino e sua execução nos institutos públicos do ensino primário de 1916, reúne indicações 

para a prática diária de perguntas (questionários) e de exercícios orais que versam sobre a 

parte teórica e prática do conteúdo ensinado: 

Figura 1: Exemplo de questionário para o estudo de Números Inteiros 
Fonte: Lobo (1901, p.2) 

Figura 2: Propostas de exercícios orais para o estudo de Números Inteiros 
Fonte: Lobo (1901, p. 10) 

Assim, em meio aos elementos apresentados, tudo indica que as práticas de exames 

orais eram espelho de um cotidiano escolar repleto de questionamentos em suas práticas, 

constituindo a forma ideal, para a época, de uma metodologia de avaliação da aprendizagem 

do aluno durante o ano letivo. 

Na revista A Escola, publicada em maio de 1906, Lourenço A. de Souza, regente 

da 3ª Cadeira para o Sexo Masculino da Capital, adverte que os principais problemas 

enfrentados por professores, ao final do ano letivo, eram apresentar a prova de que 

cumpriram ou deixaram de cumprir com seus deveres, sendo eles: a irregularidade da 

frequência, a falta de dedicação e de amor que os alunos apresentavam com relação aos 

estudos e, ainda, a facilidade com que os alunos se retiram de uma escola e passam a 

frequentar outra, sem motivo justo ou razoável. Na mesma publicação relata também a 

necessidade de receber, entre outros materiais, boletins de aproveitamento mensais dos 

alunos, reforçando a prática de avaliações no decorrer do ano letivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo realizado permitiu uma incursão histórica nas práticas pedagógicas 

adotadas por professores que, tudo indica, tinham como objetivo preparar o aluno para os 

exames parciais e finais. 

Notou-se, por parte dos professores, uma preocupação em anotar, não somente a 

presença e as notas diárias, mas também a aplicação e o comportamento de cada aluno em 

um livro especial. Ainda havia a nítida preocupação com os modos de ensino e a prática de 

recapitulação de todas as matérias explicadas durante a semana. A prática de recapitulação 

ocorria às quartas ou sábados, de acordo com recomendação local vigente, evidenciando a 

busca por práticas alternativas com o objetivo de melhor preparar os alunos para os exames. 

Desta forma, a pesquisa mostrou que os professores, no que se refere às suas práticas, 

estavam em sintonia com o prescrito na legislação.  

A pesquisa mostrou que monitores poderiam e eram usados para garantir a prática de 

ir ao encontro de cada aluno, para que os professores pudessem melhor instruí-los. A 

liberdade e a autonomia do professorado na escolha de monitores, a liberdade de alterar a 

ordem e duração das lições nas datas próximas aos exames, a implementação de práticas de 

exames extraordinários, em qualquer época do ano, e exames extraordinários de promoção 

também no mês de junho, mostraram-se medidas que visavam contemplar a preparação do 

aluno para os exames parciais e finais e contribuíam de forma significativa para aferir o 

aprendizado do aluno durante o processo de ensino. 

O que se pode observar, no que tange à organização e atividades apresentadas nos 

livros didáticos estudados, é que havia uma preocupação em realizar um aconselhamento ao 

professorado, assim como traçar para o professor uma sequência didática de forma a 

conduzi-lo em suas práticas pedagógicas. Repletos de exemplos essencialmente práticos, 

questionamentos e exercícios orais, os livros didáticos estudados tinham o papel de instruir 

o professor em como fazer, visando grandes resultados pedagógicos para o professor e

melhor aprendizado para o aluno. 

Para Pinto (2012, p. 72), “ao cumprir e pôr em circulação sua taxonomia avaliativa, 

a escola se vale de formas possíveis para se apropriar de muitos dizeres codificados nos 

dispositivos legais e no ideário pedagógico de um momento histórico. Nesse embate, ao 
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construir sua realidade existencial, produz respostas singulares às finalidades da educação 

que professa”. 

Para o presente estudo, admite-se a necessidade de continuidade, assim como a 

realização de análises que considerem outros tipos de fontes, no sentido de contribuir para 

uma reflexão sobre os processos de avaliação da aprendizagem do aluno no ensino primário 

no Paraná. 
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ESCOLA NORMAL DE CUIABÁ/MT: a matemática 

elementar presente no curso 

Simone Simionato dos Santos Laier1 

RESUMO 
O texto apresenta discussões iniciais do Projeto de Tese em desenvolvimento, para o Programa de 

Pós-Graduação do Doutorado da Rede Amazônica de Ensino de Ciências e Matemática – 

REAMEC. A partir dos estudos fomentados pelo Grupo de História da Educação Matemática – 

GHEMAT, orientamos nosso estudo na compreensão sobre como a matemática elementar pode ser 

identificada na formação de professores de Mato Grosso, na Escola Normal de Cuiabá, criada 

durante a reforma de 1910 e que consolidou um processo de profissionalização docente para a 

carreira do magistério no Estado. Assim tomamos como ponto de partida as fontes existentes das 

turmas de 1911 a 1930; e neste percurso nos valemos da coleta e análise documentos relacionados à 

Escola Normal de Cuiabá. O mapeamento e localização das fontes vem sendo realizado no Arquivo 

Público Estadual de Mato Grosso, Museu Histórico de Cuiabá e Museu da Casa da Instrução 

Publica (Casa Barão de Melgaço). Para além de inventariar essa documentação, nos aportaremos 

em teorias fundamentais que tratam da História Cultural, projetando o foco para a Cultura Escolar. 

A princípio, podemos delinear a seguinte questão: Como a matemática elementar se constituiu na 

Escola Normal de Cuiabá a partir da primeira turma em 1911? 

Palavras-chave: Formação de Professores. Profissionalização Docente. Cultura Escolar. 

INTRODUÇÃO 

As Escolas Normais no Brasil, a partir da virada do século XIX, tiveram destaque 

importante ao que tange o ensino elementar, e também refletiram no ensino secundário e 

superior. À formação já assegurada pelos Liceus, de nível secundário, era incluída uma 

cadeira pedagógica no currículo que asseguraria o curso ter moldes de Escola Normal. A 

valorização da prática profissional e adaptação da formação geral ao contexto local foram 

características comumente encontradas nas Escolas Normais de todo o País por volta de 

1910 (KULESZA, 1998).  

1 Doutoranda da Rede Amazônica de Ensino de Ciências e Matemática – REAMEC, Universidade Federal 

de Mato Grosso – UFMT, Campus Cuiabá. Orientador: prof. Dr. Wagner Rodrigues Valente.   

E-mail: simonesslaierufmt@gmail.com 
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A educação formal em Mato Grosso, nas primeiras décadas do século 

XX, devido a timidez de implementação de políticas, ingerência política 

da oligarquia, falta de projeto de capacitação de pessoas para o trabalho 

nas escolas e baixos salários, não passava de um arremedo. Dentro das 

ações desenvolvidas timidamente nos anos 1910 são fundadas em Cuiabá 

e Campo Grande as Escolas Normais para a formação de professores para 

o nível primário.

(DALCIN; CUNHA; SANTOS, 2014, p. 3) 

O ano de 1910 é um marco para a história da formação de professores em Cuiabá, 

haja visto que anteriormente, a formação de professores para as escolas primárias no 

Brasil, estava vinculada aos tradicionais Liceus (DALCIN; CUNHA; SANTOS, 2014). A 

Escola Normal de Cuiabá, foi criada por meio da Lei nº 533 de 4 de julho de 1910, foi 

instalada no dia 1º de fevereiro de 1911 sob a direção do professor Leowigildo Martins de 

Mello. Foram incorporados em um só estabelecimento a Escola Normal e a Escola 

Modelo, esta última criada para a prática dos futuros normalistas. 

A partir deste ponto, identificamos a necessidade de apontamentos sobre os saberes 

que os professores formados pela Escola Normal deveriam dominar e transmitir, e desse 

modo podemos traçar um delineamento para o estudo e elaboração de um projeto de tese. 

CONSTRUINDO UM ESTUDO SOBRE A ESCOLA NORMAL DE CUIABÁ2 

“Na análise histórica da cultura escolar, parece-me de fato fundamental estudar 

como e sobre quais critérios precisos foram recrutados os professores de cada nível 

escolar: quais são os saberes requeridos de um futuro professor?” (JULIA, 2001, p. 24).  

O autor acima citado afirma sobre a importância de se considerar aspectos do papel 

desempenhado pela profissionalização docente, além de critérios de recrutamento de 

professores por meio do estudo da cultura escolar. Seguindo esta indicação de Julia, Xavier 

e Sá (2008) esclarecem que o processo de profissionalização do trabalho docente de Mato 

Grosso, a partir do século XIX, é passível de investigação, “[...] pois o recrutamento dos 

2 Lembrando que daremos enfoque para a matemática elementar presente no curso, promovendo as 

discussões amparados em teorias da Cultura Escolar. 
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professores foi perpassado com base em saberes que influenciaram hábitos, atitudes, 

habilidades e valores tanto do professorado como dos educandos” (p. 125). 

Os mesmos autores apontam que: “Ao se esboçar a trajetória dos profissionais da 

educação no século XIX, fica evidente que o processo de profissionalização do trabalho do 

professor primário da Província de Mato Grosso apresentou contradição em relação à 

forma de construção de saberes” (XAVIER; SÁ, 2008, p. 130). 

Esse será nosso ponto de partida. Pesquisar a Escola Normal de Cuiabá intuindo 

explorar os saberes matemáticos que constituiriam a matemática elementar a ser ensinada 

pelos futuros normalistas. 

Nesse panorama, o trabalho se intensificará como atividade investigativa para a 

construção do objeto, que é imperativo à pesquisa (BORBA; VALDEMARIN, 2010). 

Neste processo investigativo, a história da educação matemática terá lugar de destaque, e 

para isso investiremos em teorias fundamentais para construirmos nosso referencial 

teórico-metodológico sobre História Cultural e Cultura Escolar, apoiando-se em: Chartier; 

Julia; Certeau; Chervel; Hèbrard; Le Goff. 

No Brasil, integrando a renovação da historiografia da Educação, um 

número crescente de estudos históricos da Matemática escolar tem 

buscado compreender o legado que a cultura escolar de outrora deixou às 

práticas atuais. Tais pesquisas, realizadas por professores e pesquisadores 

interessados em conhecer a história de sua própria disciplina, têm 

contribuído de maneira significativa, para um melhor entendimento da 

história da matemática escolar. Identificado no interior da História da 

Educação como História das disciplinas escolares esse campo de pesquisa 

tem se ampliado em nível mundial [...]  

(ALMEIDA, 2010, p. 15) 

A fim de que possamos estabelecer um norteamento para a elaboração do projeto, 

traçamos alguns objetivos provisórios como meio de identificar as potencialidades da 

pesquisa, a partir da questão inicial: Como a matemática elementar se constituiu na Escola 

Normal de Cuiabá a partir da primeira turma em 1911? 

Assim, teremos como objetivo primeiro analisar a matemática elementar presente 

na Escola Normal de Cuiabá, considerando-a como parte fundamental da 

profissionalização docente para o ensino primário. 

O Estado de Mato Grosso teve inúmeras transformações locais, mas que 

coincidiram com um panorama nacional de incertezas e dificuldades marcadas do final do 
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século XIX, início do século XX, em que saberes elementares matemáticos foram sendo 

constituídos e podem ser identificados em rubricas nos programas de ensino 

institucionalizados. Aos professores que deveriam ensinar esses saberes, existe todo um 

contexto de profissionalização docente que merece ser estudado.  

Pretendemos ainda, ao desenvolver a pesquisa, interrogar acerca dos impasses e 

lacunas existentes na formação de professores para ensinar matemática elementar; no 

intuito de investigar como foram construídas e historicamente determinadas as práticas 

educacionais da Escola Normal de Cuiabá.  

Considerando o período de consolidação da Escola Normal em Cuiabá (a partir de 

1910 até 1940), temos um debate nessa mesma época sobre transformações didático-

pedagógicas com a ampliação do debate sobre a Escola Nova no Brasil. Com a 

implantação desse novo ideário educacional, as exigências para a formação e atuação de 

professores se ampliaram, e ocorreram mudanças no curso de formação de professores. 

Assim, existe uma “pedagogia científica” que Valente (2015) discute ao discorrer 

sobre a matemática na escola primária na década de 1930, e que nos aponta a necessidade 

de explorar estudos históricos sobre os primeiros anos escolares. 

Sobre a formação de professores para os anos iniciais da escolaridade, nas duas 

últimas décadas do século XIX, discussões importantes são intensificadas. O Estudo de Fin 

(2012) buscou identificar a apropriação das ideias escolanovistas nos regulamentos do 

curso de formação de professores em Cuiabá, no período de 1910 a 1937, e o percurso de 

como aconteceu a efervescência das ideias da Escola Nova no interior da Escola Normal de 

Mato Grosso. 

A autora, em trecho de sua dissertação, nos chamou a atenção com um depoimento 

“Então, fundou-se a Escola normal, escola de professores, aí começaram a ensinar os 

professores, novos professores, com novos, novos métodos de alfabetização, nova 

didática” (FIN, 2012, p. 90). Esse excerto encontra a afirmação de Valente (2015) sobre o 

professor polivalente nos anos iniciais, que trata dos mais variados saberes que não 

necessariamente são organizados em foram de disciplinas, “em termos mais técnicos, é 

possível dizer que a pesquisa em história da educação matemática nos primeiros anos 

escolares obriga a imersão e conhecimento de uma cultura escolar não disciplinar” (p. 

358). 
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Imersa em todas essas discussões é que buscamos a construção da proposta de 

investigação para discutir uma matemática elementar, posta no contexto de formação de 

professores do Curso Normal de Cuiabá, que passaria a ser ensinada no ensino primário do 

Estado de Mato Grosso. 

Pretendemos realizar uma construção historiográfica acerca da matemática 

elementar presente na Escola Normal de Cuiabá entre 1910 e 1940. Por meio da 

exploração e reorganização de informações presentes em múltiplas fontes históricas e 

bibliográficas, teremos a finalidade de explorar a trajetória da construção das de múltiplas 

transformações da Cultura Escolar de Mato Grosso. 

Sendo assim, compartilhamos o seguinte: 

É necessário ainda um aprofundamento para melhor compreender as 

dinâmicas envolvendo as questões de formação de professores, do ensino 

de matemática, do lugar do componente curricular ‘Estágio/Prática de 

ensino’ em uma perspectiva histórica, bem como o conhecimento das 

questões que se tem privilegiado dentro desses contextos a fim de situar 

melhor nossas próprias questões de pesquisa para alargar as nossas 

perspectivas de estudo. 

(SILVA, 2015, p. 65) 

A esse respeito, existem aspectos significativos a serem analisados, referentes aos 

métodos de ensino utilizados para as abordagens didáticas no ensino de matemática na 

Escola Normal de Cuiabá. Vale ainda a exploração dos documentos relacionados à Escola 

Normal e ao ensino primário,  com o propósito de compreender a organização da estrutura 

curricular na perspectiva da história das disciplinas e/ou matérias escolares. 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Esta é uma primeira aproximação com o tema. Ainda se faz necessário buscar 

ideários da pesquisa, uma vez que estamos em organização e análise dos documentos 

identificados que ainda serão explorados.  

Temos ainda uma aproximação historiográfica acerca das trajetórias das 

matemáticas escolares da Escola Normal no Brasil e suas relações com a matemática do 
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ensino primário; que deve ser feita para compreendermos os contextos da pesquisa a ser 

delineada. 

No Brasil, estudos da disciplina Matemática que apontam 

descontinuidades e deslocamentos, decorrentes de reformas curriculares 

ocorridas ao longo da história, são muito recentes. [...] têm suscitado a 

necessidade de ampliar a pesquisa acerca desta temática para outras 

regiões brasileiras, considerando a importância dessa reforma para a 

compreensão das práticas atuais da Matemática Escolar. 

(ALMEIDA, 2010, p. 16) 

Acompanhando as transformações sociais que ocorriam em todo o território 

brasileiro, a Escola Normal de Cuiabá, gradativamente, conformava-se aos projetos 

políticos locais. Isso nos levou a refletir sobre como os modos de organização curricular e 

os programas de ensino das disciplinas da área de matemática ao longo das propostas de 

formação da Escola Normal e as tentativas de aproximá-las dos conteúdos e abordagens 

didáticas no ensino primário foram consolidadas e estão presentes nos documentos de 

formação elaborados e postos em prática pela Instrução Pública de Mato Grosso. 

Procuraremos compreender o processo histórico de implantação da Escola Normal 

de Cuiabá, inserida no contexto nacional, entendendo que as instituições escolares são 

construídas historicamente. Optando por uma abordagem da história, não só buscaremos 

evidenciar as semelhanças aos estudos já realizados, mas também resgatar e mostrar as 

suas diferenças e multiciplidades. Não se trata somente da descrição da história de uma 

Escola Normal de uma região especifica, mas sim de destacar sua singularidade e 

especificidade e estabelecer as possíveis relações existentes entre esses objetos 

“específicos” e a totalidade histórica educacional. 

A cultura escolar é novamente impactada com a nova linguagem 

matemática e com o conceito de concreto que orienta os materiais 

estruturados. Ao estudarmos as transformações da cultura escolar, 

materializadas nos vestígios de passado histórico, foi possível 

compreender as finalidades que a sociedade impôs à escola primária no 

Estado de Mato Grosso e as formas singulares como as normas e ideários 

foram apropriados pelos principais sujeitos da educação, professores e 

alunos envolvidos no ensino da Matemática dos primeiros anos de 

escolarização. 

(ALMEIDA, 2010, p. v) 
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A citação acima traz algumas considerações da pesquisa de Almeida (2010), acerca 

de como as práticas de ensino de Matemática nas séries inicias contribuíram para as 

transformações da cultura escolar no período de 1920 a 1980, no Estado de Mato Grosso. 

Percebemos que seu estudo foi feito a partir de 1920, e temos assim, a possibilidade 

de ampliar esses dados, mas num período anterior a esse, que acreditamos ser o início de 

uma cultura escolar em prol da profissionalização docente em Mato Grosso. 
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RESUMO 

Este trabalho foi elaborado tendo-se em vista analisar alguns aspectos do concurso público para o 

provimento das cadeiras de Matemática do Colégio Estadual Paes de Carvalho, com especial 

destaque para a tese apresentada pelo professor Ruy da Silveira Britto. No desenvolvimento 

apresentamos traços da trajetória histórica do atual Colégio Estadual Paes de Carvalho (CEPC), 

antigo Liceu Paraense, e o processo de provimento de professores catedráticos para as cadeiras de 

matemática do CEPC. Abordamos também a questão das teses expostas nesses processos seletivos, 

dando destaque especial para a tese mostrada pelo professor Ruy da Silveira Britto que versa sobre 

conjuntos lineares e sucessões, seguido da exibição de traços biográficos do referido professor. 

Empreendemos por uma metodologia qualitativa, apoiada em pesquisas bibliográficas e que conta 

com referenciais teóricos que abordam o tema deste trabalho. Por meio da realização desta pesquisa 

é possível compreender um pouco do processo histórico do CEPC, que as teses apresentadas no 

concurso público do CEPC eram a forma de seleção para professores catedráticos do colégio e por 

fim, a importância do trabalho desenvolvido pelo professor Ruy da Silveira Britto para o 

desenvolvimento do ensino de matemática em Belém. 

Palavras-chave: Colégio Estadual Paes de Carvalho. Concursos Públicos. Ruy da Silveira Britto. 

INTRODUÇÃO 

O interesse pelo tema aqui abordado surgiu a partir de discussões a cerca da história 

do ensino de matemática em Belém do Pará, realizadas em reuniões do Grupo de Pesquisa 

em História da Educação Matemática (GPHEM), da Universidade do Estado do Pará 
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(UEPA). Por meio do GPHEM, tivemos a oportunidade de participar de projetos, pesquisas 

e congressos acerca da história da educação matemática, por exemplo, o III Congresso 

Ibero-americano de História da Educação Matemática (III CIHEM), realizado em Belém 

do Pará no ano de 2015, no qual integramos a equipe organizadora local e tivemos a 

oportunidade de apresentar trabalhos na área da história da educação matemática. 

A motivação para essa pesquisa surge a partir do conhecimento e estudos sobre os 

trabalhos que consistem na monografia de Gaspar e Borges (2010), onde apresentam traços 

da história do CEPC, falam das mudanças que a instituição sofreu ao longo da história, 

sobre alguns professores que lecionaram no CEPC e sobre os concursos para seleção de 

professores do referido colégio.  

No artigo Recortes Históricos do Liceu Paraense ao Colégio Estadual Paes de 

Carvalho, Gaspar, Borges e Chaquiam (2010) abordam um pouco da história do CEPC 

dando ênfase à sua trajetória histórica do ano em que foi fundado até os dias atuais e, por 

último, estudos acerca do livro Conjuntos Lineares: sucessão, Memórias I, que apresenta a 

tese defendida na seleção para as cadeiras de matemática do CEPC, pelo professor Ruy da 

Silveira Britto, e um resumo de sua biografia a partir de depoimentos de alguns de seus 

colegas e antigos alunos.  

Considerando que existem poucos dados preservados sobre as teses apresentadas 

para o provimento das cadeiras de matemática do CEPC, nos deteremos em apresentar o 

trabalho do professor Ruy Britto que versa sobre Conjuntos Lineares: sucessão, e, a seguir 

apresentamos também traços biográficos mais detalhados do referido professor.

Tendo em vista desenvolver aprofundamentos sobre o tema acima citado, adotamos 

como objetivo balizador, analisar aspectos do concurso público para o provimento das 

cadeiras de Matemática do Colégio Estadual Paes de Carvalho, com especial destaque para 

a tese apresentada pelo professor Ruy da Silveira Britto.  

Em seu desenvolvimento, iniciamos com reminiscências históricas sobre o Colégio 

Estadual Paes de Carvalho, seguido de traços biográficos de alguns de seus professores e 

sobre como era realizada a seleção para adentrar no corpo docente deste tão renomado 

colégio nas décadas 40 e 50.  Em relação ao contexto das teses apresentadas para 

provimento das cadeiras de matemática do CEPC, neste trabalho, damos ênfase para a tese 

apresentada pelo professor Ruy da Silveira Britto ao se submeter a esta seleção. 
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Ressaltamos que para integrar o quadro de docentes na qualidade de professor 

catedrático do CEPC, os professores deveriam se submeter a uma seleção que consistia em 

um concurso, no qual deveriam ser apresentadas teses de temas sorteados, e dias depois, se 

prestarem às provas oral e escrita. Em relação ao contexto das teses para concurso para as 

cadeiras de matemática do CEPC, neste trabalho, daremos destaque para a tese apresentada 

pelo professor Ruy da Silveira Britto ao se submeter a esta seleção. 

Elaboramos esse texto tendo como foco central a historiografia brasileira da 

ciência, voltando-se especificamente para os traços profissionais e culturais contidos nas 

teses apresentadas nos concursos para professor catedrático de matemática, realizados no 

CEPC. A partir de pesquisas de caráter qualitativo, apoiado nas referências bibliográficas, 

procuramos investigar, organizar e descrever a maneira que ocorriam as seleções do 

concurso e abordar alguns aspectos sobre as teses apresentadas de maneira a atingir o 

objetivo proposto pelo nosso trabalho. 

O CEPC foi fundado como Liceu paraense no ano de 1841 e a partir daí passou por 

uma série de modificações legislativas até que em 1942 recebeu esta sua atual 

denominação. O CEPC é ainda hoje um marco na educação e na cultura paraense, é um 

representante da história da educação do estado do Pará e continua a contribuir para a 

formação de novos educandos.  

Ao longo dos anos o colégio teve participação social e política na sociedade 

paraense, observado personagens que se destacaram no cenário educacional, científico e 

político brasileiro, e até hoje se mantém como instituição pública de ensino médio, 

cumprindo sua função social e educacional no Estado. 

DO LICEU PARAENSE AO COLÉGIO ESTADUAL PAES DE CARVALHO 

A educação paraense andou a passos lentos até meados de 1839 quando o visconde 

Bernardo de Souza Franco sancionou a lei n° 33 em 30 de setembro de 1839, criando 

assim, na capital da província do Pará uma Escola Normal e, em 28 de junho de 1841, o 

visconde conseguiu aprovar a lei de n° 97 que criava o Liceu Paraense como instituição 

primária e secundária na província do Pará, embora sua efetiva instalação tenha ocorrido 

um mês depois, no dia 28 de julho de 1841. 
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Em 3 de dezembro de 1855 o Liceu Paraense recebe o título de Colégio Paraense, 

abrangendo assim a educação primária e secundária e, em 9 de fevereiro de 1901, o então 

governador Augusto Montenegro renomeia o Colégio Paraense como Ginásio Paes de 

Carvalho, em homenagem ao médico paraense José Paes de Carvalho.  A seguir, no ano de 

1930, a instituição recebeu a denominação de Ginásio Paraense e, por fim, em 9 de abril de 

1942 recebeu a atual denominação de Colégio Estadual Paes de Carvalho. 

Figura 1: Fluxograma das nomenclaturas do Liceu Paraense ao CEPC 

Fonte: GASPAR; BORGES; CHAQUIAM, 2010. 

A partir desta última denominação em 1942, o Colégio Estadual Paes de Carvalho 

(CEPC) não mudou mais de nome e seguiu como referência em educação no Pará. Foi 

então que, em 25 de novembro de 1966 que o CEPC passou a fazer parte da Fundação 

Educacional do Estado do Pará (FEP) abrangendo assim os cursos ginasial, clássico e 

científico, completamente, em 11 de agosto de 1971 foram implantados no CEPC os cursos 
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de Construção Civil, Administração e Saúde, passando a ser campos de estágio abertos aos 

alunos das escolas de nível superior Magalhães Barata, vinculada a FEP, e UFPA. 

Devido a essas pequenas mudanças, o CEPC sofreu algumas dificuldades tais como 

a falta de preparo do aluno que ingressava no segundo grau e a evasão de alunos para 

cursos preparatórios para o vestibular. Em decorrência da lei 7.044, que tirou a 

obrigatoriedade do ensino profissional nas escolas, a direção do CEPC optou pela 

educação geral e incorporando também os cursos específicos para ciências humanas e 

ciências biológicas. 

Observa-se no Regimento do CEPC da década de 40, no seu Artigo 51, que o corpo 

de professores era dividido em cinco categorias, conforme ilustrado a seguir: 

Figura 2: Fluxograma das Categorias dos Professores CEPC 

Fonte: Arquivo do CEPC. 

Consta no referido Regimento, Artigo 52, que havia vinte e uma cátedras, sendo 

que a cadeira de Matemática era a sétima cátedra, contendo a 1ª e 2ª cadeiras.  

Dentre as funções atribuídas aos professores catedráticos, Artigo 54, destacamos: 

comparecer às aulas com pontualidade, dar as lições aos dias e horas marcados, cumprir 

com o programa de ensino, propor aos alunos atividades que lhes permitiam desenvolver a 

inteligência, fiscalizar o ensino de sua disciplina nas turmas sob a regência dos professores 

auxiliares, corrigirem com devido cuidado os trabalhos escolares dentro do prazo 

estabelecido no regulamento, e ter como destaque o professor catedrático deveria conhecer 
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o regimento do colégio em que atua, ressaltando que os professores interinos, substitutos e

auxiliares gozam dos mesmos deveres dos catedráticos. 

Vale ressaltar que os professores não poderiam lecionar aos alunos do próprio 

colégio em caráter particular, conforme Artigo 61. E mais, de acordo com o Artigo 62 os 

professores, mesmo no gozo de suas férias, não poderiam ausentar-se da capital sem a 

prévia comunicação ao diretor da instituição. 

Observa-se o rigor disciplinar da instituição em relação aos alunos, cujas penas 

disciplinares estavam descritas no Artigo 44, conforme ilustração abaixo. 

 

Figura 3: Fluxograma das Penas Disciplinas aos Alunos do CEPC 

Fonte: Arquivo do CEPC. 

Ainda no regimento de 1946, Artigo 44 é relatado que, as penas disciplinares de 

número 01 e 02 seriam aplicadas pelo diretor e professores; as penas 03 e 04 seriam 

impostas pelo diretor à requisição de professores ou inspetores federais ou ainda para o 

bem da disciplina do colégio, e a pena de número 05 só cabia a congregação decidir.  

O CEPC tem hoje mais que um papel educacional, possui também um papel 

cultural no Pará pelo fato de o referido colégio ser um marco na educação paraense e 

brasileira. Embora o CEPC tenha enfrentado dificuldades ao longo do tempo em função 

das diversidades ocorridas na educação paraense, ainda representa respeito educacional e 

cultural. Ao longo da história, o estabelecimento teve participação ativa em certos 
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movimentos sociais e políticos, como a abolição da escravatura, e é historicamente 

respeitado e considerado no estado do Pará. 

OS CONCURSOS E AS TESES 

Na época acreditava-se que por meio das provas os concursos eram capazes de 

avaliar as competências para o exercício de magistério e trazer à tona outras questões 

relativas a concepção do papel do professor da época, dando-lhe autonomia quanto a 

escolha dos conteúdos que deveria ensinar, incorporação de novos conteúdos ou 

metodologias proveniente de reformas da Matemática e do ensino brasileiro, bem como, 

fatos relacionados à evolução dos algoritmos e nomenclaturas, dentre outros aspectos. 

Os exames deveriam ser prestados frente a uma comissão composta de três 

membros da Congregação do Colégio, sendo um presidente e dois examinadores. As 

provas seriam a de defesa de tese, além das provas escritas e orais e, ainda, as práticas para 

as cadeiras de Física, Química e História Natural. 

Encontramos no trabalho de Soares (2007) que a tese seria composta por uma 

dissertação escrita sobre um ponto sorteado e de pelo menos duas proposições que 

conteriam questões controversas sobre cada um dos outros nove pontos restantes, dentre os 

dez pontos definidos pela comissão examinadora. A tese deveria ser apresentada na forma 

impressa em quarenta dias, contados a partir daquele em que foi sorteado o ponto. Cada 

candidato faria entrega à secretaria da Instrução Pública de cem exemplares da tese, dos 

quais, dez ficariam para as bibliotecas do Colégio e os demais seriam distribuídos aos 

reitores, aos juízes, aos professores do Colégio e aos demais candidatos.  

A prova escrita deveria ocorrer três dias após a entrega da tese e a prova oral três 

dias após a avaliação escrita. Os pontos seriam iguais para todos os candidatos. No 

primeiro dia útil após a última prova, os candidatos seriam novamente reunidos e 

procederiam à leitura de suas provas escritas. Ao final das leituras das provas, as mesmas 

seriam encaminhadas aos examinadores para a devida correção, na qual deveriam atribuir 

para cada prova uma das seguintes menções: “ótima”, “boa”, “sofrível” ou “má”. 

 É importante ressaltar que a defesa da tese era o ponto principal do Concurso 

Público para provimento das cadeiras de Matemática do Colégio Paes de Carvalho, visto 

que não havia então pessoas formadas especificamente para ministrar os conteúdos 
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matemáticos. Observa-se que à tese apresentada pelo professor Ruy Britto difere dos 

programas que normalmente eram utilizados no colégio Pedro II, embora a seleção fosse 

para o exercício do magistério nos níveis de ensino fundamental e médio, o trabalho 

apresentado possuía nível mais elevado, visto que abordava tópicos do ensino superior 

atuais, vinculados à análise real. 

RUY DA SILVEIRA BRITTO 

O professor Ruy da Silveira Britto nasceu em 1913 no seringal Florescência, 

localizado no território do Acre.  Iniciou seu curso primário num grupo escolar ainda no 

município de Xapuri, no Acre, tendo concluído a última série no Ginásio Paes de Carvalho.  

Posteriormente, Ruy Britto foi para o Ceará, onde cursou quase todo o ginásio no Liceu de 

Fortaleza e, novamente veio a Belém para concluir seus estudos.  

Ruy Britto se graduou na Escola de Engenharia do Pará
4
 em 1944. Vale salientar

que para ingressar na Escola de Engenharia não havia um vestibular como se conhece hoje 

e, sim, um chamado “curso anexo”, onde o aluno estudava um ano e, ao final, prestava 

exames.  Mas foi em 1941, antes de concluir o curso de Engenharia Civil que ele se 

submeteu ao concurso para catedrático de Matemática do Ginásio Paes de Carvalho, sendo 

aprovado com a tese sobre Conjuntos Lineares: sucessão. Posteriormente, veio a ocupar o 

cargo de Diretor da referida instituição. 

Ruy Britto foi um autodidata que desde cedo apresentara grande dom para o estudo 

das ciências matemáticas, tanto que na cidade de Belém era conhecido como um expoente 

nesta área, uma vez que, mesmo ainda não diplomado em engenharia, apresentava 

competências para lecionar na própria Escola de Engenharia do Pará. 

Quando se submeteu ao concurso para a cadeira de matemática do CEPC, o 

professor Ruy Britto foi aprovado apresentando a tese Conjuntos Lineares: sucessão que 

tratava sobre teoria dos conjuntos, mais precisamente, sobre sucessões, tema que era 

absoluta novidade até então, fato que gerou grande repercussão no meio. Aprovado para o 

4
 Escola de Engenharia do Pará foi criada no dia 7 de abril de 1931, recebendo apoio para seu funcionamento 

do, então interventor federal Magalhães Barata. O Curso de Engenharia Civil foi criado no ano de 1931, 

sendo reconhecido através do Decreto Lei Nº 7.215 de 24/05/1941. 
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exercício do magistério no CEPC, Ruy Britto foi professor de gerações. Vários de seus 

alunos ocuparam ou ocupam posições de destaque no magistério superior e na engenharia.  

Além do CEPC, Ruy foi professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) e, 

posteriormente, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde ensinou na Escola de Engenharia 

da Universidade Federal Fluminense e também na Universidade do Estado da Guanabara, 

além de ter sido professor da Escola de Cadetes de Aeronáutica, no Campo dos Afonsos.  

Segundo o depoimento dado pelo professor José Maria Filardo Bassalo
5
, anexo ao

livro em que foi publicada a tese do Ruy Britto, consta que ele foi aluno de Ruy Britto na 

Escola de Engenharia do Pará, e destaca que o referido professor era considerado o maior 

conhecedor de Matemática da região Norte do Brasil e que veio a dirigir um dos primeiros 

escritórios de engenharia em Belém do Pará. Ainda segundo Bassalo, a fama de 

matemático brilhante foi adquirida por Ruy Britto em 1941 quando ele defendeu a cátedra 

de matemática no CEPC com a sua tese sobre teoria dos conjuntos. 

Ainda segundo Bassalo, a fama de matemático brilhante foi adquirida por Ruy 

Britto em 1941 quando ele defendeu a cátedra de Matemática no CEPC com a sua tese 

sobre teoria dos conjuntos. O professor Fernando Medeiros Vieira
5
 que também foi aluno

do professor Ruy Britto no CEPC e posteriormente seu colega de magistério, também falou 

que, de acordo com sua personalidade acadêmica e profissional, o professor Ruy possuía 

uma postura excêntrica e bastante desenvoltura no campo da ciência matemática e que isso 

impressionava seus alunos e colegas. 

Professores que foram alunos e colegas de profissão de Ruy Britto destacam em 

comentários anexos ao livro em que foi publicada a tese do Ruy Britto, o tão conhecido 

“desligamento” do professor. De acordo com o depoimento do professor Rui dos Santos 

Barbosa
6
, que também fora aluno de Ruy Britto no CEPC e na UFPA, o professor Ruy

dava frequentes indícios desse “desligamento” para seus alunos e conhecidos. 

Rui Barbosa conta que presenciou alguns desses “desligamentos”, por exemplo, 

vezes em que Ruy Britto tivera de adiar provas por esquecer-se do dia que as havia 

5
Nascido em Capanema-PA no ano de 1924, Bacharelou e licenciou-se em Matemática na Faculdade de 

Filosofia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lecionou matemática no CEPC e no Colégio Santa 

Rosa e Física na Marinha Mercante e no Colégio Nossa Senhora do Carmo. Nos anos de 1969 a 1972 foi 

diretor do CEPC. 
6
Paraense, nascido em 1935, bacharel e licenciado em Matemática pela Faculdade de Filosofia Ciências e 

Letras da Faculdade do Pará e pós graduado em Matemática pela USP. Lecionou matemática no CEPC, na 

UFPA e na UEPA, ocupando inclusive o cargo de Coordenador de Curso nessa última instituição. 
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marcado e também de certa vez em que o professor Ruy deu nota zero a toda sua turma na 

faculdade por ter esquecido que havia adiado a prova de Mecânica Racional e ter ido 

aplica-la mesmo depois de ter dispensado a turma. Os professores José Maria Bassalo e 

Fernando Vieira também comentaram e confirmaram o fato do professor Ruy Britto ser 

“desligado”. 

De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 15, 16 de janeiro de 1967, emitida pela 

Fundação Educacional do Estado do Pará (FEP), considerando que o professor Ruy Britto 

que era lotado no CEPC, foi colocado à disposição do governo do estado do Pará para 

prestar serviços no escritório de representação do estado do Pará, na Guanabara, até sua 

aposentadoria sem prejuízos de vencimentos e vantagens do cargo que ocupava, conforme 

ilustrado abaixo. 

O professor Luiz Gonzaga Baganha
7
, que foi aluno de Ruy Britto no CEPC,

constituiu o último depoimento sobre Ruy da Silveira Britto constante no livro Memória I, 

citando a famosa exigência do professor Ruy Britto em sala de aula e a contribuição que o 

mesmo teve para o seu ingresso na Escola de Engenharia do Pará. 

Luiz Baganha termina seu depoimento falando que Ruy da Silveira Britto veio a 

falecer em 1970, deixando de luto seus familiares, antigos alunos e cultores da ciência 

matemática. 

A tese de Ruy Britto 

Encontrada hoje nos primeiros capítulos de Análise Real, a tese de Ruy Britto 

introduz a noção de supremo de um conjunto de números reais limitado superiormente. Na 

existência do supremo supõe que “Qualquer bipartição feita no conjunto dos números reais 

é continua”. Segundo Bassalo, Santos e Veloso (1999) esta afirmação não deixa nítido se 

na época de Ruy Britto era conhecida a teoria dos cortes de Dedekind para a construção 

dos números reais. 

7
 Paraense, nascido em 1922, diplomou-se na Escola de Engenharia do Pará e tirou sua pós graduação na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi professor de Matemática nos Colégios Estaduais Paes de 

Carvalho e Visconde de Souza Franco, na Escola Normal do Pará, no Ginásio Pará- Amazonas e Colégio 

Herbart, sendo que neste último foi também diretor. 
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Em seguida, inserindo os conceitos de vizinhança de um ponto e de ponto de 

acumulação de um conjunto, demonstra um teorema base da Análise, o Teorema de 

Bolzano-Weierstrass: “Todo conjunto infinito e limitado tem um ponto de acumulação”. 

Aborda também os conceitos de conjuntos derivados, fechados, densos e perfeitos, com 

enunciados em linguagem matemática bastante compreensível ainda hoje.  

Depois trata do conceito de conjunto compacto, que enuncia como “conjunto C de 

conjuntos distintos K”. Sendo este o capítulo mais curto e menos legível da tese de Ruy 

Britto. Em poucas páginas demonstra o Teorema de Borel-Lebesgue: “Todo conjunto de 

números reais, limitado e fechado, é compacto”. Não sabemos dizer ao certo a nitidez que 

Ruy Britto tinha desta parte, tão pouco encontrado nos depoimentos constantes no livro.  

Ruy Britto finaliza a tese introduzindo a definição de sucessão, de limite, de 

subsucessão. Prova que toda sucessão monótona limitada é convergente e, em seguida, 

introduz as definições de limite superior e inferior de uma sucessão. Prova o critério de 

convergência de Cauchy para sucessões, concluindo com exemplos de sucessões 

convergentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendemos que o trabalho atingiu seu propósito tendo em vista a apresentação de 

alguns aspectos do concurso público para o provimento das cadeiras de matemática do 

Colégio Estadual Paes de Carvalho, com um especial destaque para a tese do professor 

Ruy da Silveira Britto.   

A apresentação da trajetória histórica do CEPC desde sua fundação como Liceu 

Paraense em 1841, em seguida Colégio Paraense em 1855, passando pelo Ginásio Paes de 

Carvalho 1901, renomeação para Ginásio Paraense em 1930 e, por fim, Colégio Estadual 

Paes de Carvalho (CEPC), como é conhecido até os dias atuais, vem corroborar o objetivo 

para o qual foi criado. Até hoje o CEPC é um marco na cultura e educação paraense, sendo 

um dos colégios mais antigos de Brasil.  

Fica evidente que os concursos para seleção de professores de Matemática naquela 

época visavam avaliar as competências que os candidatos deveriam ter sobre conteúdos 

matemáticos, bem como, conhecimentos sobre questões importantes em relação à 

concepção da atuação do professor da época.  
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O concurso abrangia diversas etapas que envolviam a defesa de tese, além das 

provas escritas e orais, seguidas das provas práticas, conforme o caso abrangiam conteúdos 

específicos retirados do programa de ensino do próprio colégio, exceto o caso do professor 

Ruy Britto, que centrou seu texto em um nível de conhecimento superior. De acordo com 

os relatos, a defesa da tese era o ponto principal para a seleção no CEPC, sendo esta tese 

uma dissertação escrita sobre um ponto sorteado, que deveria ser apresentada na forma 

impressa em quarenta dias contados daquele em que foi dado o ponto. Observa-se nos 

documentos analisados que os professores selecionados mais tarde tornam-se também 

examinadores de novos concursos. 

O professor Ruy Britto, personagem aqui destacado, foi um autodidata e 

apresentava desde cedo facilidade para o estudo das ciências matemáticas. Formou-se pela 

Escola de Engenharia do Pará e logo depois prestou concurso para o Ginásio Paes de 

Carvalho, obtendo aprovação com a apresentação da tese que envolvia a teoria dos 

conjuntos e sucessão.  Observa-se que, além de atuar como professor no ensino ginasial 

por gerações, também deu aula na Universidade Federal do Pará e, quando aposentado,

ensinou na Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense e também na 

Universidade do Estado da Guanabara, além de ter sido professor da Escola de Cadetes de 

Aeronáutica no Campo dos Afonsos, sendo considerado por muitos como o maior 

conhecedor de Matemática do norte do Brasil.  

Sua tese mesmo sendo feita para ministrar aula no ensino primário e ginasial, tinha 

um nível acadêmico mais elevado das demais, por apresentar teorias e conteúdos até então 

discutidos nas faculdades de engenharia e matemática. Ressaltamos, com o intuito de 

esclarecer, que esta tese defendida pelo professo Ruy Britto foi parte integrante do 

processo de seleção do CEPC, na época Ginásio Paes de Carvalho. Não tinha vinculação 

alguma ou exigência para obtenção de algum título de pós-graduação, embora, naquela 

época também fosse exigida a defesa de uma tese para obtenção determinado título de pós-

graduação. 

Por fim, observa-se, a partir dos referenciais teóricos por nós consultados, que o 

processo seletivo descrito valorizava, além da formação acadêmica e o conhecimento de 

conteúdos específicos, a experiência no magistério e a didática do ensino buscando manter 

a tradição qualidade de seu ensino associada ao referido colégio.  
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Até hoje, o CEPC ocupa posição de destaque na instrução pública paraense e 

continua influenciando história da educação nesse estado, uma vez que é um grande 

expoente para a cultura educacional do estado, mantendo e transmitindo algumas de suas 

tradições.  
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GEORG AUGUST BÜCHLER: um adepto do ensino intuitivo no Brasil 

Circe Mary Silva da Silva1 

RESUMO 
Este artigo tem como foco central  a análise da obra Aritmetica Elementar de Georg August 
Büchler, cujo primeiro volume foi publicado em 1919, pela editora Melhoramentos, em São Paulo. 
É objetivo do presente estudo identificar as representações de aritmética que esse autor inseriu nos 
livros de aritmética por ele escritos para o ensino primário. O trabalho apresenta, também, dados 
biográficos do autor, bem como um panorama da cultura escolar no seminário de formação de 
professores em Bensheim, estado de Hessen (Alemanha), no início do século XX. A pesquisa 
realizada foi documental, contempla os livros didáticos por ele escritos sobre a aritmética, em três 
volumes; os documentos originais do Arquivo de Blumenau, que auxiliaram a constituir notas 
biográficas do autor; artigos de pesquisadores brasileiros que já investigaram sobre esse autor e a 
obra de Fleck sobre a História dos Seminários de Formação de Professores em Darmstadt. A 
escolha do livro didático de Büchler, constante do acervo do Repositório da UFSC, retrata 
exemplarmente uma transposição da pedagogia alemã para o Brasil, com ênfase no método 
intuitivo.  Büchler é um dos agentes culturais que faz uma transferência de saberes matemáticos 
elementares da Alemanha para o Brasil no início do século XX. 

Palavras-chave: Georg August Büchler. Livro didático. Aritmética. 

1 Professora do PMPEM/IME/USP. E-mail:dynni@ime.usp.br 
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A APRENDIZAGEM ARITMÉTICA PELAS LENTES 

PSICOLÓGICAS DE ALFRED BINET  

Nara Vilma Lima Pinheiro
1

RESUMO 
A proposta deste artigo é um estudo comparativo visando melhor compreender, num contexto de 

mudanças de estatuto da pedagogia, a elaboração de testes para mensurar os conhecimentos 

aritméticos dos alunos das escolas primárias brasileiras. Para tanto, nos debruçamos sobre os 

estudos desenvolvidos na França, país da famosa Échelle Métrique de l’Intelligence, sobretudo nos 

escritos de Alfred Binet. Ao curso dessa história nos pareceu pertinente a seguinte questão:Que 

observações científicas esse estudioso da inteligência infantil teria a nos dizer sobre o ensino de 

aritmética na escola primária? Os resultados inciais apontaram para uma preocupação com a 

aquisição do conceito de número e uma sistematização psicológica dos conteúdos aritméticos. 

Palavras-chave: Ensino Primário. Testes. Aritmética. 

INTRODUÇÃO 

O texto que se inicia tem por objetivo apresentar um aspecto ainda pouco analisado 

nas obras de Alfred Binet: o aspecto aritmético. Com a aprovação do projeto O ensino de 

Matemática na escola primária nos séculos XIX-XX: estudos comparativos entre Brasil e a 

França, surgiu a possibilidade de aumentar a escala de observação e desenvolver a 

pesquisa de doutorado
2
 numa perspectiva histórico-comparativa entre os dois países.

Mas como comparar dois países de realidades socioeconômicas, políticas e 

culturais tão distintas? Em busca de respostas recorremos aos estudos sobre História 

Comparada como modalidade historiográfica, ou seja, trata-se de um modo específico “de 

fazer história, de observar os fatos ou de analisar as fontes” (BARROS, 2007, p. 02). 

Segundo Barros (2007) desenvolver uma pesquisa na perspectiva da História Comparada é 

1
 Doutoranda da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp, Campus Guarulhos. naravlp@yahoo.com.br. 

2
 Projeto de doutorado intitulado A era dos tests e a organização da aritmética escolar dos anos iniciais, com 

financiamento da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Atualmente, a 

investigação é desenvolvida na França (Université de Limoges), a partir de um projeto de cooperação entre os 

dois países, com o apoio do programa CAPES-COFECUB. 
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se indagar simultaneamente sobre o que observar e como observar. São essas indagações 

que parecem constituir a essência da História Comparada e que levam os historiadores a 

repensarem o estabelecimento do recorte tempo-espaço e o tratamento sistematizado das 

fontes, que implica em “conciliar uma reflexão simultaneamente atenta às semelhanças e 

às diferenças” para melhor entender o nosso próprio tema de pesquisa (BARROS, 2007 p. 

07). 

Como se percebe não se trata de comparar para verificar a 

superioridade/inferioridade de um em contraste com o outro. Mas de reconhecer o igual e o 

diferente entre elementos de comparação para compreender as especificidades. É esse 

contato com o diferente que nos possibilita um novo olhar. Como bem indicou Nunes,  

Para entender as próprias singularidades construídas historicamente, as 

influências comuns, as soluções específicas, o que redundaria na 

superação de três ideias muito caras ao senso comum e ao senso comum 

acadêmico: supor a absoluta homogeneidade dos processos latino-

americanos; supor a absoluta originalidade dos processos nacionais; 

priorizar as fronteiras políticas nacionais nas nossas análises. 

(NUNES, 1998, p.107). 

No que se refere a pesquisa de doutorado, no âmbito de uma história escolar 

comparativa da educação matemática, busca-se entender de que modo ocorreu a 

transformação da aritmética sob o impacto dos testes, mais precisamente quando se passou 

a considerar o desenvolvimento psicológico da criança em tempos da pedagogia 

experimental. Para tanto será necessário entender os sentidos e os significados dos testes 

nas escolas primárias da França e do Brasil. 

Para Valente (2012, p. 176) “a presença de pesquisadores em culturas escolares 

diversas daquela que encontra no país de origem acaba por tornar-se ingrediente 

fundamental para a produção de conhecimento histórico-comparativo”. Desse modo, em 

meio ao inventário bibliográfico de estudos franceses que tiveram por tema de pesquisa os 

testes no âmbito escolar, me deparei com obras de Alfred Binet que faziam referência 

quanto ao ensino de aritmética. Essas observações me levaram a sequinte questão: Que 

observações científicas esse estudioso da inteligência infantil teria a nos dizer sobre o 

ensino de aritmética na escola primária? Assim, a ideia principal deste texto é responder a 

questão mencionada e buscar compreender como essas ideias chegaram/ou não ao Brasil. 
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O CONTEXTO PSICOLÓGICO DE PRODUÇÃO DE ALFRED BINET 

No início do século XX a psicologia buscava se consolidar como ciência e romper 

com a tradição da filosofia, da literatura e da clinica médica, na qual se fundamentava. 

Assim buscou o modelo de fazer ciência dos fisiologistas, dos físicos, os quais utilizavam-

se de aparelhos sofisticados para obter medidas mais precisas. Essa opção metodológica 

estava de acordo com o paradigma dominante à época sobre o funcionamento da 

inteligência: o associacionismo (corrente filosófica inglesa, introduzida na França por 

Theódule Ribot, a qual considerava a sensação a base do psiquismo e que os processos 

superiores, as ideias resultavam da combinação entre associação e sensação). Para os 

associacionistas “o pensamento é supostamente procedido de imagens e as imagens são 

supostamente procedidas pela associação de sensações” (LAUTREY, 2005, p. 133, 

tradução nossa). 

Inicialmente Binet foi adepto dessa concepção, mas não demorou para que viesse 

romper com essa filosofia, mostrando que não tinha fundamento, renovando a metodologia 

experimental. Ao invés de estudar a inteligência somente pelos processos elementares 

(acuidade sensorial e o tempo de reação simples), Binet percebeu que a inteligência se 

manifestaria pelos processos superiores (julgamento, imaginação, raciocínio, etc...). Para 

Binet a psicologia deveria deixar de se interessar pelos estados da consciência e dar lugar a 

análise da atividade, pois os atos deveriam tomar o lugar das imagens: “comprender, 

comparar, relacionar, afirmar, negar, são, propriamente falando, os atos intelectuais e não 

as imagens” (BINET, 1903 apud HUTEAU, 2006, p. 25, tradução nossa). Contrariando os 

postulados associacionistas, Binet descobriu que existia um pensamento sem imagens. 

Assim, a psicologia deixava de ser uma ciência da imagem e passava a categoria de ciência 

da ação.  

O LUGAR DA ARITMÉTICA NOS ESTUDOS DE ALFRED BINET 

Desde o início de sua carreira Binet se dedicou a psicologia da infância. Em 1890 

publicou La perception des logueurs et des nombres: chez quelques petits enfants, artigo 

resultante das experiências realizadas com suas duas filhas, uma de 4 ano e outra de 2 anos 
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e meio. Nessa pesquisa Binet se interessou em investigar como as crianças percebiam os 

números, mas não sabiam contar efetivamente. Em suas observações percebeu que a 

criança tinha uma ideia dos números, uma numeração instintiva e inconsciente, antes de 

conhecer a numeração verbal e saber contar. E que se a criança conseguia comparar 

coleções de unidades sem saber contar, era por que ela tinha uma percepção de conjunto, 

de massa, ou seja, se ela julgava um grupo maior que outro, era porque percebia que um 

grupo ocupava um maior espaço sobre o lugar onde se encontrava. Não se tratava de uma 

numeração propriamente dita, mas de uma percepção de grandeza descontínua 

As experiências com suas filhas lhe permitiu, em 1895, concordar com a tese de 

doutorado em Pedagogia de Saul Badanes, intitulada The falsity of the Grube method of 

teaching primary arithmetic, publicada em New York. Sua análise da obra foi publicada na 

revista L’Année Psychologique (1895).  

De acordo com Binet (1895), Badanes criticava o método Grube, o qual partia do 

princípio que os números, assim como todos os conhecimentos, chegavam à inteligência 

por intermédio dos sentidos, e que o ensino de aritmética deveria incidir, principalmente, 

nos sentidos. Com esse método era necessário aprender a perceber cada número; aplicar as 

quatro operações a cada número, à medida que se aprendia, pois a separação das operações 

(adição, subtração, multiplicação, divisão) tinha por consequência moderar a percepção 

dos números. Assim, uma vez que se deu a conhecer às crianças o número 4, se aprenderia: 

2 + 2 =4; 4 – 2 = 2; 2 x 2 = 4; 4   2 = 2. Para Baldanes esse método partia de um princípio 

psicológico completamente inexato, pois não se percebe os números da mesma maneira 

que se percebe os objetos. Para ilustrar ele trouxe algumas observações realizadas por 

outros intelectuais, tal como Galton que percebeu que os nativos de Damar contavam até 5 

com o auxílio dos dedos, e ficavam embaraçados quando a contagem esgotava todos os 

dedos de uma mão,e se eles não perdiam seu rebanho de animais, é porque os reconhecia, 

cada um individualmente, um processo que não tinha nada a ver com o cálculo. Segundo 

Binet (1895), Baldanes concluiu que a percepção dos números não se fazia como a dos 

objetos, pois a percepção não excederia os primeiros números, a não ser com ajuda da 

forma e do agrupamento, e que a formação dos números por adição de unidades não levaria 

longe. Defendia ainda que no ensino de aritmética não se devia privar a criança da ajuda da 

notação. Esse posicionamento contrariava o príncipio do método Grube, segundo o qual a 

percepção desempenhava um papel enorme na ideia de número.  
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Na ânsia de levar os progressos da psicologia experimental a pedagogia, Binet 

juntamente com Victor Henri, inauguraram a Bibliothèque de pédagogie et de psycologie, 

cuja primeira obra reclamava por uma pedagogia nova, fundada na observação e na 

experiência e que fosse experimental. (ZUZA, 1948, p. 31). Mas não se tratava de reformar 

a velha pedagogia, mas tentar criar uma nova. Da pedagogia velha só se gardaria sua 

orientação, seu gosto pelos problemas reais, seria ela quem daria os problemas a se estudar. 

Quanto a nova pedagogia, essa lhe daria os processos de estudos, ou seja, os testes e as 

experiências do laboratório (ZUZA, 1948, p. 45). Segundo Claparède, Binet foi o primeiro, 

na Europa, a ter a ideia de continuar as investigações psicológicas nas escolas (ZUZA, 

1948, p. 31).   

E, assim fez, em 1905, ele criou o primeiro laboratório de pedagogia experimental 

nas dependências de uma escola primária de Paris. No ambiente escolar, Binet viu o lugar 

privilegiado onde a diversidade de sujeitos se manifestaria mais claramente em relação ao 

rendimento, o ritmo de aquisição de conhecimentos, os modos de compreensão e de 

memorização de conceitos ensinados, onde o nível intelectual de cada um poderia ser 

revelado com máxima precisão, pois poderiam ser suscetíveis de comparação com os 

outros e permitiriam uma observação detalhada. (AVANZINI, 1969).  

Nesse laboratório de pedagogia experimental, realizaram-se experiências que 

buscavam mostrar que todos os erros e falhas num exame escolar não eram inevitáveis, que 

seria possível organizar os exames de modo que se tornassem medidas do grau de 

instrução. Essas experiências ficaram a cargo de Vaney, diretor da escola primária que 

hospedava em suas dependências o laboratório.  

As experiências de Vaney resultaram num barema de instrução que permitia medir 

o conhecimento do aluno, idade por idade, a partir dos seis aos 11 anos. Esse barema

pretendia determinar com maior precisão possível o grau de instrução dos alunos em 

leitura, ortografia e cálculo. Era um método, que segundo Binet (1909), se tornava 

aplícável à educação e à escola primária. O barema de instrução indicava quais 

conhecimentos escolares poderiam ser racionalmente solicitados dos alunos. A ideia era 

medi-los em três matérias consideradas principais na escola primária: leitura, ortografia e 

cálculo. 

Ao que tudo indica o conteúdo de cálculo foi o primeiro a ser testado, pois era 

considerado “mais do que outras, dependentes da idade, principalmente da idade mental, e 
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menos dos métodos de ensino” (NIHARD, 1946, p. 180). O resultado foi publicado em 

forma de artigo, sob o título Nouvelles méthodes de mesure applicables au degré 

d’instruction des élève. O objetivo foi “avaliar o atraso pedagógico dos alunos de 

inteligência retardada, comparando o seu grau de instrução com o grau normal”. Esses 

testes eram compostos por “sete grupos de perguntas (operações e problemas)” 

correspondendo ao que Vaney (1905, p. 150) chamou dos sete graus do saber 

primário.Tratava-se de uma escala com os conhecimentos médios que os alunos deveriam 

possuir de acordo com o grau de instrução em determinada idade, conforme quadro 1. 

Quadro 1: Échelle des connaissances en calcul: acquises par les écoliers ordinaires aux 

divers âges scolaires 
1er degré (âge, sept ans; scolarité, un an). — Lire les nombres de 1 à 20, les écrire sous la dictée, 

les additionner et les soustraire  oralement). 

2e degré (âge, huit ans; scolarité, deux ans). — Lire, écrire, additionner, soustraire les nombres, 

de 1 à 100; Multiplier les nombres de 1 à 10 par 2, 3, 4, 5. Partager les nombres de 1 à 20 en 2, 3, 

4, 5. 

3e degré (neuf ans-trois ans). — Additionner, soustraire les nombres de 1 à 1000 dictés; les 

multiplier par un nombre d'un chiffre; 

Diviser les nombres de 1 à 100 par un nombre d'un chiffre ; 

Résoudre les problèmes simples l sur ces 4 opérations. 

4e degré (dix ans-quatre ans). — Additionner, soustraire des nombres décimaux dictés; 

Multiplier les nombres entiers de 1 à 10 000; 

Les diviser par un nombre de 2 chiffres ; 

Connaître les relations de grandeur entre le mètre, le litre, le gramme et leurs multiples et sous-

multiples; 

Résoudre les problèmes doubles2 sur ces 4 opérations et sur ces relations de grandeur. 

5e degré (onze ans-cinq ans). — Multiplier les nombres décimaux dictés; 

Diviser les nombres entiers (quotient à 0,01 près); 

Diviser un nombre décimal par un nombre entier; 

Connaître les relations de grandeur entre une mesure de longueur, de contenance ou de poids 

(multiple ou sous-multiple) et ses deux mesures voisines;  

Résoudre les problèmes multiples énoncés suivant l’ordre des solutions 4 sur les 4 opérations et 

sur ces relations de grandeur. 

6e degré (douze ans-six ans). — Faire la division des nombres décimaux; 

Déplacer l'unité d'un nombre exprimant une longueur, une contenance, un poids; 

Prendre le tant p. 100 d'une grandeur; 

Résoudre les problèmes dits de règle de trois simples directes (méthode au choix de l'élève). 

7e degré (treize ans-sept ans). — Convertir une fraction ordinaire en fraction décimale ; 

Prendre une fraction d'un nombre entier ou décimal ; 

Connaître le rapport entre les mesures de volume et celles de capacité; 
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Résoudre les problèmes courants sur l'addition et la soustraction des fractions; 

Résoudre les problèmes dits de règle de trois composée directe (méthode au choix de l'élève). 

Fonte: VANEY, 1905, p.150-151 

Nota-se por este extenso quadro que a ideia foi julgar os alunos tomando por base o 

programa francês do ensino de aritmética. Vaney imaginou para cada idade escolar uma 

série de problemas e operações a se investigar. Entretanto, um longo estudo foi realizado 

com o objetivo de melhor definir a forma do exame e as questões a serem escolhidas. Essa 

seleção rigorosa dos conteúdos deu lugar a um novo barema, muito resumido se 

comparado com o anterior.  

Na obra Idées modernes sur les enfants, publicado em 1909, Binet justificava a 

nova reformulação do barema. No novo modelo foram suprimidas as operações, por duas 

razões: em primeiro lugar, porque elas estavam envolvidas nos problemas e seria, portanto, 

um duplo emprego. Além disso, as operações podiam ser aprendidas e executadas 

automaticamente pelos alunos incapazes de compreender seu significado e de as utilisar 

adequadamente; a segunda razão, era porque o exame deveria ser curto e limitado a um 

pequeno número de provas, escolhidas de modo que elas fossem representativas do 

conjunto. Diante destas justificativas, a Échelle des connaissances en calcul foi substituída 

pelo barème d’instruction, conforme quadro 2. 

Quadro 2: Barème d’instruction
3
:organisé par M. Vaney pour les écoles primaires de

Paris 

Age des enfants Problèmes types de calculs 

6 à 7 ans. De 19 pommes, retrancher (ou ôter ou retirer) 6 pommes. Combien en 

reste-t-il ?  

7 à 8 ans Soustraire 8 sous de  59 sous. Combien en reste-t-il ? 

8 à 9 ans Une caisse contient 604 oranges. On en vend 58. 

9 à 10 ans Pour faire une robe, il faut 7 mètres d’étoffe. Combien fera-t-on de robes 

avec 89 mètres, et quelle sera la longueur de ce qui restera d’étoffe ? 

10 à 11 ans Un ouvrier gagne 250 francs dans le mois de février, qui a 28 jours. Il 

dépense 195 francs. Combien a-t-il économisé par jour? 

Fonte: Binet (1909, p. 27). 

3
 Mencionamos nesse artigo apenas a parte do barema de instrução referente ao cálculo, a parte de leitura e 

ortografia foi suprimida da tabela apresentada. 
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As experiências que resultaram nesse barema fizeram Binet perceber que havia 

crianças que compreendiam o significado dos problemas, mas ignoram a maneira de fazer 

as operações. Para o problema do corte do “robe”, por exemplo, que se exigia uma divisão, 

e as crianças que não sabiam executar a divisão, lançavam mão da adição, somando o 7 a 

ele mesmo até atingir o 89, e contavam o número de vezes que precisaram somar, elas 

adicionaram ao invés de dividir, e com isso atingia-se o mesmo resultado. Outros alunos 

que sabiam fazer as operações, faltava-lhes o sentido dos problemas, não percebiam se era 

necessário multiplicar ou dividir, e faziam de todo azar uma multiplicação de 7 por 89, 

dando-lhes um resultado absurdo, mas que não os surpreendiam (BINET, 1909, p. 32, 

nossa). Por essas experiências Binet percebeu que o teste de cálculo permitiria, algumas 

vezes vislumbrar a inteligência do candidato e, ao mesmo tempo, seu poder de atenção e 

seu espírito de método. Ou seja, com esses problemas se poderia, muitas vezes, ver 

claramente a parte de inteligência e a da instrução. 

Após pesquisa detalhada Binet percebeu que as operações que consistiam em 

aumentar, tal como adição e multiplicação, eram aprendidas mais facilmente que as 

operações que consistiam em diminuir, tal como subtração e divisão. E nessas últimas os 

alunos apresentaram um maior grau de dificuldade. 

Ao mesmo tempo que Vaney realizava as experiências que resultaram no barema de 

instrução, Binet e o doutor Théodore Simon buscavam melhor compreender a inteligência 

infantil e suas experiências resultaram na elaboração da Échelle métrique de l’intelligence. 

Essa escala constituía-se de “uma série de provas de dificuldade progressiva, que parte, de 

um lado, do mais baixo nível intelectual que se possa observar, até, por outro lado, atingem 

o nível da inteligência mediana e normal, a cada prova corresponde um nível diferente”

(BINET, 1905, p.194, apud NIHARD, 1946, p.67). Tanto o barème d’instruction quanto a 

escala de Binet, possuiam métodos idênticos de construção e a aproximação entre elas 

consistiu em relacionar o resultado obtido nos diferentes testes com a classe frequentada 

pelo aluno da escola primária. A classificação das duas escalas correspondiam as sete 

etapas que as crianças atravessavam dos 6 aos 13 anos (RÉGIS, 2011, p. 8). Segundo Régis 

(2011), Binet reconheceu que era a partir do princípio de construção do barema 

apresentado por Vaney que decorreu a lógica de construção da escala métrica da 

inteligência. 
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O grau de instrução de uma criança não é julgado em abstrato, como 

bom, medíocre, mau, de acordo com uma escala subjetiva de valor; ela é 

comparada ao grau de instrução média da criança de mesma idade e de 

mesma condição social que frequentam as mesmas escolas. O resultado 

obtido pode ser apresentado, sem qualquer tipo de comentário, em uma 

classificação que expressa o que uma criança é, para sua instrução, um 

regular, ou que ela está a frente seis meses, um ano, dois anos, e assim 

por diante, ou, o contrário, atrasada seis meses, um ou dois anos, ou mais. 

Este sistema de classificação é muito conveniente depois de ter aplicado a 

instrução, nós estendemos a inteligência, a força muscular, ao 

desenvolvimento físico, em suma, a tudo o que pode medir num aluno.  

(BINET, 1911 apud RÉGIS, 2011, p. 8, tradução nossa). 

Ao contrário de outros testes de inteligência publicados na época, a escala de Binet-

Simon “não foi primeiro concebida para ser depois aplicada, mas representa o resultado de 

múltiplas experiências, foi criada experimentamente” (NIHARD, 1946, p.67, grifo do 

autor). Apesar dos testes da escala Binet-Simon se assemelharem a exercícios escolares e 

presumirem certa instrução, tais como os que consistiam em repetir algarismos, enumerar 

objetos, copiar figuras geométricas (quadrados, retângulos e losangos), contar na ordem 

decrescente de 0 a 20, colocar em ordem de peso certos objetos, o que realmente “se 

procura medir não é essa instrução e, sim, certas aptidões que não se podem exercer ‘ao 

léo’, como sejam a atenção, o raciocínio, a capacidade de abstração” (NIHARD, 1946, p. 

88, grifo do autor). A instrução seria medida pelos testes pedagógicos tais como os das 

experiências elaboradas por Vaney. 

Do lado francês, essa escala não obteve o mesmo sucesso, “em compensação, no 

estrangeiro, houve mais de um psicólogo que a quis por à prova” (NIHARD, 1946, p. 74). 

Neste sentido, os norte-americanos deram um passo à frente, quando fizeram “as mais 

numerosas e convincentes experiências”, as quais auxiliaram a pedagogia a estudar de 

modo científico os fenômenos escolares sob o ângulo da economia de tempo e melhoria do 

rendimento escolar ” (NIHARD, 1946, p. 74).  

A partir do contexto internacional apresentado anteriormente, busco compreender 

como essas ideias psicológicas experimentais, que visavam dar subsídios científicos à 

pedagogia, se desenvolveram no Brasil. Essa tentativa será exposta no item a seguir. 

PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES COM OS ESTUDOS BRASILEIROS 
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No Brasil, a ideia de conduzir a educação de modo mais científico, menos empírico 

e voluntarioso adentra os espaços escolares a partir da criação de laboratórios para 

aplicação prática e teórica dos fundamentos da psicologia experimental. Serão eles a darem 

referência para o trato das questões educativas de modo a serem considerados os resultados 

obtidos pela psicologia experimental.  

O ingresso dessa ideia se fez conhecer com a instalação do primeiro laboratório de 

psicologia experimental, no Pedagogium
4
, em 1906, no Rio de Janeiro. Esse laboratório foi

criado por iniciativa de Medeiros e Albuquerque
5
, diretor da Instrução Pública, e sob a

responsabilidade de Manoel Bonfim
6
, “pioneiro na difusão em solo brasileiro da psicologia

experimental desenvolvida na França, por Binet, e na Suíça por Claparède” (CATANI, 

2000, p. 579). Segundo Bastos (2000, p. 94) o Pedagogium pretendia seguir a corrente 

pedagógica europeia e para tanto buscou “na França o modelo a ser seguido com o objetivo 

de estimular a discussão educacional e a renovação pedagógica”.  

Planejado por Alfred Binet, esse laboratório tinha por objetivo desenvolver 

“estudos relacionados ao desenvolvimento infantil, aos métodos de ensino e aprendizagem, 

aos problemas de fadiga mental, à classificação de alunos para classes e problemas de 

leitura, escrita, linguagem e aritmética” (CAMPOS; GOUVEA; GUIMARÃES, 2014, 

p.218). Tudo indica que o laboratório, instalado no Pedagogium, “tenha sido uma síntese

entre os laboratórios que Binet dirigiu na Sorbone e na Rua Grange aux Belles” 

(CAMPOS; GOUVEA; GUIMARÃES, 2014, p.225). Entretanto, seu diretor, Manoel 

Bonfim, foi muito crítico com a psicologia educacional e demonstrou “certo incomodo 

diante do excesso de iniciativas antropométricas relativas ao conhecimento da criança” 

(GONTIJO, 2010, p. 27). O incômodo foi tão intenso que ele recusava as experiências 

desenvolvidas nesse laboratório, pois acreditava que eram “práticas que consideravam a 

sociedade como um organismo similar a outros da esfera biológica” (GONTIJO, 2010, p. 

27). Esse pensamento levou-o a não publicar os resultados obtidos com as experiências que 

4
 Museu pedagógico criado em 1890 no Rio de Janeiro e extinto em 1919. Segundo José Veríssimo (1892) 

esse instituto “teria a mesma função do Bureau of Education dos Estados Unidos” (apud Kuhlmann, 2013, 

p.26).
5
 José Joaquim de Campos Costa Medeiros de Albuquerque (1867 – 1934), jornalista, contista, poeta, 

teatrólogo, político, professor, fundador da cadeira número 22 da Academia Brasileira de Letras e autor do 

Hino da Proclamação da República. 
6
 Manoel Bomfim (1868 – 1932), médico pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, professor de 

Educação Moral e Cívica e de Pedagogia e Psicologia na Escola Normal do Rio de Janeiro. No período de 

1901 a 1903 frequentou a Universidade de Sorbonne onde estudou com George Dumas e Alfred Binet.  
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desenvolveu no laboratório. Segundo Campos, Gouvea e Guimarães (2014, p. 226) Bonfim 

tinha “uma posição um tanto ambígua quanto à validade do uso dos testes em educação”, 

mas apesar disso fez parte da comissão de implementação dos testes de inteligência no 

ensino primário do Rio de Janeiro, em 1924. Essa experiência resultou no manual: O 

método dos testes com aplicações à linguagem no ensino primário (1928). Neste manual 

de aplicação prática
7
, Bonfim se posicionou a favor dos testes para “revelar as

características da mentalidade infantil, proporcionando a criação de classes homogêneas no 

ensino primário” e contra “aos excessos e enthusiamos pela mensuração da inteligência” 

(CAMPOS; GOUVEA; GUIMARÃES, 2014, p. 227). Ainda assim, considerava vantajoso 

o uso dos testes nas escolas.

Manoel Bonfim pouco escreveu sobre a aplicação dos testes no ensino de 

aritmética. Mas ele não foi o primeiro a publicar manuais de aplicação prática sobre testes, 

anos antes Medeiros de Albuquerque, foi um dos primeiros a escrever, no âmbito 

brasileiro, sobre essa temática. E a inspirar outros intelectuais a realizar experimentações, 

tal foi o caso de Isaías Alves, que já trabalhava na adaptação da escala Binet-Simon para o 

contexto brasileiro. Segundo Abdalla (1998, p. 60) o interesse de Isaías Alves sobre a 

temática surgiu em 1921 após uma conferência de Medeiros e Albuquerque sobre os testes.  

O manual de Medeiros e Albuquerque sobre os processos para medida objetiva e 

provas mentais no âmbito escolar, foi publicado em 1924 sob o título Tests: introdução ao 

estudo dos meios scientificos de julgar a inteligência e a aplicação dos alunos
8
. Ao

publicar esta obra a intenção de Medeiros e Albuquerque era trazer para o cenário 

brasileiro um panorama geral sobre o movimento dos tests que ocorria internacionalmente, 

sobretudo nos Estados Unidos. Um dos fatores que contribuiu na elaboração da obra foi a 

constatação da pouca produção francesa sobre o assunto. Embora, como foi visto 

anteriormente, Binet tenha sido o responsável pelo impulso no emprego dos testes, foram 

os americanos que tomaram a dianteira do movimento, justificando assim a enorme 

quantidade de obras sobre os testes serem americanas. A este tempo o pouco domínio da 

língua inglesa pelos professores brasileiros e o alto custos dos livros americanos eram os 

7
 Assim como Monarcha (2009, p. 14) adotaremos esta denominação para nos referirmos as publicações 

editadas sobre os testes, escritas para divulgar a fundamentação e o modo de operar da pedagogia 

experimental.  
8
 A edição mais antiga que localizamos foi a de 1937 e será sobre ela que teceremos nossa análise. 
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dificultadores do aprofundamento teórico sobre os testes (MEDEIROS E 

ALBUQUERQUE, 1937). 

Nessa obra Medeiros e Albuquerque procurou introduzir o leitor no método dos 

testes fornecendo informações sobre os testes intelectuais mais conhecidos (individuais e 

coletivos) e iniciando uma discução sobre o emprego desses instrumentos no âmbito 

escolar. A princípio, Medeiros e Albuquerque, dava uma noção geral sobre a escala Binet-

Simon, “utilizada para calibrar e classificar as capacidades das populações escolares e 

agrupá-las em classes homogêneas” (MONARCHA, 2009, p. 214). Essa escala foi objeto 

de várias revisões, em particular, Medeiros e Albuquerque se referia a revisão do próprio 

Binet em 1911 e a revisão norte americana de Lewis Terman, psicólogo norte americano. 

Na opinião de Medeiros e Albuquerque as matérias que melhor se adaptavam ao 

sistema de testes eram a aritmética e a geografia. Em se tratando da aritmética a 

importância de aplicação dos testes nas escolas se justificava pela incoerência na correção 

de provas pelos professores. Havia dois tipos de correção: no primeiro caso os professores 

davam “notas pelos resultados”, e no segundo consideravam o desenvolvimento da 

operação perdoando-lhes erros de execução. Tanto uma quanto a outra forma de avaliar 

eram consideradas por Medeiros e Albuquerque como absurdas, pois o sentido de se 

aprender aritmética na escola primária era a aplicação na vida prática e nesta esperava-se o 

resultado certo ao contrário das aproximações. Neste sentido os testes de aritmética tinham 

muito a contribuir, pois visavam “os resultados obtidos - e mais nada” (MEDEIROS E 

ALBUQUERQUE, 1937, p. 149). 

Assim como Medeiros e Albuquerque, Binet (1909) também criticava a maneira 

como os exames escolares tradicionais eram elaborados e a disparidade na correção. E ao 

contrário do que Binet e Vaney pensavam sobre verificar o conhecimento dos alunos por 

meio de operações, Medeiros e Albuquerque trazia uma bateria com 15 testes sobre as 

quatro operações, dispostas em ordem crescente de dificuldade. Os primeiros testes eram 

os mais simples, pois não excediam as unidades. A disposição dos sabres aritméticos nos 

testes nos faz pressupor que o conteúdo das frações eram os mais difícieis, pois foram 

oferecidos apenas dois testes sendo um referente a adição e subtração com mesmo 

denominador e outros com denominadores diferentes. Estes testes foram aplicados nas 
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escolas de Cleveland, em 1922. Ao que tudo indica, tratava-se dos testes elaborados por 

Courtis
9
.

Para Medeiros e Albuquerque (1937, p. 157) a organização de testes em aritmética 

era considerada fácil, pois punham “a prova a capacidade de raciocinar dos examinandos”. 

Além disso, os testes eram importantes na aritmética, pois permitiam que se percebessem 

certas particularidades que escapavam aos olhos do professor. Por exemplo, em aritmética 

era comum se dizer que a ordem das parcelas era indiferente. Entretanto, a psicologia 

contestava esta afirmação, pois “é sempre mais fácil somar uma parcela maior com uma 

menor do que a menor com a maior. E é ainda mais fácil somar duas parcelas iguais”. Os 

resultados dos testes evidenciavam que os alunos somavam “um número muito maior de 

parcelas de um só algarismos do que outro, embora muito mais pequeno nas parcelas de 

dois ou mais algarismos; o transporte de dezenas era mais difícil e exigia tempo maior” 

(MEDEIROS E ALBUQUERQUE, 1937, p. 158). 

Analisando o que foi dito no parágrafo anterior sob as lentes de Binet, para quem o 

raciocínio se mensurava pela capacidade de aplicar as operações na resolução dos 

problemas e não somente pela execução das operações, os testes se faziam importantes na 

escola para diagnóstico de pontos fracos do ensino. Nesse ponto caberia perguntar: por que 

os testes de Medeiros e Albuquerque previam diagnosticar apenas o conhecimento das 

operações? O que o levou a divulgar no Brasil apenas esse tipo de teste? Ou ainda, 

considerando que os estudos de Medeiros e Albuquerque são apropriações
10

 de estudos

americanos, o que os motivaram a querer diagnosticar apenas as operações? Estas são 

questões que o estudo, ainda em desenvolvimento, deixa em aberto para futuras 

investigações. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

9
 Ao que tudo indica, trata-se do material elaborado por S. A. Courtis, supervisor of educational Reserch, 

Detroit Public Schools. 
10

 Trata-se de um conceito fundamental da obra Chartier (2002, p. 136) que considera que as práticas 

culturais se apropriam de diferentes maneiras dos textos que circulam em uma determinada sociedade e dão 

lugar a “usos diferenciados e opostos dos mesmos bens culturais, dos mesmos textos e das mesmas ideias”. 
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Em tempos da chamada Pedagogia Experimental assiste-se ao movimento de 

fixação de laboratórios no ambiente escolar como verdadeiros centros de pesquisa que 

visavam ajustar cientificamente os problemas pedagógicos. Virão desses laboratórios os 

resultados aferidos em ambiente controlado, com avaliação estatística, ditando o que será 

preferível utilizar nas escolas a partir da experiência com testes estandardizados. E no 

Brasil não será diferente, os laboratórios ganharão o espaço escolar e deles virão as 

orientações científicas que melhor tratarão os problemas pedagógicos. 

Na introdução deste artigo afirmamos que o objetivo consistia em analisar os 

escritos de Alfred Binet buscando por observações científicas sobre o ensino de aritmética 

que melhor permitisse compreender os testes elaborados para o ensino de aritmética no 

âmbito brasileiro. Com esse objetivo nos debruçamos nos estudos de Binet que apontaram 

uma preocupação referente a aquisição do conceito de número e como as crianças 

aprendiam a contar. Mais adiante, a partir das experiências desenvolvidas com Vaney e 

com a elaboração dos sete graus do saber primário, percebemos uma primeira inciativa de 

se pensar numa sistematização psicológica dos conteúdos aritméticos do ensino primário. 

No Brasil, entretanto essas preocupações parecem que não estão, ainda, presentes. Talvez 

elas só cheguem tempos mais tarde com Jean Piaget e as etapas do desenvolvimento 

infantil. 
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ARITMÉTICA OU RECHNUNG PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS 

TEUTO-BRASILEIRAS 
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RESUMO 
Este texto objetiva apresentar aspectos educacionais da Escola Teuto-Brasileira presente nas zonas 

de colonização alemã no sul do Brasil com destaque ao tema proposto para este Seminário: o que 

dizem os manuais escolares. Procurar-se-á ressaltar as edições dos livros escritos para serem 

utilizados nessas escolas na década de 1930, período em que a Nacionalização do Ensino é mais 

aguda. As fontes constituídas para o estudo foram as edições dos livros “Aritmética prática em 

quatro partes” de autoria de Otto Büchler e “Meu livro de contas” de autoria de Leonard Tochtrop e 

William Nast, assim como a versão em alemão dessas obras. Observa-se que as edições em 

português começam a suplantar em número as em alemão nessa época, assim como a edição desses 

manuais apontam para seu uso tanto antes quanto após a nacionalização de ensino. 

Palavras-chave: Escola teuto-brasileira. Aritmética. Nacionalização de ensino. 

INTRODUÇÃO 

O título deste artigo repete a palavra aritmética, pois Rechnung é uma palavra do 

idioma alemão que pode ser traduzida por aritmética. Dessa maneira, o uso de duas 

palavras de idiomas diferentes, mas com o mesmo significado, tem o propósito de destacar 

o fato de o ensino ser ministrado nas escolas alemãs em português ou em alemão.

Os Estados que receberam imigrantes, a partir do século XIX, como Rio Grande do 

Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e outros, tiveram que enfrentar o fato de haver 

em território nacional escolas que não utilizavam o idioma pátrio em suas atividades. 

1
Doutorando em Educação na PUCPR. Professor do Instituto Federal de Santa Catarina. E-mail: 

r.j.eissler@bol.com.br . 
2
 Docente da PUCPR. E-mail: neuzabertonip@gmail.com . 

Comunicações

mailto:r.j.eissler@bol.com.br
mailto:neuzabertonip@gmail.com


XIV Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): 

Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  
Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 

Universidade Federal Rio Grande do Norte         ISSN: 2357-9889    

Anais do XIV Seminário Temático – ISSN 2357-9889 

Naturalmente, a obrigatoriedade das aulas serem ministradas em português não 

resume a “nacionalização de ensino” ocorrida no Brasil, trata-se de um aparato legal do 

qual o uso do português era um aspecto importante.  

Segundo Monteiro (1984, p.56-57), 

[...] coube sempre ao governo federal tomar a iniciativa, no que se 

refere à legislação nacionalizadora, cabendo aos governos 

estaduais completar este aparato legal, enfrentando o problema de 

acordo com os recursos disponíveis e as peculiaridades regionais. 

Nestas condições, a produção de livro didático elaborado especificamente para uso 

nessas escolas foi atingida em 30 de dezembro de 1938, pelo Decreto-Lei nº1006, o qual 

dispôs sobre regras para o uso do livro didático. Esse decreto-lei proibiu o uso, no Ensino 

Primário, de publicações que não estivessem escritas em língua nacional. 

Passada a Segunda Grande Guerra, a constituição de 1946 em seu art. 141 diz sobre 

o livro didático, entre outras coisas que “a publicação de livros e periódicos não dependerá

de licença do poder público”. 

Correa (2000, p.12) aponta dois aspectos sobre a relevância de analisar um livro 

didático: 

[...] primeiro, tratar-se de um tipo de material de significativa 

contribuição para a história do pensamento e das práticas 

educativas ao lado de outras fontes escritas, orais e iconográficas 

e, segundo, ser portador de conteúdos reveladores de 

representações e valores predominantes num certo período de uma 

sociedade que, simultaneamente à historiografia da educação e da 

teoria da história, permitem rediscutir intenções e projetos de 

construção e de formação social. 

O presente texto faz parte de um trabalho mais amplo e apresenta os livros que 

foram utilizados nas escolas alemãs na década de 1930 – época mais aguda da 

nacionalização do ensino, e quando possível aponta suas várias edições tanto em português 

quanto em alemão, aspecto que permitirá discutir suas intenções e implicações em outros 

momentos.  
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OS LIVROS 

Inicialmente, é preciso retroceder a 1915, quando é lançado o livro que, 

provavelmente, possuiu a maior tiragem entre os livros editados para uso nas escolas teuto-

brasileiras: o Praktische Rechenschule in vier Heften für deutsche Schulen in Brasilien, de 

Otto Büchler. Uma tradução desse livro para o idioma português intitulado “Arithmetica 

Pratica em quatro partes” circulou simultaneamente a edição escrita em alemão. Esse 

longevo livro ainda foi utilizado na década de 1930, período que abrange esse estudo. 

O Praktische Rechenschule (Aritmética Prática) foi substituído paulatinamente a 

partir de 1933 pelo livro escrito por William Nast e Leonard Tochtrop, o Mein 

Rechenbuch. Este livro circula a partir do ano seguinte tanto em alemão quanto em 

português, com o título Meu Livro de Contas.  

Ambos os livros foram publicados pela editora Rotermund em quatro volumes (ou 

partes) e atingiram várias edições, algumas dessas edições foram localizadas e 

reproduzidas em Kreutz & Arendt (2007).  

No Quadro 1, apresentam-se exemplares já localizados por volume, edição e ano da 

edição em português do Praktische Rechenschule, de Otto Büchler. 

Quadro 1: Edições do livro Arithmetica Pratica em quatro partes (Otto Büchler) 

Volume Edição Ano 

Parte I 

3ª 

5ª 

10ª 

1918 

1923 

1929 

Parte II 

3ª 

5ª 

12ª 

1918 

1924 

1931 

Parte III 

3ª 

5ª 

6ª 

1918 

1925 

1932 

Parte IV 3ª 1918 

Fonte: Elaborado por Eissler, com base em Kreutz & Arendt (2007). 
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Um exemplar da 6ª edição da parte III do Arithmetica Pratica possui o carimbo de 

um sebo da cidade de Blumenau – SC e pertence ao acervo da professora e pesquisadora 

Drª Rosinéte Gaertner. 

No Quadro 2, apresentam-se os volumes, as edições e o ano da edição em alemão 

do livro didático Arithmetica Pratica. Uma publicação que entra na década de 1930 para 

auxiliar o professor no ensino de Rechnung (aritmética). 

Quadro 2: Edições do livro Praktische Rechenschule in vier Heften für deutsche Schulen 

in Brasilien (Otto Büchler)  

Volume Edição Ano 

Parte I 

1ª 

2ª 

6ª 

8ª 

9ª 

11ª 

13ª 

1915 

1916 

1924 

1927 

1928 

1930 

1933 

Parte II 

1ª 

2ª 

?ª 

6ª 

7ª 

8ª 

9ª 

11ª 

12ª 

1915 

1916 

1922 

1924 

1926 

1928 

1929 

1932 

1933 

Parte III 

1ª 

2ª 

4ª 

5ª 

7ª 

8ª 

9ª 

1915 

1917 

1925 

1926 

1931 

1932 

? 

Parte IV 1ª 

2ª 

1915 

1917 

Fonte: Elaborado por Eissler, com base em Kreutz & Arendt (2007). 

Dois exemplares, um do primeiro caderno ou volume 1 (nona edição de 1928) e 

outro do segundo caderno ou volume 2 (décima primeira edição de 1932) foram adquiridos 

por Roberto João Eissler em um sebo da cidade de Curitiba no primeiro semestre de 2014. 
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Baseado nos carimbos no interior desses livros, o vendedor informou que eles estavam no 

acervo há mais de dez anos. Além das marcas do próprio sebo, o volume 2 apresenta um 

carimbo indicando o antigo proprietário: “propriedade do Consulado da Allemanha em 

Curityba”.  

Para a edição escrita em alemão do livro de Otto Büchler há o Schlüssel zur 

Praktischen Rechenschule in vier Heften für deutsche Schulen in Brasilien
3
, que contém as

soluções dos cadernos (partes) 2 a 4. Dessa publicação, foram encontradas por Kreutz & 

Arendt (2007) tanto a primeira, quanto a segunda e terceira edições sem, contudo, 

apresentar a data dessas edições. 

O Praktische Rechenschule foi substituído gradativamente a partir de 1933 pelo 

livro Mein Rechenbuch de William Nast e Leonard Tochtrop, cujas edições localizadas 

estão no Quadro 3. 

Quadro 3: Edições do livro Mein Rechenbuch (W. Nast, L. Tochtrop) 

Volume Edição Ano 

Parte I 

1ª 

2ª 

3ª 

4ª 

1933 

1934 

? 

? 

Parte II 

1ª 

2ª 

3ª 

1933 

? 

? 

Parte III 

1ª 

2ª 

? 

? 

Parte IV 1ª 1935 

Fonte: Elaborado por Eissler, com base em Kreutz & Arendt (2007) e acervo pessoal. 

Um exemplar da segunda edição do caderno (ou parte) 1 foi adquirido em um sebo 

de Curitiba em outubro de 2015 e esse exemplar possui anotações do antigo proprietário 

além do ano (série) que ele frequentou: Fred Weigert, Kl. II
4
. Há também um carimbo com

seu nome e a cidade de Curitiba. Fred
5
 possivelmente usou esse livro, lançado em outubro

1934, na Deutsche Schule de Curitiba.  

3
 Esse título pode ser traduzido por “Chave para Arithmetica Pratica em quatro partes”. 

4
 Kl II é uma abreviação para “Klasse II” em alemão, ou “Classe II” em português. 

5
 “Fred Eurico Weigert, 82 anos, contador, filho de Alfredo Weigert e Edviges Weigert. Sep. às 11 h, no 

Cemitério Luterano, saindo da capela do mesmo” conforme obituário publicado em 22-07-2010 in 
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Em meados na década de 1930 ainda há publicação, em alemão, do livro de 

aritmética (Rechnung), contudo elas deixam de ser publicadas para o serem apenas em 

português, conforme podemos observar no Quadro 4. 

Quadro 4: Edições do livro Meu livro de Contas (W. Nast, L. Tochtrop) 

Volume Edição Ano 

Parte I 

1ª 

2ª 

3ª 

7ª 

11ª 

12ª 

1934 

? 

1934 

1948 

? 

1961 

Parte II 

1ª 

2ª 

3ª 

5ª 

6ª 

7ª 

8ª 

11ª 

? 

1934 

1941 

1944 

1946 

? 

1951 

1958 

Parte III 

1ª 

2ª 

3ª 

6ª 

1936 

1938 

1941 

1952 

Parte IV 1ª 

2ª 

1937 

1950 

Fonte: Elaborado por Eissler, com base em Kreutz & Arendt (2007) e acervo pessoal. 

A sétima edição da parte I, assim como a quinta e a sexta edição da Parte II 

pertencem ao acervo de Roberto João Eissler e foram adquiridos pela internet em sebos do 

Rio Grande do Sul e também do Paraná no período 2013 a 2015. Um exemplar da 12ª 

edição da parte I do Meu Livro de Contas pertence ao acervo da professora e pesquisadora 

Drª Rosinéte Gaertner e está disponível no repositório de Universidade Federal de Santa 

Catarina (https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/135864). 

Relacionada a essa publicação foi localizada por Kreutz & Arendt (2007) a primeira 

edição (s/d) do Schlüssel zu “Mein Rechenbuch” – Enthaltend die Lösungen von Heft 2 – 

http://www.gazetadopovo.com.br/servicos/falecimentos/lista-de-falecimentos-2kyh7nrt0c92uhxgxt5du5w0e. 

Acesso 05-10-2015. 
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4; sendo esta uma Chave de “Meu Livro de Contas” – Contendo as soluções dos volumes 2 

a 4, sem, contudo, apresentar a data dessa edição. 

O primeiro volume do “Meu Livro de Contas” é destinado ao 1º ano primário, o 

segundo volume para os 2º e 3º anos primários, o 3º volume para o 4º ano primário e o 4º 

volume para o 5º ano primário, conforme indicação após o prefácio da 7ª edição do volume 

1 (1948) e também da 6ª edição do volume 2 (1946)
6
.

Como se pode observar, há edições do Meu Livro de Contas tanto anterior a 1938, 

mas sobretudo posterior a essa data. Portanto, esse livro não sucumbe à Nacionalização de 

Ensino. Além disso, a produção de Leonardo Tochtrop na área de aritmética não se limita a 

esse livro. Outro livro
7
 escrito por Tochtrop foi localizado nesta pesquisa, o Aritmética

Elementar, uma edição de 1947, desta feita escrito em coautoria com Henrique Bunse. 

Este livro, “Aritmética Elementar”, como está explicitado em suas páginas iniciais, 

é destinado às crianças do curso de alfabetização, ou seja, o 1º ano, e é uma edição da 

Livraria do Globo.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

O expressivo número de alunos e de escolas teuto-brasileiras pode ser observado a 

partir de Willems (1980) na Tabela 1, indicando um possível numeroso público para a 

utilização desse livro. 

Tabela 1: Escolas teuto-brasileiras nos diversos estados da União em 1930 

ESTADO Nº de teuto-

brasileiros 

Número de 

escolas 

Número de 

professores 

Número de 

alunos 

RS 500.000 900 1.000 32.000 

SC 200.000 180 200 10.000 

PR 30.000 40 100 (?) 1.950 

SP 32.000 25 103 2.800 

RJ 20.000 5 106 650 

ES 30.000 100 50 2.500 

MG 10.000 7 8 150 

Outros 4.000 3 4 75 

Totais 826.000 1.260 1.571 50.125 
Fonte: Willems, 1980. 

6
 Mantida a nomenclatura apresentada no “Meu Livro de Contas”. 

7
 Pertencente ao acervo do Memorial do Colégio Farroupilha, Porto Alegre, RS. 
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Dois livros, o “Aritmética Prática” e o “Meu Livro de Contas” possuem edições na 

década de 1930 e foram utilizados nessas escolas. E então, o que dizem as edições dos 

manuais escolares produzidos para a Escola Teuto-Brasileira? Diz-nos que as edições em 

português começam a suplantar em número as em alemão, revelando uma demanda cada 

vez maior pelas edições escritas na língua portuguesa e, nos diz também, que o livro que 

circulava na década de 1930 e também posteriormente – o “Meu Livro de Contas”, resiste 

à Nacionalização de Ensino, com edições anteriores e posteriores a nacionalização. 
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“A ESCOLA ATIVA E OS TRABALHOS MANUAIS” NO 

CURSO PRIMÁRIO BRASILEIRO: uma metodologia de 

ensino 

Claudia Regina Boen Frizzarini
1

RESUMO 
O presente artigo tem como intuito analisar o manual pedagógico “A escola ativa e os trabalhos 

manuais” na intenção de compreender as propostas ao ensino de trabalhos manais no curso 

primário brasileiro no período de publicação do manual, em que se discutiam os princípios da 

Escola Nova. Embasado teórico e metodologicamente pela História Cultural, utiliza o conceito de 

finalidades apresentado por Chervel (1990) para discutir sobre as duas propostas observadas no 

ensino de trabalhos manuais apontadas pelo manual, a escolarização do fazer e amparo didático/ 

metodológico no ensino das matérias escolares do curso primário, sendo enfatizado pelo autor a 

especificidade dos trabalhos manuais no ensino dos saberes matemáticos.  

Palavras-chave: Trabalhos Manuais. Ensino primário. Saberes matemáticos. Escolarização do 

fazer. 

INTRODUÇÃO 

Na segunda metade da década de 1920 debates acerca do ensino brasileiro 

impulsionam a consolidação de uma escola nova, amparada cientificamente, na proposição 

de uma educação que remete a psicopedagogia nas questões da vida social, com o objetivo 

de converter a escola em um centro de socialização, estimuladora da ação educativa nos 

parâmetros da comunidade a que serve (MONARCHA, 2009). 

Esta “Escola Nova” contempla novas metodologias e métodos a serem empregados 

na escola, mas mais ainda, evidencia novos fins para a educação, nas quais não residem 

somente em intenções administrativas, mas sim na “formação de uma nova mentalidade 

dos que educam, pais e mestres” (LOURENÇO FILHO, 1930, p. XII). 

1
 Doutoranda da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Campus Guarulhos.  

E-mail:claudiafrizzarini@gmail.com. 
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Na busca de moldar essa nova mentalidade educacional, Manuel Bergström 

Lourenço Filho
2
, educador e pedagogista brasileiro engajado na disseminação das ideias

desse modelo escolar já evidenciado na Europa, organiza uma Coleção de livrinhos, como 

ele mesmo os apelidou, dirigido aos professores, com traduções e originais de autores 

brasileiros resumindo os mais salientes problemas educativos da época.  

Trata-se da Coleção Biblioteca de Educação, com início em 1927 e publicações até 

os anos 1970. Com 37 títulos e diversas reedições, a Coleção é impressa e editada pela 

Companhia Melhoramentos de São Paulo, um dos principais polos de produção de livros 

escolares no estado. Confeccionada em brochuras, com a finalidade de baratear os preços 

dos volumes, revela-se como uma estratégia editorial, ao trazer Lourenço Filho, nome 

influente no período, como editor e também prefaciador da maioria dos títulos 

(CARVALHO, TOLEDO, 2006).  

Assim, além de uma estratégia editorial, a Coleção Biblioteca de Educação é uma 

estratégia
3
 de difusão da pedagogia da Escola Nova pelo viés de Lourenço Filho, modelo

escolar este discutido amplamente no décimo primeiro volume da Coleção. Intitulado 

“Introducção ao Estudo da Escola Nova”, apresenta os fins da educação pautados nos 

princípios da Escola Nova pautados pelo seu autor, Lourenço Filho, mas também expõe os 

meios para obtenção de tais fins, meios estes que remetem a um ensino funcional e ativo, 

em que atividade e a ação estejam nas mãos da criança e, que a descoberta seja o 

dispositivo de obtenção do conhecimento. 

E como o próprio Lourenço Filho aponta: “O problema da escola ativa é, em grande 

parte, o problema dos trabalhos manuais” (1929, p.6). Desse modo, em 1929 o oitavo 

volume da Coleção Biblioteca de Educação discorre sobre tal temática “A escola ativa e os 

trabalhos manuais”, escrito por Corinto da Fonseca, que apresenta um dos poucos títulos 

que remete sobre o ensino de uma matéria escolar.  

Corinto nasceu no Rio de Janeiro em 1882, aos dezessete anos iniciou sua vida 

literária com uma série de crônicas e trabalhou junto a diversos jornais (Jornal do 

2
 Manoel Bergström Lourenço Filho (1897-1970) diplomou-se pela Escola Normal de Pirassununga em 1914 

e iniciou sua carreira no magistério como professor substituto no Grupo Escolar de Porto Ferreira. Teve uma 

longa atuação no campo educacional brasileiro ocupando importantes cargos públicos e foi considerado um 

dos principais representantes da Escola Nova no Brasil (SOUZA, 2009).   
3
 Entende-se estratégia como descreve De Certeau (2012), um “[...] cálculo (ou a manipulação) das relações 

de forças que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder pode ser isolado. A 

estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a base de onde se podem 

gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças” (p. 93, grifos do autor). 
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Comércio, Gazeta de Notícias, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Correio Paulistano, 

Lavoura e Comércio, etc.). Iniciou sua carreira no magistério no Colégio Pedro II, foi 

professor da Escola 15 de Novembro e diretor da Escola Profissional Sousa Aguiar, e da 

experiência desta última escreve seu manual acerca dos trabalhos manuais e a escola ativa. 

Tal temática se enquadra na construção de pesquisa de doutoramento intitulada “Os 

‘Trabalhos Manuais’ como matéria do curso primário: saberes matemáticos e a 

escolarização do fazer” que tem como objetivo compreender como ocorrem as mudanças 

nos saberes matemáticos mobilizados na matéria escolar Trabalhos Manuais em sua 

articulação com as finalidades do ensino primário no período de 1890 a 1970, em 

desenvolvimento pela autora.   

Em vista disso, o presente artigo analisa o manual pedagógico “A escola ativa e os 

trabalhos manuais” na intenção de compreender as propostas a este ensino no curso 

primário brasileiro no período em que se discutiam os princípios da Escola Nova.  

Para isso, será utilizado como ferramental teórico metodológico os pressupostos da 

História Cultural, mais especificamente relativos às noções de finalidade estudadas por 

Chervel (1990), a utilização desta noção traz à cena que o papel da escola não se restringe 

ao exercício das matérias escolares, a educação dada e recebida vislumbrando suas 

finalidades correspondentes explicita um conjunto complexo que não se reduz ao ensino 

programado. O que permite compreender não só as distintas finalidades postas ao ensino 

dos trabalhos manuais identificadas por Chervel (1990) como finalidades do ensino.  

A ESCOLA ATIVA E OS TRABALHOS MANUAIS: o manual 

Pequeno, em brochura e com arabescos franceses
4
 desenhados na capa, o manual de

Corinto da Fonseca, “A escola ativa e os trabalhos manuais”, teve sua segunda edição
5

publicada em 1929 com 155 páginas e doze capítulos. 

4
Segundo Carvalho e Toledo (2006), a editora Melhoramentos utilizava estes desenhos, comumente 

encontrados em livros brasileiros para familiarizar o público leitor. 
5
 Não se teve informações sobre o ano de publicação da primeira edição deste manual. Devido a isso o 

presente artigo se pautará na segunda edição, em posse da autora. 
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Figura 1 - Capa do livro "A escola ativa e os trabalhos manuais" 

Fonte: Fonseca (1929). 

O manual em sua segunda edição possui dois prefácios, o primeiro contém seis 

páginas redigidas por Lourenço Filho e o segundo é composto de duas páginas escritas 

pelo próprio autor, Fonseca, como introdução à segunda edição.  

A apresentação de Lourenço Filho retrata a importância da produção deste volume 

dedicado aos trabalhos manuais e da autoria de Corinto da Fonseca. E mais, Lourenço 

Filho (1929) revela a necessidade de empenhar um livro nesta temática na Biblioteca de 

Educação, visto ser o centro de irradiação da moderna didática o próprio trabalho com as 

mãos:  

O ideal pedagógico de hoje é chegar à formação do espírito pela ação, 

pelo trato vivo das realidades. Vai longe o tempo em que se imaginava 

que a mente podia formar-se como que por projeção dos objetos, 

concepção a que correspondia o velho ensino intuitivo, as simples lições 

de cousas. O que nos mostra a psicologia de hoje é que o próprio 

pensamento normal é ação – ação reduzida, embora, ação sobre os 

símbolos da linguagem, que figura atos reais, mas ainda ação.  

(LOURENÇO FILHO, 1929, p. 6) 

Com relação à Corinto, Lourenço Filho (1929) não mede esforços a elogiar o 

trabalho realizado em sua extensa atuação como professor de Trabalhos Manuais
6
 na

escola profissional Sousa Aguiar, em que o autor deste manual “desespecializa” o ensino 

de ofícios para reuni-los em grupos pela identidade de matérias primas. E a isto, reitera que 

os trabalhos manuais não são o simples aplicar das mãos, mas sim o seu emprego a serviço 

6
 A expressão Trabalhos Manuais com letras iniciais maiúsculas será empregada para identificar a matéria 

escolar dedicada ao ensino primário. 
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do pensamento: “Não basta empregá-las [as mãos] para copiar: é preciso empregá-las para 

criar, para adaptar-se, para realizar o que se deseja e na medida do que se deseja” 

(LOURENÇO FILHO, 1929, p. 7).

O prefácio de Corinto reafirma as falas de Lourenço Filho com respeito a sua 

experiência de sete anos na escola Sousa Aguiar, aponta seu trabalho na escola profissional 

como um laboratório de experimentação e aplicação dos princípios, postulados e doutrinas 

da Pedagogia, sendo assim o manual resultante desse período de confirmações e 

retificações baseadas nessa experimentação. 

Após os prefácios, como já dito, doze capítulos recheiam as páginas desse pequeno 

manual, entretanto este artigo se pautará em cinco desses, totalizando sessenta páginas, que 

se dedicam tanto à metodologia dos trabalhos manuais, quanto ao seu ensino no curso 

primário.  

METODOLOGIA DOS TRABALHOS MANUAIS 

Os três primeiros capítulos do manual de Fonseca dedicam-se quase que 

exclusivamente a discorrer sobre a metodologia dos trabalhos manuais. Tudo se inicia com 

uma relação do ser humano com um transformador de eletricidade estática em eletricidade 

dinâmica, que transforma as impressões adquiridas pela visão, tato, audição, gustação e 

olfação em expressões dadas pelo corpo. 

Fonseca (1929) discorre sobre cada estágio etário da criança, e expõe que no 

momento em que é acrescido a máquina educativa nesses “captadores” de impressões, a 

obtém-se um meio capaz de completar a formação do ser ativo. Mas o autor não se refere à 

qualquer educação, tratam-se exclusivamente das propostas advindas com a Escola Ativa, 

que exteriorizam as impressões em três dimensões, cultivando os aspectos morais, 

intelectuais e psicológicos. 

E nessa Escola Ativa os trabalhos manuais são o meio capaz de integrar a fisiologia 

educativa com a prática e o hábito de realizar. Ou seja, “pelo seu conceito mais moderno, a 

educação é um treino para a vida e, sendo a vida movimento, dinamismo, realização, os 

efeitos visados por ela só podem ser dinâmicos” (FONSECA, 1929, p. 13). 
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Figura 2 - Fundamentos físio psiquicos dos trabalhos manuais 

Fonte: Fonseca (1929, p. 22). 

A Figura 2 apresenta o gráfico demonstrativo dos fundamentos físio-psíquicos dos 

trabalhos manuais, ou seja, representa a inserção da educação pautada na Escola Ativa 

atribuída aos sentidos da crianças, que as expressa oralmente, pela escrita e pelos trabalhos 

manuais, de modo concreto. 

Assim, no capítulo seguinte, Fonseca (1929) retoma o exposto no diagrama da 

Figura 2 apontando que sua análise permite inferir que os trabalhos manuais não podem ser 

confundidos como uma matéria nova a ser estudada, como a geografia, a história ou a 

matemática, sua finalidade no ensino é outra, auxiliar no ensino das matérias do curso 

primário, fornecer subsídio didático e metodológico: 

Os trabalhos manuais, ao que se conclue desses diagramas, são um meio 

educativo geral. Direi mais, são toda uma orientação educativa e didática, 

visando tornar mais eficiente o ensino. [...] Reportando-nos ainda aos 

diagramas do capítulo anterior, verificaremos que eles não ensinam uma 

cousa nova, diferente das que constam dos programas. Servem, apenas, 

para que todas elas sejam melhor aprendidas. Exercício que são das 

faculdades de realização, do individuo a educar, alem dos efeitos de 

ordem geral que promovem, e a que já me referi, tornam mais real, mais 

efetivo, mais radicado o conhecimento de todas elas, servindo-lhes de 

fixativo. Vemos por ai que, longe de ser uma matéria nova, independente 

e ao lado de outras, os trabalhos manuais fazem parte de todas elas, como 

um meio didático. Os trabalhos manuais são uma metodologia, a 

metodologia, por excelência, da Escola Ativa, e representam, mau grado 

a sua materialidade de obras das mãos, antes uma tarefa mental, do que 

uma tarefa material. 

(FONSECA, 1929, p. 26, grifos do autor). 

É interessante destacar que, mesmo com a influência do texto de Fonseca (1929), o 

vislumbre dos trabalhos manuais como uma metodologia não foi algo aplicado diretamente 

nos programas de ensino. A importância do estudo dos trabalhos manuais e suas vantagens 

no ensino foram explicitadas e apropriadas aos programas primários, no entanto, ainda 
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como uma matéria escolar, os Trabalhos Manuais. Um exemplo está no programa paulista 

de 1934 destinado aos Grupos Escolares
7
, na introdução do programa são apontadas as

modificações obtidas neste programa mínimo, e os trabalhos manuais são amplamente 

discutidos: 

Com exclusão da parte referente a “trabalhos manuais” (que não foi 

reduzida com rigor, uma vez que o professor sempre deverá dar 

preferência aos trabalhos que os alunos possam executar com matéria 

prima facilmente encontrada na localidade escolar), o programa fixou o 

mínimo que se pode exigir no curso preliminar, onde será desenvolvido 

de forma elementar, intuitiva, prática e interessante.  

(SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

PÚBLICA, 1941, s/p.) 

Segundo Lourenço Filho (1930), a Escola Ativa previa mais do que a “abolição” 

dos trabalhos manuais como matéria, em sua síntese, os programas de ensino, em si, 

deveriam ser esquecidos isto, pois, o movimento escolanovista via os programas como uma 

barragem da aprendizagem natural das crianças. No entanto, para conciliar os princípios da 

escola renovada com as necessidades do ensino graduado um meio termo foi adotado, os 

programas mínimos, organizados para os professores, fixando o mínimo exigível em cada 

grau de ensino, passando a ser a criança a determinar a qualidade e a quantidade do ensino 

e não as matérias.  

O programa paulista apontado na citação anterior se enquadra nesses moldes, e 

como se observa, os trabalhos manuais permanecem nele expostos como uma matéria de 

ensino, mas com indicações diferentes das demais, não tem seu programa reduzido, o que 

permite inferir, que seus conteúdos são imprescindíveis, e possivelmente seguem a 

proposta de Fonseca (1929) de uma metodologia, que auxilia no aprendizado das outras 

matérias. 

Ou seja, o mínimo a ser estudado nas escolas primárias é colocado no programa 

mínimo, a menos do trabalho manual que está ao seu máximo, completo. Entretanto, não 

como uma metodologia, como aponta Corinto da Fonseca (1929), e sim como uma matéria 

escolar, com espaço físico e temporal próprios. Não é somente o exemplo paulista que 

reitera os trabalhos manuais como matéria escolar mesmo após a difusão dos preceitos da 

7
 Os Grupos Escolares foram obras arquitetônicas realizadas com a proposta de reunir as escolas isoladas 

agrupadas segundo a proximidade entre elas e propor um ensino graduado a partir de turmas seriadas, com a 

intenção de resolver o problema da ineficiência do ensino diante de sua inadequação às exigências sociais 

decorrentes da revolução industrial entre o final do século XVIII e meados do século XIX. 
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Escola Ativa, os programas de Minas Gerais (1932, 1946, 1957), Mato Grosso (1942, 

1962), Paraná (1932, 1950), Rio de Janeiro (1946), Rio Grande do Sul (1938, 1939, 1946), 

Santa Catarina (1939) e Sergipe (1938, 1944)
8
 também apresentam a matéria Trabalhos

Manuais, sendo muitos deles programas mínimos, de acordo com a nova pedagogia da 

Escola Ativa, mas ainda identificando os trabalhos manuais como uma matéria de ensino. 

Assim, mesmo não sendo identificada nos programas, a finalidade dos trabalhos 

manuais no ensino primário à época da Escola Ativa é de fomentar metodologicamente e 

didaticamente o ensino das matérias escolares, de modo prático, em que o fazer está 

proposto correlacionado ao pensar, como uma via de mão dupla. Para Fonseca (1929) a 

Escola Ativa só se diferenciaria da antiga, a dita “Inativa”, se ligar o ensino às realidades 

da vida. 

A este ponto se incide o capítulo 3, diferenciar a Escola Inativa pautada nas antigas 

concepções de ensino em que o professor fornece os conhecimentos prontos, a partir de 

modelos já desenvolvidos e a escola nova, Escola Ativa, de trabalho e atividade do aluno, 

em que o conhecimento é concebido pela atividade e descoberta do aluno: “Mesmo do 

ponto de vista intelectual, a metodologia da ação é que é a da verdadeira educação. 

Pensamos para agir, e a ação disciplina, pois, o pensamento” (FONSECA, 1929, p. 29). 

E dentre as matérias que Fonseca (1929) aponta que os trabalhos manuais exercem 

grandes considerações em seu ensino, destaca-se a matemática, que tem nos trabalhos 

manuais um grande aliado para transformação do ensino: 

A matemática é uma das matérias que maior margem oferecem para os 

trabalhos manuais. Em qualquer trabalho manual há sempre medidas a 

tomar, cálculos a fazer, de sorte que há sempre nele geometria, aritmética 

e até álgebra a aplicar. De um modo geral, qualquer que seja a aplicação 

didática ocasional que tenham, os trabalhos manuais são sempre um curso 

de matemática aplicada, de matemática realizada. 

 (FONSECA, 1929, p. 36) 

Desse modo, no próximo tópico apresentaremos as poucas relações que o autor, 

discute em seu manual acerca dos trabalhos manuais e os saberes matemáticos. Tais 

exemplos são fornecidos basicamente em três capítulos, o terceiro ao exemplificar o que se 

trata a Escola Ativa, o quarto que expressa técnicas didáticas dos trabalhos manuais e o 

8
 Os programas aqui referidos podem ser encontrados no Repositório de Conteúdo Digital da História da 

Educação Matemática, disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/1769>. 
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quinto exclusivo de exemplos. No entanto estes ínfimos modelos são exprimidos com uma 

única finalidade, evidenciar o papel do ensino dos trabalhos manuais no curso primário a 

partir da Escola Ativa, como um “facilitador” do ensino de outras matérias e um propositor 

da atividade do aluno relacionada às suas realidades. 

OS SABERES MATEMÁTICOS E OS TRABALHOS MANUAIS 

O primeiro exemplo fornecido no manual, no capítulo 3, explicita abertamente a 

relação dos ensinos da vida e dos saberes matemáticos aliados à metodologia dos trabalhos 

manuais, um modelo à Escola Ativa. Trata-se da construção de um caracol, um tipo de 

brincadeira infantil como uma amarelinha em forma de espiral, que segundo o autor, tem 

em si grandes conteúdos matemáticos, neste caso geométricos, e que cabe à Escola Ativa e 

aos trabalhos manuais ligar  a geometria às realidades da vida da criança, assim  “a 

geometria passa a ser uma auxiliar eficaz para resolver mil e um problemas da vida, 

mesmo os da hora do recreio, - hora essa mais importante do que muitas horas de aula, 

para se aprender muita cousa e da qual, entretanto tão pouco partido se sabe ainda tirar” 

(FONSECA, 1929, p. 33). Entretanto, a construção do caracol é somente um exemplo 

sugerido pelo autor, em nenhum momento é explicado como o seu desenho em forma de 

espiral deve ser realizado pelo aluno de modo a relacioná-lo à geometria. Trata-se de 

sugestões de atividades em que o fazer é claro, construir o caracol, porém como os saberes 

escolares, no caso, geométrico, são articulados fica a cargo do professor. 

Outro exemplo fornecido neste capítulo remete ao célebre teorema: A soma dos 

ângulos internos de um triângulo é igual a dois ângulos retos. Para Fonseca (1929) a prova 

euclidiana de prolongamento de lados e estabelecimento de séries de igualdades algébricas 

não fornece ao aluno uma “verdade”, somente um artifício de construção, muitas vezes 

incompreensível ao discente. O autor sugere que sejam recortados vários triângulos com 

diferentes características angulares e que os ângulos sejam cortados e juntados em uma 

base de modo a ocupar um espaço semicircular, estaria assim provado e verificado pelo 

aluno com suas próprias mãos o que antes era somente informado e tomado como verdade. 

Este exemplo, ao contrário do anterior, baseia-se no conceito geométrico a ser estudado na 

escola, e a partir de artifícios dos trabalhos manuais coloca o aluno em posição de cientista, 
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experimentador, no qual de modo lúdico compreende um grande teorema, com recortes e 

sobreposições. 

No capítulo quatro, que se refere à didática dos trabalhos manuais, Fonseca (1929) 

aponta exemplos de “centro de interesse
9
”, lições que devem interessar aos alunos e

correlacionar diferentes assuntos e noções. No entanto, quase nenhum espaço é fornecido 

às relações com os saberes matemáticos, o único exemplo que suscita esta correspondência 

é a construção da faca de slöjd
10

, uma faca própria aos trabalhos manuais em madeira.

Figura 3 - Desenho explicativo da faca de Slöjd 

Fonte: Fonseca (1929, p. 40). 

Em toda a sua confecção, desde o molde da lâmina em ferro e aço, da construção de 

seu cabo ovalado em madeira, até as virolas que oferecem resistência ao cabo e à lâmina, o 

único momento em que se é retratada a relação aos saberes matemáticos está novamente 

amparado pela metodologia. Fonseca (1929) aponta a necessidade de criação de um plano 

de trabalho antes da construção da faca, assim é explicado como se construir uma planta, 

um molde do objeto realizado com desenhos em planos verticais e horizontais, que 

apresentam as noções geométricas de diferentes planos e medidas.  

Mais exemplos são sugeridos no capítulo cinco, e com relação a matemática é 

colocado o “centro de interesse” da casa de bonecas, que como Fonseca (1929) salienta, 

motiva inúmeras lições úteis, a começar pela construção; a seguir da questão da decoração 

das paredes, oferecendo oportunidade para educação do gosto artístico; a feitura do 

mobiliário e por fim o tema do lar, versando sobre deveres, direitos e obrigações da vida de 

família. 

9
 Segundo Lourenço Filho (1930) os “centros de interesse” são a base do programa de Decroly, médico, 

psicólogo e educador, fundou a École de l’ Ermitage (Escola da Ermida), em Bruxelas, para crianças 

“anormais”. Os “centros de interesse” são compostos de um núcleo de interesses das crianças, que buscam 

globalizar o ensino e conceder uma nova forma do trabalho escolar baseada na observação, associação e na 

expressão. 
10

 “A palavra Slöjd de origem sueca vem do adjetivo slog que quer dizer destro, hábil.” (D’ÁVILA, 1967, 

vol.2, p. 192-193, grifos do autor). A faca de Slöjd é um instrumento para trabalhos manuais em madeira. 
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Figura 4 – “Centro de interesse”: casa de bonecas 

Fonte: Fonseca (1929, p. 50). 

A Figura 4 ilustra um exemplo de casa de bonecas a ser construída pelos alunos, 

neste a questão dos saberes matemáticos não é explorada claramente, mas tudo indica que 

a construção da estrutura e dos móveis suscite o uso de conceitos de medida, proporção e 

angulações. Entretanto, este mesmo “centro de interesse” é apontado em uma das revistas 

pedagógicas paulista de maior circulação, a Revista de Educação
11

, com edição datada de

1933 apresenta o artigo “Escola Nova: o seu objetivo” de autoria de Adalívia Toledo, e 

nele o estudo dos saberes matemáticos é enfatizado. A casa de bonecas também presente 

no artigo orienta que os trabalhos manuais auxiliam no estudo do algodão, sendo que às 

meninas é proposta a confecção de roupas e aos meninos de uma mala para guardá-las. 

Seria outra aplicação aos trabalhos manuais, relacionado agora com a natureza ao se tratar 

do algodão, mas também de elementos geométricos ao propor o feitio de roupas e malas, 

geralmente confeccionadas a partir de moldes, com formas e medidas geométricas. 

Assim como a casa de bonecas, uma casa de passarinhos é apontada como exemplo, 

que de algum modo remete aos saberes geométricos em sua construção, visto a quantidade 

de medidas apresentadas no modelo fornecido pelo manual e ilustrado na Figura 5: 

11
 A Revista de Educação, editada em São Paulo, era publicação do Órgão da Diretoria Geral do Ensino do 

Estado de São Paulo / Departamento de Educação do Estado de São Paulo. Publicada entre os anos de 1933-

1943 (MONARCHA, 2008). 
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Figura 5 - Modelo de casa de pássaros 

Fonte: Fonseca (1929, p. 57). 

Estes exemplos em que os trabalhos manuais auxiliam na compreensão de saberes 

matemáticos só incitam a acordar que a didática, ou a metodologia dos trabalhos manuais 

apontada por Fonseca (1929) está intimamente ligada ao fazer do aluno, à construção, à 

confecção respaldada teoricamente por conceitos advindos de outras matérias escolares.  E 

não se trata de uma simples ação de construir, moldar, tecer, recortar, dentre outras tantas 

possibilidades:  

Esta é a metodologia indicada para os trabalhos manuais, e aquela que 

mais completamente pode corresponder aos seus fins educativos. Como 

efeito, exercitaram-se ai, em conjunto e em correspondência equilibrada, 

as qualidades fundamentais do aluno, a do raciocínio criador, a de 

planejamento segundo as consequências desse raciocínio, e finalmente a 

da realização, dentro das diretrizes precisamente estabelecidas pelas duas 

outras. 

(FONSECA, 1929, p. 47) 

Trata-se de evidenciar a proposição do fazer com relação ao auxílio de outras 

matérias, em que Fonseca (1929) indica que se devem obedecer a três elementos 

essenciais: plano, execução e dissertação. Pois, escolhido o assunto e objeto, o professor 

apresenta a finalidade do objeto a construir, aproveitando a oportunidade para explicar 

quanto à forma e à utilidade, e também quanto aos conhecimentos novos que os alunos 

possam receber.  Revela-se a transformação do trabalho num “centro de interesse”, 

precioso elemento didático a serviço dos trabalhos manuais na Escola Ativa. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

O presente estudo buscou analisar quais propostas são evidenciadas no manual 

pedagógico “A escola ativa e os trabalhos manuais”, publicado no período em que se 

discutiam os princípios da Escola Nova especificamente ao ensino de trabalhos manuais no 

curso primário brasileiro. 

O olhar específico aos cinco primeiros capítulos do manual aliado aos resultados já 

obtidos na pesquisa de doutoramente iniciada pela autora em 2014, ressaltam três grandes 

finalidades atribuídas ao ensino de trabalhos manuais pelo então autor do manual estudado, 

Corinto da Fonseca. São elas: a proposição do fazer, vista na transformação da educação de 

forma ativa aos alunos; o auxílio na formalização e compreensão dos conceitos providos 

das matérias escolares do currículo oficial do ensino primário, aqui mais estritamente 

abordado sobre os saberes matemáticos; e direcionar e ligar a estudo do alunos à realidade 

e à vida. 

Professor da escola profissional Sousa Aguiar, Fonseca (1929) propõe o fazer de 

acordo com os princípios da Escola Ativa, o professor é um orientador, a atividade, o fazer 

não é controlado, ao contrário, é simplesmente guiado e aos poucos o conhecimento é 

conquistado pelo próprio aluno. O curso primário brasileiro baseia-se nesta proposição de 

um estudo ligado à realidade, à vida, e os trabalhos manuais, vistos como direcionador, que 

tem como finalidade auxiliar didática e metodologicamente, de forma manual e intelectual, 

no fazer e no ensino em si de outras matérias. 

Assim, o manual de Fonseca (1929) apresenta e busca infundir na concepção de 

mestres e pais a transformação dos trabalhos manuais pela Escola Ativa, que antes era uma 

matéria escolar e que a partir da nova pedagogia torna-se uma metodologia de ensino, uma 

didática do fazer na escola que auxilia e ampara outras matérias devido a seu caráter 

prático.  

A Escola Ativa, do ensino por projetos e dos centros de interesse, segundo Fonseca 

(1929), tem nos trabalhos manuais um grande aliado, tornando a educação experimental, 

apreendida pelas próprias mãos dos alunos. 
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REPRESENTAÇÕES DO COTIDIANO EM LIVROS DE 

EXERCÍCIOS DE MATEMÁTICA DO RIO GRANDE DO 

SUL NOS ANOS 1950 

Janine Garcia dos Santos1 

Elisabete Zardo Búrigo2 

RESUMO 
Neste trabalho são comentados problemas e exercícios que compõem cinco livros de exercícios 

destinados aos três primeiros anos do ensino primário, editados no Rio Grande do Sul nos anos 1950, 

enfocando as representações do cotidiano nessas obras. Verifica-se nos livros um comprometimento 

com os discursos oficiais sobre o ensino da matemática na época, difundidos no estado pelo CPOE, 

órgão da Secretaria de Educação. Os livros de exercícios trazem em seu conteúdo muitas situações 

apresentadas como comuns ao universo da criança. São identificados diferentes componentes desse 

cotidiano dos alunos aos quais se destinam os livros, como o contraponto entre o mundo urbano e o 

rural, as referências a datas comemorativas, à relação com a família e à compra e venda de pequenos 

produtos. Essa valorização das experiências vividas pela criança vai ao encontro dos apelos do 

programa oficial em vigor e das orientações pedagógicas ligadas ao ideário escolanovista. 

Palavras-chave: ensino de matemática; história da educação; livros didáticos. 

INTRODUÇÃO 

A produção de livros didáticos no Rio Grande do Sul teve início nos anos 1880, no 

final do Império, e foi bastante intensa até os anos 1970. O processo denominado por 

Tambara e Arriada (2011) de provincialização da produção dos livros didáticos, ao final do 

século XIX, pode ser atribuído à diversificação e expansão da economia regional, que 

possibilitou a instalação de tipografias e editoras, à constituição da Escola Normal, à qual 

estavam vinculados os autores dos livros, e às políticas de chancela e de aquisição de livros 

instauradas na Primeira República (TAMBARA, 2002; 2008). No final do século XIX e 

início do século XX também eram editadas obras voltadas para as escolas teuto-brasileiras, 

mantidas pelas comunidades de imigrantes alemães e seus descendentes - movimento 

1 Graduanda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. E-mail: janine1996@gmail.com . 
2 Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. E-mail: elisabete.burigo@ufrgs.br. 
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interrompido pelo processo de nacionalização do ensino na Era Vargas. Tambara e Arriada 

(2011) explicam como processo de produção e circulação dos livros didáticos está ligado ao 

modo como estava organizado o sistema educativo em diferentes momentos: 

[...] o que se nota em todo o processo de constituição do sistema editorial 

referente à produção de textos escolares no Rio Grande do Sul é a 

vinculação dos autores a um núcleo de professores ligados, em um 

primeiro momento, à Escola Normal de Porto Alegre, às Associações de 

Professores Luteranos e Católicos e, posteriormente, ao CPOE, organismo 

conectado ao aparelho estatal. De qualquer modo, a instituição de uma 

estrutura burocrático-administrativa subordinada ao conselho escolar, 

encarregada de aprovar os textos a serem utilizados nas escolas públicas 

existentes na província passou a determinar o sucesso editorial das diversas 

obras (Ibid., p. 12).  

Neste trabalho tratamos de livros didáticos editados nos anos 1950. Nesse período, a 

produção de livros didáticos era incentivada e controlada pelo Centro de Pesquisas e 

Orientações Educacionais (CPOE), organismo da Secretaria da Educação criado em 1942 

(PERES, 2008). O CPOE tinha como objetivos, dentre outros, o de disseminar o discurso 

pedagógico presente nos documentos oficiais, e o de garantir e avaliar sua implementação 

(QUADROS, 2006).  

O ensino da matemática na escola primária era regido pelo Programa Mínimo das 

Escolas Primárias, estabelecido pelo Decreto nº 8.020 de 1939 (RIO GRANDE DO SUL, 

1957) e, a partir de 1959, pelo Programa Experimental de Matemática, implementado 

gradativamente na rede estadual (RIO GRANDE DO SUL, 1960). O ideário pedagógico que 

predominou nos discursos oficiais da época era o da valorização das experiências da criança 

e do mundo ao seu redor, refletindo as marcas do movimento escolanovista e da Psicologia 

da Educação (PERES, 2000). 

Verifica-se por parte do CPOE um esforço para a produção de materiais destinados 

especialmente à educação gaúcha, como o Boletim do CPOE e a Revista do Ensino. Nesse 

sentido também foi incentivada a edição de livros didáticos comprometidos com o programa 

oficial e os discursos pregados pelo CPOE, como destaca Peres (2008): 

As listas de livros didáticos recomendados pelo CPOE eram enviadas 

anualmente aos estabelecimentos escolares, em forma de Comunicado – 

estratégia mais comum adotada pelo Centro para fazer chegar até as escolas 

decisões, pareceres, regulamentos, determinações, orientações, 

prescrições, etc. Além disso, algumas técnicas e orientadoras educacionais 

do CPOE tornaram-se, a partir da década de 50, as mais importantes 

autoras de livros didáticos do estado (Ibid., p. 115). 
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No texto que segue são comentadas atividades de cinco livros de exercícios, 

produzidos e publicados nos anos 1950 no Rio Grande do Sul, buscando identificar o modo 

como o cotidiano era representado e utilizado nas situações-problema voltadas para a 

aprendizagem de conteúdos de Matemática. Esses livros, produzidos para serem utilizados 

diretamente pelos alunos, fazem parte de duas diferentes séries de livros destinadas ao ensino 

primário. Devido à dificuldade em encontrar os livros destinados a todas as séries, 

trabalhamos com livros correspondentes aos três primeiros anos do ensino primário. 

SÉRIE “NOSSOS EXERCÍCIOS”: LIVROS DE EXERCÍCIOS PARA O 

PRIMEIRO E O SEGUNDO ANO 

A série “Nossos Exercícios”, publicada pela Livraria Tabajara, foi desenvolvida por 

Noelly Sagebin e Margarida Sirangelo, ambas técnicas do ensino primário. Cada livro da 

série corresponde a um ano dos quatro primeiros anos do ensino primário, e para a realização 

deste trabalho foram utilizados os livros referentes ao primeiro ano (dois volumes, edição de 

1957) e ao segundo ano (edição de 1960). A proposta da série é trazer em cada volume um 

caderno de exercícios a ser utilizado diretamente pelo aluno e um guia didático a ser utilizado 

pelo professor, com orientações sobre como trabalhar com as situações apresentadas no 

caderno de exercícios. 

Para o primeiro ano são destinados dois cadernos de exercícios, um correspondente 

ao primeiro semestre e outro correspondente ao segundo semestre. No caderno referente ao 

primeiro semestre são desenvolvidos os seguintes conteúdos: noções de numeração; estudo 

das quantidades; soma; subtração; dezenas; noção de par. As atividades limitam-se a 

quantidades até uma dezena, como destaca a autora no início do guia didático. Além disso, 

a autora também recomenda que o uso do caderno de exercícios só se dê depois de “uma 

série de experiências graduadas surgidas em situações vitais e que o levem a manipular 

objetos, a recortar, a desenhar e a modelar” (SAGEBIN; SIRANGELO, 1957c, p. 3). O 

caderno de exercícios serviria então para sistematizar os conhecimentos anteriores e 

representa-los graficamente.  

Quanto à temática dos problemas apresentados, o primeiro caderno se divide em 

quatro unidades de trabalho: a Páscoa; o circo; a mãe; festa de São João. Em relação às 

temáticas da Páscoa, da mãe (Dia das Mães) e da festa de São João, o guia didático traz 
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sugestões de situações-problema relacionadas a atividades que geralmente são realizadas 

pelas crianças nessas datas comemorativas, tais como procurar ovos de páscoa, comprar o 

presente de dia das mães, organizar a festa de São João.  

As figuras 1 e 2 apresentam um exemplo de atividade do caderno de exercícios e a 

orientação correspondente no guia didático.  

Figura 1 – Atividade do caderno de exercícios do 1º semestre do 1º ano. 

Fonte: Sagebin e Sirangelo (1957a, p. 10) 

Figura 2 – Orientações para a atividade da Figura 1. 

Fonte: Sagebin e Sirangelo (1957c, p. 6) 
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É importante destacar que esse caderno, por ser indicado para o primeiro semestre do 

primeiro ano do primário, está ligado a um período preparatório, referenciado no Programa 

Experimental de 1959, de cuja elaboração as autoras participaram. Nesse período, de acordo 

com o Programa Experimental, após serem avaliados os conhecimentos que o aluno já tem 

ao entrar na escola, começa a se desenvolver o conceito de número a partir do acúmulo de 

experiências que o aluno já viveu. As autoras recomendam ao professor que “quando sentir 

na realidade de sua classe, necessitarem seus alunos de melhor compreensão ou mesmo 

fixação dos conceitos, relações e processos estudados, organize outros exercícios e 

atividades baseadas nas dificuldades apresentadas” (SAGEBIN; SIRANGELO, 1957c, p. 3). 

O guia didático não é, portanto, algo a ser rigidamente seguido, mas sim uma sugestão de 

utilização que pode ser adaptada pela professora às necessidades da classe. 

No segundo caderno, correspondente ao segundo semestre do primeiro ano, são 

abordados os seguintes conteúdos: dúzia; dobro; meio; horas; dinheiro; formas de cubo e 

esfera. As unidades temáticas em que se desenvolvem os problemas são: o dia dos pais; o 

soldado; a primavera; o dia da criança. Novamente aparecem situações referentes a datas 

comemorativas e a atividades que as crianças costumam realizar nessas datas. A situação de 

compra de mercadorias, que já aparecia desde o primeiro caderno, apenas na última unidade 

do segundo caderno faz referência à unidade monetária (o cruzeiro), e os problemas buscam 

revisar o reconhecimento da moeda por parte da criança e envolvem a realização de pequenas 

operações matemáticas.  

As figuras 3 e 4 apresentam um exemplo de atividade envolvendo a unidade 

monetária. 

Figura 3 – Orientações para atividade da Figura 4. 

Fonte: Sagebin e Sirangelo (1957d, p. 15) 
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Figura 4 – Atividade envolvendo a unidade monetária. 

Fonte: Sagebin e Sirangelo (1957b, p. 67) 

O volume correspondente ao segundo ano, diferentemente do volume destinado ao 

primeiro ano, que trazia só ilustrações e cálculos a serem resolvidos, traz problemas para 

serem lidos pelo próprio aluno, na maioria das situações.  

 Os conteúdos abordados no caderno são: numeração; soma, subtração; 

multiplicação; divisão; hora; fração ordinária; medidas; dinheiro; problemas; formas 

geométricas. O conteúdo é desenvolvido através de situações envolvendo a manipulação de 

objetos comuns ao universo do aluno: cadernos, lápis, frutas, brinquedos, pequenas 

quantidades de dinheiro. As autoras destacam no guia didático, ao dirigir-se ao professor, 

que “as situações de trabalho apresentadas nesse caderno, como se vê, pelo simples folhar, 

representam bem o mundo infantil, suas experiências e seus interesses o que, certamente, 

favorecerá um melhor desenvolvimento do programa de matemática” (SAGEBIN; 

SIRANGELO, 1960b, p. 1). Os problemas aparecem não só como um meio para se ensinar 

outros conteúdos, mas também é objetivo do caderno ensinar às crianças técnicas para 

resolução de problemas, conforme o exemplo ilustrado pela Figura 5. 
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Figura 5 – Atividade de ensino de identificação de situações de subtração. 

Fonte: Sagebin e Sirangelo (1960a, p. 27) 

As autoras deixam claro que o guia e o caderno devem ser usados apenas como 

sugestões de atividades, mas que cabe ao professor “organizar outras atividades e exercícios, 

até verificar um progresso satisfatório quanto à evolução do pensamento matemático da sua 

classe” (SAGEBIN; SIRANGELO, 1960b, p. 1).  

Quanto às representações de mundo presentes nos livros da série, é notável a 

diferenciação construída entre o universo feminino e o masculino em meio às situações 

trabalhadas. Enquanto as meninas aparecem ajudando a mãe nos afazeres domésticos, os 

meninos aparecem em atividades correspondentes a outro universo, como ao brincar com 

soldadinhos de chumbo. Há também uma antecipação de situações da vida adulta, como a 

do trabalho, que aparece no exemplo da Figura 6. Nessas situações, também, há referências 

a profissões ou atividades consideradas como próprias do universo masculino ou feminino. 
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Figura 6 – Atividade com referência ao mundo do trabalho. 

Fonte: Sagebin e Sirangelo (1960a, p. 60) 

Predominam nos cadernos de exercícios referências a um cotidiano que gira em torno 

da família (mãe, pai, irmãos) e também verificam-se elementos de um universo urbano, 

como na referência às Lojas Renner e, no exemplo da Figura 7, a um prédio de 20 andares. 

Figura 7 – Atividade referente a prédio de 20 andares. 

Fonte: SAGEBIN; SIRANGELO (1960a, p. 69) 
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SÉRIE MATEMÁTICA: SEGUNDO E TERCEIRO ANO 

A série Matemática, de autoria de Giselda Gomes Guimarães, publicada pela Editora 

Globo, tem como proposta um livro de exercícios para cada ano do ensino primário. Neste 

trabalho analisamos os volumes referentes ao segundo ano (edição de 1958) e ao terceiro 

ano (edição de 1959). Os livros são compostos por problemas que se desenvolvem em meio 

a situações que fazem parte do cotidiano da criança ou que podem por ela ser imaginadas, 

por meio dos quais são desenvolvidos os conteúdos de matemática. 

 A autora destaca, no início do livro destinado ao segundo ano, os objetivos para os 

quais ele foi organizado: auxiliar a fixação e revisão dos conteúdos aprendidos na disciplina; 

associar, em parte, o conteúdo ao de outras disciplinas; apresentar exercícios com espaço 

para resolução no próprio livro. Os conteúdos abordados nesse volume são: cruzeiro 

(unidade monetária); numeração; numeração romana; adição; subtração; multiplicação; 

divisão; noção de frações; sistema métrico; geometria. As situações problema por meio das 

quais se trabalham os conteúdos se desenvolvem em meio a histórias, como a da personagem 

Mariane, encarregada da venda de merendas na cooperativa escolar. Dentro da história da 

cooperativa escolar desenvolvem-se os conteúdos cruzeiro (unidade monetária) e 

numeração, como ilustram as Figuras 8 e 9. 

Figura 8 – Atividade envolvendo venda de merendas – item I. 

Fonte: Guimarães (1958, p. 17) 
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Figura 9 – Atividade envolvendo venda de merendas – item VII. 

Fonte: Guimarães (1958, p. 20) 

Nos enunciados dos problemas aparecem referências a cidades do interior do Rio 

Grande do Sul, como Taquari, Cachoeira do Sul e Herval. Além de trazer a referência a 

locais possivelmente conhecidos pelas crianças, evidencia-se nesse aspecto a tentativa de 

associar os problemas a outras matérias, como Geografia e História. Em uma das situações, 

ilustrada na Figura 10, pede-se ao “leitorzinho” que complete as lacunas com informações 

sobre a localidade em que mora e a escola em que estuda. 

Figura 10 – Atividade envolvendo venda de merendas – item VII. 

Fonte: Guimarães (1958, p. 24-25) 

Destaca-se o fato de que muitas vezes os problemas apresentam situações comuns a 

regiões interioranas do Estado, como a criação de animais.  

Figura 11 – Atividade com referência a animais domésticos. 

Fonte: Guimarães (1958, p. 31) 
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Para a abordagem da maioria dos conteúdos são utilizadas situações de compra e 

venda de mercadorias: frutas, leite, tecidos, etc. Os valores envolvidos não ultrapassam 

Cr$ 100,00 (para as operações com números maiores, em geral, o livro apresenta os cálculos 

já “montados” e não como dados dos problemas).  

Figura 12 – Atividade com abordagem do sistema métrico. 

Fonte: Guimarães (1958, p. 75) 

Na edição destinada ao terceiro ano, a autora explicita também os objetivos da 

elaboração do livro de exercícios. Além daqueles especificados no outro livro (auxiliar na 

revisão e fixação do conteúdo, reservar espaços “em branco” para as resoluções e fazer 

referência a outras disciplinas), a autora destaca a obediência, de maneira sequencial, ao 

programa oficial do Estado e a organização de “problemas e exercícios significativos, isto é, 

baseados nas prováveis vivências da criança, sem o que o estudo da matemática não seria 

válido” (GUIMARÃES, 1959, p. VII). Quanto ao programa oficial mencionado, entende-se 

que é o estabelecido pelo Decreto nº 8.020, de 1939, pois a aplicação do Programa 

Experimental só seria estendida a todas as escolas a partir da emissão do Ofício Circular 

nº 23, de 7 de maio de 1960, dirigido pelo CPOE aos Delegados de Ensino (BÚRIGO; 

FISCHER; PEIXOTO, 2015). Essa obediência ao programa vigente também pode ser 

observada na edição referente ao segundo ano, embora não explicitada nos objetivos. 

Neste livro são trabalhados os seguintes conteúdos: adição; subtração; numeração; 

multiplicação; linhas geométricas; divisão; ângulos; frações ordinárias; triângulos; noções 

sobre medidas, frações decimais; quadrado, retângulo e círculo; metro e subdivisões; 

pirâmide e prisma.  
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Avançando em relação à edição destinada ao segundo ano, diante da exigência do 

trabalho com números maiores, o livro destinado ao terceiro ano traz, além de problemas 

envolvendo compra e venda de pequenos produtos e situações cotidianas que utilizam  

valores numéricos de poucas dezenas, uma série de problemas envolvendo quantias e 

quantidades menos visíveis para a criança, como os da produção agropecuária - produção de 

uva na serra, criação de gado de corte, dentre outros – exemplificados nas Figuras 13 e 14. 

Figura 13 – Atividade com referência à produção de pêssegos em Porto Alegre. 

Fonte: Guimarães (1959, p. 12). 

Figura 14 – Atividade com referência à criação de gado. 

Fonte: Guimarães (1959, p. 40). 

Há muitas referências a cidades do interior e a aspectos da vida rural nos problemas, 

de modo que esse universo interiorano é predominante entre os temas tratados.  Mas além 

dos temas referentes à vida rural também aparecem aspectos urbanos, como no exercício de 
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identificar figuras geométricas no desenho de um carro e na referência à Loja Renner, e 

também alguns aspectos históricos e\ou de fantasia (vide Figura 15). 

Figura 15 – Atividade referente à situação imaginária. 

Fonte: Guimarães (1959, p. 35-36). 

Destaca-se, tanto na edição destinada ao segundo ano quanto na destinada ao terceiro 

ano, a recorrência frequente, nos problemas, à figura da mãe (mamãe), da avó ou da tia, em 

problemas envolvendo as mais diversas situações do dia a dia do lar: preparar alimentos, 

comprar leite, cuidar da horta, costurar roupas. A figura materna sempre aparece relacionada 

ao cuidado e aos bons exemplos (como no problema da Figura 16, em que “mamãe” pretende 

ajudar as crianças pobres). Já a figura paterna pouco aparece nos problemas e, quando 

aparece, é em situações mais distantes do dia a dia da criança, como por exemplo na situação 

de compra de um terreno. 

Figura 16 – Atividade com referência à figura materna. 

Fonte: Guimarães (1959, p. 36) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível observar, nas obras analisadas, a preocupação em desenvolver os 

conteúdos do programa por meio de situações-problema conhecidas, da vida da criança ou 

que pudessem ser por ela imaginadas.  

Nas obras observam-se temas sempre presentes, como a de compra e venda de 

produtos e abordagem de situações do dia a dia em família. Porém, destacam-se também 

diferenças entre as obras, a exemplo da predominância do meio urbano na série “Nossos 

Exercícios”, enquanto a série “Matemática” traz situações-problema desenvolvidas em 

cenários rurais, o que em parte se dá pelo objetivo da segunda em conectar-se com outras 

disciplinas no conteúdo. É interessante também observar a abordagem do universo 

masculino e feminino nas obras, muitas vezes projetando a vida futura das crianças. 
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SILÊNCIOS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA: 

Reflexões a Respeito de uma Publicação Gaúcha. 

Márcia Souza da Fonseca
1
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2

RESUMO 

Este texto trata dos silêncios que marcam os discursos que a sociedade institui nos sujeitos 

educandos quando, através do livro didático/escolar, estabelece valores de verdade, estabelece 

quem pode dizer a verdade e quem deve ser sujeito desta verdade ou, que deve torná-la uma 

verdade verdadeira.  

A partir de uma perspectiva de inspiração foucaultiana busca-se traçar a normativa que se entranha 

no livro Aritmética – 1º ano elementar, de autoria de Cecy Cony e descrever as relações de 

poder/verdade que se revelam em algumas imagens/falas inscritas no livro. Tais falas não dizem 

respeito só aos saberes matemáticos, mas a questões de gênero, de etnia e às questões sociais 

colocadas à época de sua escrita, a saber, no Brasil, em 1938, período em que a Escola Nova 

ganhava impulso no país.  

Palavras-chave: História da Educação Matemática. Livro Didático. Discursos. Rio Grande do Sul. 

INTRODUÇÃO 

Dois olhos, duas orelhas 

Só a boca não tem par! 

Quer dizer que é mais prudente 

Ver e ouvir do que falar. 

(Hilário Ribeiro) 

A epígrafe que dá início a este artigo é um pequeno poema utilizado na introdução 

ao trabalho com números pares, presente na página 26 da 2ª edição do livro Aritmética – 1º 

1
 Doutora em Educação, docente da Universidade Federal de Pelotas – UFPel.  

E-mail: mszfonseca@gmail.com 
2
 Doutor em Ensino, Filosofia e História das Ciências, docente da Universidade Federal de Pelotas – UFPel.  

E-mail: riosdf@hotmail.com 
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ano elementar, da Coleção S. T., de autoria de Cecy Cony
3
, editado em 1938 pela Livraria

Selbach de Porto Alegre, Rio Grande do Sul
4
.

Em defesa da prudência, o poema indica comportamentos esperados das crianças, 

associados com valores culturais que marcaram uma época e, em consequência, uma 

cultura escolar. Pode-se dizer ainda que ilustra também os silêncios que a sociedade institui 

nos sujeitos escolares quando estabelece o sentido das palavras e a quem é permitido o 

poder da fala.  

Este texto apresenta algumas reflexões iniciais a respeito dos silêncios que a 

disciplina de matemática, em seus discursos, institui nos sujeitos educandos quando, 

através do livro didático/escolar, estabelece valores de verdade, estabelece quem pode 

dizer a verdade e quem deve ser sujeito desta verdade ou, que deve torná-la uma verdade 

verdadeira. 

Entendemos o livro didático como um ator social, reconhecendo a função ativa 

que possui enredo dos processos educacionais e na circulação de ideários pedagógicos, 

aqui, no caso, a Escola Nova.  

Além disso, ao escolhermos analisar um livro didático, reconhecemos a 

complexidade dos aspectos que envolvem sua produção, circulação e do quanto esse objeto 

se constitui em uma importante fonte histórica para a discussão da inculcação de valores 

nas gerações de estudantes que deles fazem uso, aspectos já reconhecidos por Chopin 

(2002):  

O manual está, efetivamente, inscrito na realidade material, participa do 

universo cultural e sobressai-se, da mesma forma que a bandeira ou 

moeda, na esfera do simbólico. Depositário de um conteúdo educativo, o 

manual tem, antes de mais nada, o papel de transmitir às jovens gerações 

os saberes, as habilidades (mesmo o "saber-ser") os quais, em uma dada 

área e a um dado momento, são julgados indispensáveis à sociedade para 

perpetuar-se. Mas, além desse conteúdo objetivo cujos programas oficiais 

constituem a trama, em numerosos países, o livro de classe veicula, de 

maneira mais ou menos sutil, mais ou menos implícita, um sistema de 

valores morais, religiosos, políticos, uma ideologia que conduz ao grupo 

social de que ele é a emanação: participa, assim, estreitamente do 

processo de socialização, de aculturação (até mesmo de doutrinamento) 

da juventude.  

3
 Não foram encontrados muitos dados biográficos da autora. Mas, sabe-se que nasceu em Santa Vitória do 

Palmar – RS, em 1900, tendo se tornado religiosa católica da ordem Franciscana da Penitência e da 

Caridade Cristã, assumindo o nome de Irmã Maria Antônia. 
4
Uma versão digital da 10ª edição do referido livro encontra-se disponível em: 

http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/100097. 
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(CHOPIN, 2002, p. 14) 

Reconhecemos ainda, também concordando com Chopin, o quanto o livro 

didático pode dar a ler a sociedade que o produziu e, ainda mais precisamente, a imagem 

que a sociedade que o produziu e o fez circular quis dar de si, quis se fazer conhecida. Ou 

seja, os livros nos dão a ler valores que, em determinada sociedade e época, se pretendia 

assimilados, ainda que a efetiva assimilação não possa ser muito facilmente apreciada a 

partir da análise de tais fontes. 

Se um livro de classe é necessariamente redutor, as escolhas que são 

operadas por seus idealizadores tanto nos fatos como na sua apresentação 

(estrutura, paginação, tipografia, etc.) não são neutras, e os silêncios são 

também bem reveladores: existe dos manuais uma leitura em negativo! 

O que os manuais pretendem mostrar tem, por isso, menos interesse para 

o historiador do que a maneira como são feitos. Estudar, por exemplo, a

imagem que os manuais americanos apresentam dos Negros, apreende-se 

bem mais sobre a sociedade americana contemporânea que sobre os 

próprios Negros, pois o discurso sobre o Outro remete uma certa imagem 

daquele que a tem. Há, portanto, nos manuais também uma leitura em 

espelho!  

(CHOPIN, 2002, p. 22) 

Aqui neste trabalho, a partir de uma perspectiva de inspiração foucaultiana, 

buscaremos traçar a normativa que se entranha no livro Aritmética – 1º ano elementar e 

descrever as relações de poder/verdade que se revelam nas falas inscritas no livro. Tais 

falas não dizem lugar só aos saberes matemáticos, mas a questões de gênero, de etnia e às 

questões sociais colocadas à época de sua escrita no Brasil e no Rio Grande do Sul, na 

segunda metade dos anos de 1930. 

ARITMÉTICA – 1º ANO ELEMENTAR 

Tivemos acesso à segunda edição do livro, uma publicação encadernada com capa 

dura e colorida, medindo 15,5cm X 22cm, com 86 páginas, com excelente qualidade 

gráfica, gravuras coloridas, fonte tipográfica de bom tamanho e texto espaçado que, ao que 

parece, como declarado no texto dirigido “Aos Snrs Professores”, buscava atender  

a um dos requisitos da ‘Escola Nova’ que é tornar o ensino prático e 

atraente, e romper de vez com a rotina e monotonia [...] procuramos 

conseguir o nosso fim, apresentando às crianças estampas várias para dar-
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lhes noção nítida dos números e das operações a se efetuarem. 

Aproveitaremos os ambientes em que vivem: o lar, a escola, os folguedos 

infantis, enfim, tudo que possa contribuir para interessá-las por um estudo 

aparentemente árido e monótono, e ao qual, em geral, os alunos têm 

pronunciada aversão. 

(CONY, 1938, p.3) 

Trata-se de um livro contendo atividades de matemática, dividido em onze tópicos 

que apresentam exercícios e problemas, prioritariamente de aritmética, envolvendo as 

quatro operações com números até 100, sendo multiplicação e divisão até 10. Os 

probleminhas estão sempre relacionados com objetos do cotidiano, inclusive com objetos 

da sala de aula. Possui ainda questões relacionadas ao sistema monetário brasileiro da 

época, questões de geometria e desenho e exercícios de revisão. Não possui um índice. Na 

contracapa consta a logomarca da Livraria Selbach e o preço quatro mil réis. 

Chama atenção uma mudança drástica de projeto gráfico ao longo do livro. 

Passadas as primeiras dezesseis páginas, o livro reduz consideravelmente o número de 

imagens, simplificando também o número de cores nas poucas imagens que ainda 

aparecem, mas se limitando, quase que exclusivamente, ao texto das questões. É possível 

supor que tal mudança estivesse associada aos custos de produção e aos aspectos técnicos, 

uma vez que  

Enquanto objeto fabricado, difundido e "consumido", o manual está 

sujeito às limitações técnicas de sua época e participa de um sistema 

econômico cujas regras e usos, tanto no nível da produção como do 

consumo, influem necessariamente na sua concepção quanto na sua 

realização material [...] 

A própria redação de um manual não é "um puro ato pedagógico"; 

constitui um compromisso entre preocupações e imperativos de natureza 

diversa, didática e pedagógica, certamente, mas também técnica, 

financeira, estética, comercial...  
(CHOPIN, 2002, p. 14; 21) 

Além da adesão declarada, o livro possui traços que o identificam bem com a 

Escola Nova. Contar, medir, somar, subtrair, multiplicar e dividir bolinhas, bastonetes, 

botões, mesinhas, bonequinhos, copinhos, estrelas, bandeiras, cédulas, gatinhos, pernas de 

aranha, cerejas, penas, laranjas, balas, alfinetes, livros, lápis, bananas, cavalos, palitos, 

degraus, botas, balas, carteiras, fósforos, garrafas, réis, nozes, dias, horas, minutos, flores, 

bancos, ameixas, feijão, farinha, milho, açúcar, árvores, cadernos, idades, colegas, 
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maninhos, casas, doces... marcas da escola ativa, com atividades experimentais e interação 

com a comunidade a partir do interesse e aspirações reais de cada criança.  

Uma análise que discuta tal adesão ainda está por ser realizada, mas não será o 

foco do que pretendemos discutir neste trabalho, nos detendo, mais especificamente, nos 

indícios relacionados com os valores sociais da época disponíveis no texto.  

No livro são visíveis os traços da ‘democratização’, da ‘escola a serviço de todos’. 

Aqui questões de classe social, de gênero, de etnia são fortemente marcadas pelos 

silenciamentos e ocultamentos. Todos são nomeados no livro, e endereçados. Nesse 

sentido, para alcançar o objetivo da investigação, recorremos às problematizações de 

Ellisabeth Ellsworth sobre os modos de endereçamento para discutir a fabricação das 

feminilidades na escola, pois o currículo, aqui analisado a partir desse livro didático, assim 

como os filmes, “visam e imaginam determinados públicos. Eles também desejam 

determinados públicos” (ELLSWORTH, 2001, p. 14). 

Entendemos que esses públicos, nesse caso as meninas, nunca são exatamente 

aquelas indicadas no livro, pois nenhum discurso pode conformar a todas/os da mesma 

maneira e ao mesmo tempo. Ainda que o discurso ali presente endereçasse aos corpos de 

meninas e meninos determinadas posições de sujeito,  haverá sempre um ponto de fuga 

entre, de um lado, o endereçamento, e, de outro, o que os corpos reinventam ou capturam, 

pois, “os significados dos corpos deslizam e escapam, eles são múltiplos e mutantes” 

(LOURO, 2003, p. 23).  

O discurso da Escola Nova constitui os lugares de cada um nessa nova sociedade 

em constante transformação. Trabalhar, economizar, comprar (para outros), quebrar (dos 

outros) são algumas formas de endereçamento.  

Uma criada foi ao mercado, levando uma nota de 10 mil réis. Pagou 4 mil 

réis de legumes e 3 mil réis de frutas. Quanto recebeu de troco?  

[...] 

Um empregado economiza 4 mil réis por dia. Quantos mil réis 

economizará em 8, 6, 7, 9, 3, 5, 10 dias? 

[...] 

Mamãe tinha uma dúzia de copos; a criada quebrou 3. Quantos ficaram?  

[...] 

Um operário trabalha, diariamente, 4 horas de manhã e 5 de tarde. 

Quantas horas trabalha em uma semana? Em 4 dias? 

(CONY, 1938, p.21; 30; 32; 36) 
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No livro em questão os diferenciais de gênero são bastante acentuados. Em suas 

ilustrações as meninas são desenhadas sempre em atividades passivas, de olhar, de espiar 

as brincadeiras dos meninos. Estes sempre em movimento, protagonizando as histórias, 

como se pode notar nas figuras a seguir, que apresentamos como exemplo: 

Figura 1: Aritmética – 1º ano elementar, p. 5. 
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Figura 2: Aritmética – 1º ano elementar, p. 5. 

Figura 3: Aritmética – 1º ano elementar, p. 9 

Como já dissemos, o livro apresenta a indicação da sociedade que gostariam que 

fosse dada a ver, a definição de uma estética infantil, a indicação de comportamentos que 

deveriam ser assimilados, mas, não necessariamente, aqueles que efetivamente se 

praticava. Portanto, o que se indica no livro é a fabricação de um público, de feminilidades, 

de uma forma de viver o gênero e a sexualidade que se queria dar a ver. Ou seja, estamos 

considerando que havia uma intencionalidade nas imagens apresentadas no livro, associada 

àquilo que a autora e a editora pretendiam dar a ver e fazer ver. Trata-se, então, de um 

processo atravessado por relações de poder. Sobre isso é necessário dizer que, de maneira 

ainda mais ampla, a “educação institucionalizada e o currículo – oficial ou não – estão, por 

sua vez, no centro do processo de formação de identidade” (SILVA, 1999, p. 27).  

Sob essa ótica é possível pensar a historicidade das práticas discursivas 

produzindo ao longo do tempo papeis sexuados que resultaram na divisão hierarquizada 

entre homens e mulheres. Ao discutir essas práticas, Foucault, diz que:  

Elas ganham corpo em conjuntos técnicos, em instituições, em esquemas 

de comportamento, em tipos de transmissão e difusão, em formas 

pedagógicas, que ao mesmo tempo as impõem e as mantêm. 

(FOUCAULT, 1997, p. 12) 

Outra imagem emblemática das demarcações socioculturais entendidas na época 

se expressa na uma única referência a um negro que aqui é nomeado como a criança 
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fugitiva, em uma cena onde é perseguido por três aves e observado por outras três crianças 

brancas. É a introdução ao trabalho com o número 4, como se nota na figura a seguir: 

Figura 4: Aritmética – 1º ano elementar, p. 7 

O texto que acompanha a imagem “2 crianças espiando, mais uma sentada, mais 

uma fugindo, quantas são? (CONY, 1938, p.7)”, contribui na direção do que já vínhamos 

discutindo a respeito do quanto o livro didático defende certos discursos e silencia outros 

em que se estabelecem relações de poder, descrevendo os atores desse currículo e as ações, 

seus lugares na sociedade, garantindo a inscrição de cada um para referendar esta verdade. 

Com isso, não pretendemos aqui incorrer no anacronismo de atribuir à autora ou à 

editora a pecha de machista ou racista a partir de parâmetros atuais, mas, a rápida análise 

de alguns elementos do livro foi suficiente para identificarmos discursos em voga à época 

expressos em trechos e imagens do manual.  

A demarcação das diferenças de gênero e étnicas é muito expressiva nos silêncios 

indicados na obra. As diferenças nas situações, vestimentas e comportamento entre 

meninas e meninos e entre crianças negras e brancas, a partir do que o livro dar a ler, 

denota de modo claro a maneira como aquela sociedade se via ou, melhor, queria ser vista 

e reconhecida, são muito eloquentes nos discursos aparentemente neutros e sem cunho 

político.  

.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Comunicações



XIV Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): 

Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  
Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 

Universidade Federal Rio Grande do Norte         ISSN: 2357-9889    

Anais do XIV Seminário Temático – ISSN 2357-9889 

O presente trabalho apresentou reflexões a respeito do quanto o livro didático 

Aritmética – 1º ano elementar, publicado em 1938, carrega discursos que  ultrapassam os 

saberes matemáticos, defendendo certos valores e silenciando outros a partir das imagens e 

dos textos das questões de matemática, estabelecendo relações de poder, descrevendo os 

atores desse currículo e as ações, seus lugares na sociedade, garantindo a inscrição de cada 

um para referendar esta verdade a respeito de questões de gênero, de etnia e de outras 

questões sociais em voga no final dos anos de 1930 no Brasil e no Rio Grande do Sul. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO PROGRAMADO NA OBRA 
MATEMÁTICA MODERNA  DE ANTÔNIO MARMO DE OLIVEIRA 

Cristiane Borges Angelo1 
Gláuciely Eleutério Eustáquio2 

Mariana de Macedo Vidal 3 

RESUMO 
O presente artigo objetiva apresentar algumas considerações sobre o Ensino Programado, tendo 

como objeto de reflexões a obra “Matemática Moderna – 2ª série Ginasial”, de Antonio Marmo de 

Oliveira, publicada no ano de 1969. Nossa intenção foi identificar nos programas apresentados na 

obra, quais os princípios da aprendizagem programada utilizados pelo autor. Tomamos como 

fundamentação teórica os trabalhos de Lysaugh e Williams (1974), Shiefelle (1968) e Callender 

(1973) no que diz respeito ao Ensino Programado, bem como o trabalho de Lysaught e Williams 

(1974), no que tange aos princípios da aprendizagem programada. Após a análise, inferimos que os 

princípios adotados foram: Sequência lógica de pequenos passos; Resposta ativa; Feedback 

imediato de informação; e Ritmo individual. 

Palavras-chave: Matemática Moderna. Ensino Programado. Ensino Ginasial. 

PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES 

Objetivando contribuir com a inserção de materiais no repositório de conteúdo 

digital em História da Educação Matemática, vinculado ao Grupo de Pesquisa de História 

da Educação Matemática – GHEMAT e sediado “fisicamente” na Universidade Federal de 

Santa Catarina realizamos, ao longo do segundo semestre de 2015
4
, a digitalização e envio

de vinte e sete livros didáticos publicados entre as décadas de 1930 e 1970 do século 
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IV, Rio Tinto/PB. 

E-mail: vidalmariana77@gmail.com 
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 Essa atividade foi realizada no âmbito do projeto “Tecendo a História da Matemática Escolar Paraibana”, 

vinculado ao PIBIC/UFPB 2015/2016. 
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passado, ao referido repositório. Todos esses livros pertencem ao acervo do Laboratório de 

Estudos e Pesquisa Científica - LEPAC, da Universidade Federal da Paraíba.   

Dentre os livros supracitados, encontra-se a obra “Matemática Moderna – 2ª série 

Ginasial”, de Antonio Marmo de Oliveira, publicada no ano de 1969. Essa obra foi 

elaborada a partir dos pressupostos do Ensino Programado – um dos métodos de ensino 

utilizados na época de sua publicação.  

Diante do exposto, nossa intenção neste texto é apresentar algumas considerações 

sobre a obra, a luz do Ensino Programado, identificando no programa apresentado no livro, 

quais os princípios da aprendizagem programada que foram utilizados pelo autor. Para tal, 

tomamos como fundamentação teórica os trabalhos de Lysaugh e Williams (1974), 

Shiefelle (1968) e Callender (1973) no que diz respeito ao Ensino Programado, bem como 

o trabalho de Lysaught e Williams (1974), no que tange aos princípios da aprendizagem

programada. 

Nossa opção por apresentar considerações acerca de uma obra que foi utilizada para 

fins de aprendizagem matemática, em uma determinada época, deve-se ao fato de que “[...] 

os livros didáticos constituem-se em elementos fundamentais para a pesquisa do trajeto 

histórico da Educação Matemática” (VALENTE, 2008, p. 143), apresentando, dessa forma, 

indícios que possam nos permitir compreender a história da Educação Matemática em 

nosso país. 

SOBRE O ENSINO PROGRAMADO 

O ensino programado ou instrução programada consiste em uma técnica de ensino 

fundamentada na corrente psicológica behaviorista, que vigorou, principalmente, nas 

décadas de 1960 e 1970 do século passado, mesma época em que o Movimento da 

Matemática Moderna estava em voga no cenário educacional brasileiro.  

Nesse sentido, muitos manuais e/ou livros didáticos  são elaborados seguindo os 

pressupostos da Matemática Moderna por meio do ensino programado, ancorados, dessa 

forma, na tendência tecnicista formalista que 

[...] traz implícita uma curiosa associação entre duas concepções uma, 

referente ao modo de se conceber a Matemática (a concepção formalista 
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estrutural), outra, referente ao modo de se conceber a organização do 

processo ensino-aprendizagem (concepção tecnicista). (FIORENTINI, 

1995, p. 16). 

Assim, a tendência tecnicista formalista influenciou de alguma forma o ensino 

adotada nas escolas e influiu tanto no método, quanto nos conteúdos trabalhados em sala 

de aula. 

Schiefele (1969), nas páginas iniciais da obra “Ensino Programado” trata essa 

modalidade de ensino como um movimento que, à época, não poderia mais ser ignorado. O 

autor afirma que um congresso realizado em Berlim, no ano de 1963, acelerou o interesse 

dos educadores alemães sobre o ensino programado e as máquinas de ensinar.  

Lysaught e Williams (1974) mencionam a existência do que acreditam ser o 

primeiro curso superior no campo da aprendizagem programada, introduzido na 

Universidade de Rochester, Estados Unidos, em 1961.  Todavia, os autores afirmam que a 

aprendizagem programada remonta à época de Sócrates, que guiava seus discípulos em 

direção ao conhecimento, por meio da conversação, avançando de uma descoberta para 

outra (LYSAUGH; WILLIAMS, 1974).   

Callender (1973) afirma que o ensino programado teve suas origens nos Estados 

Unidos e ressalta que o processo tem raízes nos vários estudos sobre comportamento, além 

de ter um vínculo com a filosofia dos gregos, datada de uma época bastante distante. 

Diante do exposto, percebemos que o ensino programado toma corpo nas décadas 

de 1960 e 1970, o que pode ser explicado por essa modalidade permitir oferecer 

possibilidades de instrução para um número maior de pessoas, o que se configurava em 

uma demanda daquele período.  

Acerca da definição de ensino programado, Lysaugh e Williams (1974, p. 2) 

afirmam que “[...] trata de um sistema orientado à aprendizagem, com ênfase num método 

por meio do qual o material instrucional é apresentado como passível de ser auto-

aprendido”.  

Foltz (apud SCHIEFELE, 1969, p. 42) menciona que “consiste em material de 

ensino, dividido em pequenas parcelas, facilmente assimiláveis, e coordenado em tal 

sequência que leve o aluno a uma sólida compreensão dos conceitos que fundamentam a 

instrução”.  
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Callender (1973, p. 21) apresenta duas definições para o ensino programado. A 

primeira remonta ao ano de 1960 e consiste em “[...] um método de auto-aprendizagem, 

por intermédio do qual o aluno prosseguiria metodicamente através do material 

instrucional em pequenas etapas e limitando-se às suas próprias habilidades, ganhando 

conhecimento imediato da correção, ou não, de suas respostas”. A segunda, contemporânea 

à publicação de sua obra, amplia a definição supracitada, afirmando que se trata de “[...] 

um sistema instrucional integrado que frequentemente emprega livros programados, 

máquinas de ensino, filmes em várias formas, aparelhos áudio-visuais, simuladores ou 

equipamentos.” (CALLENDER, 1973, p. 21). 

Vale ressaltar que os autores acima mencionados eram defensores do Ensino 

Programado, realizando estudos e publicações de obras sobre a temática no período do 

final da década de 1960 aos anos iniciais da década de 1970. 

Tendo em vista que o ensino programado era apresentado por meio de um 

programa de aprendizagem, organizado em uma sequência cuidadosamente ordenada com 

o intuito de assegurar a aprendizagem do estudante, o material instrucional assumia o papel

de protagonista nessa técnica de ensino. 

Nesse sentido, a importância dada à preparação do material era a tônica do período 

em que essa técnica de ensino figurava no campo educacional e, consequentemente, guias 

para elaboração de programas de instrução programada foram publicados naquela época.  

Assim, a elaboração do material de instrução desempenhava grande importância no 

processo da aprendizagem programada, tendo em vista que “[...] o programa e a pessoa que 

o prepara assumem as principais responsabilidades pelo êxito do estudante. Se o estudante

comete erros ou malogra no empenho de dominar a matéria, a falha não cabe ao estudante, 

mas ao programa” (CALLENDER, 1973, p. 16) 

Lysaught e Williams (1974), afirmam que programas eficazes devem abranger 

alguns princípios em comum, quais sejam: 1) Pressupostos estabelecidos claramente e por 

escrito; 2) Objetivos especificados explicitamente. 3) Sequência lógica de pequenos 

passos; 4) Resposta ativa; 5) Feedback imediato de informação; 6) Ritmo individual; 7) 

Avaliação constante. 

Os objetivos especificados explicitamente implicam em o programador, antes de 

elaborar o programa, fazer certas suposições a respeito do estudante que vai utilizar o 

referido programa, preocupando-se com a sua habilidade de leitura, a abrangência do seu 
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vocabulário e os seus conhecimentos prévios relacionados ao conteúdo a ser estudado. Para 

Lysaught e Williams (1974, p. 16), “juntas, essas e quaisquer outras pressuposições que 

devem ser levadas em conta na apresentação clara da matéria, são reunidas, explicitamente, 

por escrito, antes que o programador comece a organizar seu material de aprendizagem”. 

 O segundo princípio refere-se aos objetivos, que devem ser previamente definidos 

em termos operacionais, observáveis e mensuráveis, com a finalidade de facilitar tanto a 

elaboração do programa, quanto a sua avaliação (LYSAUGHT; WILLIAMS,1974). 

O princípio da sequência lógica de pequenos passos refere-se ao modo de 

apresentação da matéria que deve ser “[...] fragmentada em pedacinhos de informação, e 

colocada numa sequência ordenada, com dificuldade crescente, de modo que o estudante 

possa progredir continuamente de um ponto do programa pata o seguinte” (LYSAUGHT; 

WILLIAMS,1974, p. 16-17). 

O princípio da resposta ativa tem relação com o padrão de interação estímulo-

resposta, em que o aluno “reconhece que deve responder ativamente a cada estímulo, a fim 

de alcançar os objetivos da aprendizagem; o progresso é impossível, se permanecer passivo 

(LYSAUGHT; WILLIAMS, 1974, p. 17). 

O princípio relativo ao feedback imediato de informação, consiste em o  programa 

disponibilizar ao estudante a informação a respeito do acerto ou erro da resposta. Dessa 

forma, a confirmação da resposta evitava que o estudante acumulasse erros (LYSAUGHT; 

WILLIAMS, 1974), o que era uma preocupação de quem elaborava o programa, pois o 

ensino na instrução programada deveria ser o mais eficaz possível. 

 No princípio do ritmo individual, “[...] a programação não somente aceita como 

também tira o melhor benefício das diferenças individuais no ritmo de aprendizagem” 

(LYSAUGHT; WILLIAMS,1974, p. 17). Isso significa que o estudante pode permanecer 

em uma unidade ou item o tempo em que ele necessitar, permitindo que progrida de acordo 

com a sua velocidade. 

A avaliação constante, enquanto princípio do ensino programado “permite que o professor 

mantenha duas aferições constantes da atividade de aprendizagem. A primeira se refere ao 

programa. [...] A segunda avaliação se refere ao progresso do estudante. [...] (LYSAUGHT; 

WILLIAMS, 1974, p. 17-18). 
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UMA BREVE DESCRIÇÃO DA OBRA 

Matemática Moderna 2° Volume Ginasial
5
 é uma obra de autoria de Antonio

Marmo de Oliveira, publicada pela Editora Irradiante, no ano de 1969 e faz parte de uma 

coleção que abrange todas as séries do Ensino Ginasial. O exemplar que foi objeto de 

análise neste texto foi doado à Biblioteca do Departamento de Matemática, do Centro de 

Ciências Exatas e da Natureza, da Universidade Federal da Paraíba, no ano de 1996. 

Atualmente encontra-se no acervo do Laboratório e Estudos e Pesquisa Científica 

(LEPAC), daquela Universidade.  

A obra possui 232 páginas, divididas em três unidades, a saber: Sentenças e 

Equações, Números Relativos e Grandezas Proporcionais.  

A primeira unidade, intitulada Sentenças e Equações, está dividida em dois 

Capítulos. O Capítulo I trata das Sentenças Matemáticas e aborda sentenças numéricas, 

sentenças abertas, símbolos e variáveis, solução de uma sentença aberta, conjunto-verdade 

e equação. O Capítulo II, intitulado Resolvendo Equações, apresenta as propriedades das 

operações, a propriedade subtrativa da igualdade, a propriedade aditiva da igualdade, a 

propriedade multiplicativa da igualdade e as equações do tipo a . x + b = c . x + d. 

A segunda unidade da obra, denominada Números Relativos, apresenta os 

Capítulos III, IV, V VI VII e VIII. O Capítulo III - Transformações, em que são abordados 

os conteúdos relacionados à relação, relação inversa e composição de transformações. O 

Capítulo IV - Conjunto Z -  aborda números negativos e positivos, a necessidade de novos 

números e Conjunto Z dos números relativos. O Capítulo V - Operações diretas com 

números relativos - contém adição de números relativos que possuem sinais iguais, adição 

de números relativos que possuem sinais diferentes, propriedades da adição, multiplicação 

de números relativos, multiplicação de números negativos e propriedades da multiplicação. 

O Capítulo VI - Operações inversas com números relativos, aborda a subtração de números 

relativos, a divisão de números relativos e a reta orientada. O Capítulo VII -  Relação de 

ordem em Z,  versa somente sobre a referida relação. O Capítulo VIII - Potenciação de 

números relativos, discute a potência de um número e a potência de um número relativo. 

5
 Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/157254 
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A terceira unidade versa sobre as Grandezas Proporcionais e divide-se nos 

Capítulos IX, X, XI e XII. O Capítulo IX – Razões - contempla razão e razão de duas 

grandezas. O Capitulo X - Propriedade das razões - aborda a primeira, a segunda e a 

terceira propriedade das razões. O Capítulo XI – Proporções – apresenta proporções e 

transformação de uma proporção. O Capítulo XII - Grandezas Proporcionais - apresenta as 

Grandezas proporcionais, a Regra de Três, a Regra de Três Composta e Porcentagem. 

Os conteúdos são apresentados a partir de estágios que contemplam a apresentação 

de uma pequena explicação sobre o conteúdo, seguido de exercícios e suas respectivas 

respostas. Vale salientar que as respostas, nesse exemplar, somente poderão ser 

visualizadas por meio de um visor especial, mencionado pelo autor nas orientações de 

como utilizar o livro. 

Nas páginas iniciais da obra há uma apresentação acerca do Ensino Programado. 

Nessa apresentação, o autor deixa claro que a opção por esse método de estudo está 

fundamentada em descobertas na área da Psicologia da Aprendizagem.  

Além da apresentação supracitada, o autor expõe as orientações de como o livro 

deve ser usado, enfatizando que o estudo deve ser realizado em cinco passos: leitura 

cuidadosa de cada estágio; escrita da resposta nos intervalos reservados para isso; 

verificação da resposta, por meio do visor especial; prosseguimento do estudo para o 

próximo estágio condicionado à resposta correta no estágio anterior ou, no caso de resposta 

incorreta, o prosseguimento somente após a descoberta da causa do erro. 

O ENSINO PROGRAMADO NA OBRA MATEMÁTICA MODERNA 

A obra Matemática Moderna foi elaborada a partir dos pressupostos da 

aprendizagem programada. O programa que é apresentado no livro divide-se em estágios 

constituídos de uma breve apresentação do conteúdo abordado, seguida de uma ou mais 

questões. Segundo Oliveira (1969) as questões que constituem a obra são de três tipos: 

introdutórias, de fixação e de preparação para estágios posteriores. No final do programa, o 

autor apresenta o estágio terminal composto de exercícios que objetivam testar o 

conhecimento adquirido em cada um dos programas (OLIVEIRA, 1969). No final de cada 
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capítulo é apresentado um sumário que, assim como os exercícios que compõem o estágio 

terminal, serve para a revisão e fixação do material programado (OLIVEIRA, 1969). 

Um exemplo das questões supramencionadas pode ser observado na Unidade I, do 

primeiro capítulo. O autor inicia o capítulo explicando ao leitor o que são sentenças 

numéricas, conforme figura 1. 

Após, apresenta algumas questões introdutórias com o intuito de iniciar o aluno no 

referido estágio e permitem que o aluno identifique, dentre as sentenças apresentadas as 

que são numéricas, conforme podemos observar na figura 2. 

Figura 1: Introdução Primeiro Estágio – Unidade I: Sentenças numéricas 

Fonte: Oliveira (1969, p. 5) 
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Observamos na figura 2 que o autor, após apresentar as quatro questões de 

identificação de sentença numérica, fecha esse bloco de questões com a observação de que 

todas as sentenças apresentadas anteriormente são verdadeiras. Para enfatizar essa 

informação, apresenta como exemplo uma sentença numérica falsa.  

Na sequência, apresenta questões que objetivam a fixação do conteúdo exposto, 

conforme podemos observar na figura 3. 

Fonte: Oliveira (1969, p. 5-6) 

Figura 2: Questões introdutórias
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A última questão desse primeiro estágio prepara para o estágio posterior, onde será 

feita uma explanação sobre sentenças abertas. Observamos, na figura 4, que o autor 

preocupa-se em apresentar um rol de sentenças, com o objetivo de que o aluno identifique 

quais são verdadeiras e quais são falsas. 

Fonte: Oliveira (1969, p. 6) 

Figura 4: Questão de preparação 

Fonte: Oliveira (1969, p. 6) 

Figura 3: Questões de fixação
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Vale salientar que o estágio seguinte irá retomar o estágio anterior, conforme 

podemos observar na figura 5. 

Ao final do primeiro programa, o autor apresenta o sumário, seguido dos exercícios 

que devem ser realizados para a verificação do conhecimento, a fim de que o aluno possa 

avançar para o estágio seguinte. 

Observamos que a sequência do programa é apresentada em pequenas doses, de 

acordo com o princípio da sequência lógica de pequenos passos em que a matéria é 

apresentada “[...] numa sequência ordenada, com dificuldade crescente, de modo que o 

estudante possa progredir continuamente de um ponto para o seguinte” (LYSAUGHT; 

WILLIAMS, 1974, p. 17-18). Esse princípio também é observado, pois a informação que 

vai sendo apresentada cresce, tanto em termos de nível de dificuldade, quanto em 

quantidade. Para Oliveira (1969) a aprendizagem é mais eficiente quando o aluno estuda 

em pequenas doses. Dessa forma, o domínio do conteúdo estudado acontece de forma 

gradual e obedece uma sequência lógica. 

O principio da resposta ativa também foi identificado na organização do material, 

tendo em vista que as respostas são solicitadas por meio de expressões reduzidas (na maior 

parte uma única palavra) ou por escolha de uma única resposta, no caso das questões de 

múltipla escolha. Assim, o aluno responde e recebe um reforço quando acerta a questão 

estabelecendo, dessa forma, um padrão estímulo-resposta (LYSAUGHT; WILLIAMS, 

1974). Além disso, todas as questões admitem uma única resposta, considerada como a 

resposta certa, conforme podemos observar nas questões 13.1, 13.2 e 13.2 do segundo 

programa “Resolvendo Equações”, da Unidade I (figura 6). 

Fonte: Oliveira (1969, p. 6) 

Figura 5: Introdução Segundo Estágio – Unidade I: Sentenças abertas 
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O feedback imediato de informação também foi identificado como um dos 

princípios utilizados na elaboração do material, haja vista que todas as questões 

apresentadas no livro são seguidas de suas respectivas respostas, que poderão ser 

visualizadas por meio de um visor especial. Assim, “[...] conforme realça a teoria do 

reforço, o estudante aprende a partir das consequências de sua resposta, e não por causa da 

produção das respostas em si mesmas” (LYSAUGHT; WILLIAMS, 1974, p. 17).  

O ritmo individual também é levado em consideração na elaboração do material, 

pois o programa oferece uma determinada sequência de questões e, no processo de estudo 

de cada unidade, as informações necessárias vão sendo disponibilizadas. O autor deixa 

claro, nas orientações para o estudo, que o aluno deve ler cuidadosamente cada estágio 

para, em seguida, escrever a resposta das questões e verificar se a resposta está correta ou 

não. Caso não esteja, o aluno deve descobrir o porquê para poder prosseguir nos estudos. 

Dessa forma, o programa apresentado no livro “[...] permite que o estudante permaneça 

num único item durante o tempo que desejar [...]”(LYSAUGHT; WILLIAMS, 1974, p. 

17).  

Os princípios relacionados aos pressupostos estabelecidos claramente e por escrito 

e à avaliação constante não puderam ser avaliados como presentes ou não na obra, tendo em vista 

Fonte: Oliveira (1969, p. 27)

Figura 6: Introdução Primeiro Estágio – Unidade II: Resolvendo Equações
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que são princípios relacionados à etapa de elaboração do material e a forma de utilização do 

material em sala de aula, respectivamente.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse texto foi apresentar algumas considerações sobre a obra 

Matemática Moderna (OLIVEIRA, 1969) identificando quais os princípios da 

aprendizagem programada foram utilizados na referida obra. Inserido no campo da História 

das Disciplinas Escolares e tendo como objeto de estudo o livro didático, a análise por nós 

depreendida representa uma leitura da História da Educação Matemática, a partir da obra 

analisada.  

A leitura realizada nos permitiu inferir que a obra utiliza os seguintes princípios 

básicos do Ensino Programado: Sequência lógica de pequenos passos; Resposta ativa; 

Feedback imediato de informação; e Ritmo individual, utilizados de acordo com os guias 

para elaboração de programas instrução programada publicados na época em que o livro 

Matemática Moderna foi utilizado. Vale salientar que, apesar de os princípios 

anteriormente expostos terem sido identificados na obra objeto desse estudo, acreditamos 

não haver um único caminho para a elaboração do material de instrução programada. 

Outro ponto que merece esclarecimento diz respeito a termos consciência de que a 

análise interna de uma única obra didática possui suas limitações e, cientes dessa realidade, 

nos propusemos a responder uma questão que, no nosso entendimento, poderia ter sua 

resposta, mesmo que não absoluta, sinalizada no âmbito de uma análise interna de livro 

didático. No entanto, a análise restrita ao conteúdo interno do livro pode ser o primeiro 

passo para análises futuras que contemplem, por exemplo, as concepções de ensino, 

aprendizagem e avaliação do autor da obra, o processo de produção do livro, a relação com 

as editoras, dentre outros, indo ao encontro do que Valente (2008) chama de biografia do 

livro didático.  
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MANUAL PEDAGÓGICO: o ensino de aritmética no 
Programa do ensino primário do estado da Guanabara (1961) 

Denise Medina França1 

RESUMO 
Com a fundação de Brasília em 1960 e a transferência da capital federal para lá, uma nova 
configuração para o espaço territorial do Rio de Janeiro se criou. O fato gerou uma nova estrutura 
federativa: o Estado da Guanabara. A instituição da unidade da federação chamada Guanabara, 
inaugura um período de transformações na estrutura organizacional das escolas primárias do novo 
estado. Além das responsabilidades delegadas aos estados pela LDB 4.024/19612 de organizar seus 
sistemas de ensino, o Estado da Guanabara tinha que estruturar toda sua organização 
administrativa. Nesse cenário, procuramos buscar analisar o manual didático que norteou a 
implementação do ensino primário Estado da Guanabara. Quais os saberes matemáticos 
elementares dessa escola na década de 1960? O que pode ser lidos sobre esses saberes elementares 
Aritméticos no programa oficial utilizado pelos professores primários? Na articulação das questões, 
fizemos uso da abordagem da História cultural e nos apoiamos nos conceitos de representação, 
apropriação e estratégias, postas por Chartier (1991) e Certeau (1982). Concluímos que o ensino da 
aritmética nas series iniciais, acompanhou às recomendações dos campos da Psicologia e da 
didática. O artigo ainda procura ressaltar a apropriação das ideias escolanovistas, defendendo uma 
abordagem prática, utilitária, graduada e agradável para a Aritmética. 

Palavras-chave: Manuais pedagógicos. Aritmética. Curso primário 

1 Docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Campus Maracanã. E-mail:denise.franca@uerj.br.
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UM CENÁRIO DE DIAS PENOSOS: A ENTRADA DOS PRIMEIROS 

LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA DA CONGREGAÇÃO 

MARISTA NO BRASIL 

Autora: Alexsandra Camara
1

RESUMO 

Esta pesquisa procura discutir sobre a produção dos primeiros livros de Matemática da FTD 

brasileira, analisando a sua relação com a editora francesa e como a sua produção percorre um 

caminho para o desenvolvimento de uma identidade nacional. O objetivo específico foi descrever e 

analisar, como esses livros didáticos de matemática da editora FTD, em sua materialidade, 

enquadram-se no contexto editorial e cultural desse período e como essa relação se estabeleceu 

economicamente, politicamente e socialmente, por meio de uma comunidade religiosa católica: a 

Sociedade dos Irmãos Maristas.  A vinda dos Irmãos Maristas ao Brasil e a fundação de várias 

escolas fizeram com que a necessidade de elaboração de livros didáticos, para a realidade 

brasileira, fosse uma das principais metas da congregação no início do século XX.  Ao lado de 

questões econômicas, razões culturais e ideológicas, ocorre a troca com as produções maristas 

francesas, constituindo-se uma base para a publicação brasileira. Foi possível perceber que as 

escritas iniciais das obras brasileiras foram baseadas em publicação francesa, porém ocorreram 

inúmeras adaptações e criações nessas elaborações. Existem outras obras desenvolvidas nesta 

época e que não foram objetos de apreciação deste texto. Dessa forma, novas análises 

complementares se fazem necessárias visando o aprimoramento do cenário dessa história.  

Palavras-chaves: Congregação Marista, Editora FTD, livro didático de Matemática, 

INTRODUÇÃO 

Consideramos, conforme (JACQUES LE GOFF, 1996), o livro didático como um 

documento histórico, produto das relações socioculturais, e ao mesmo tempo instituinte 

dessas relações. Não é um produto novo, é construído por meio de uma visão de mundo, de 

homem, de educação e de escola. Dessa forma, o livro didático não é apenas produzido 

pelo mundo da cultura, mas também produz este mesmo mundo tanto no que se refere à 

cultura escolar como à cultura em geral. 

1
 Doutoranda do curso de pós-graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná-

PUCPR – e-mail:alcamara@colegiosmaristas.com.br 
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  Procuramos considerar o livro didático como objeto cultural que foi pensado, 

construído e confeccionado por alguém e que necessita ser estudado em sua materialidade, 

conforme Roger Chartier (1998). Nesse sentido, torna-se pertinente enfatizar que 

entendemos a materialidade como uma categoria de análise que nos possibilita saber, a 

partir de uma leitura externa e interna, a forma e as técnicas com que um objeto cultural foi 

produzido.  

Segundo Bittencourt (1993), no século XIX esse gênero de impresso no Brasil 

destinava-se, prioritariamente, ao professor, devendo assegurar o domínio dos conteúdos 

básicos a serem transmitidos aos alunos, garantindo a ideologia desejada pelo sistema de 

ensino. No entanto, esses livros dirigidos aos alunos deveriam ser utilizados com a 

mediação de professores. Desse modo, o livro didático é caracterizado como um 

instrumento de aprendizagem, dirigido prioritariamente para auxiliar na aprendizagem do 

aluno e ao mesmo tempo para o professor organizar e preparar suas aulas. 

No que se refere especificamente ao livro didático de Matemática, pesquisas 

realizadas por Valente (2003) e Barone (2008), ressaltam que a editora FTD, assim como 

outras editoras do início do século XX, representou um marco no crescimento editorial do 

mercado de didáticos no Brasil. 

Seus livros adotavam algumas práticas raras que os diferenciavam das demais 

editoras: para cada título havia um livro do aluno e um do mestre, seus livros eram repletos 

de exercícios, seus títulos apresentavam conteúdos muito além dos exigidos pelos 

programas oficiais brasileiros e apresentavam volumes para cada série escolar. Dessa 

forma, “as alterações do livro de matemática transformam esse objeto cultural, de um bem 

considerado um produto erudito, obras de autores vistos como matemáticos, em material 

escolar do aluno, produto elaborado por professores de Matemática” Valente (2003, 

p.233).

Em pesquisa realizada por Bittencourt (2014) é examinada a política da Igreja 

Católica pela análise da imigração das congregações para o Brasil durante o período 

republicano. Eram quatro as grandes editoras naquela época: Vozes
2
, FTD, Ave Maria

3
 e

2
 Fundada em Petrópolis, no dia 5 de março de 1901, iniciou sua trajetória imprimindo livros didáticos para 

atender a Escola Gratuita São José.  Em 1907, a Ordem dos Frades Menores (franciscanos) lança a Revista de 
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Santuário
4
, mantidas por congregações e ordens emigradas da Europa. Essas

congregações/editoras se distribuíram pelas tarefas a serem cumpridas, com a finalidade de 

estabelecer o novo estatuto da Instituição na sociedade. Dessa forma, deu-se a importação 

e a exportação de práticas e técnicas não apenas de edição, mas de escrita, revisão, 

tradução, ilustração, uma vez que as congregações trazem e formam suas próprias equipes 

Bittencourt (2014).  

Este contexto educacional brasileiro, em que os livros começam a fazer parte do 

ensino de Matemática, tanto para alunos como professores e onde a editora FTD começa a 

ser fazer presente, que escolhemos como cenário para a elaboração deste texto. Inseridos 

nesta realidade algumas questões se fazem presentes. Como surgem os livros FTD no 

Brasil? Qual a relação desses livros com as produções francesas? Por que havia a 

necessidade de elaborar seus próprios livros didáticos? 

Com o objetivo de iniciarmos essas discussões de forma clara ao leitor, começamos 

apresentando um pouco da história da Congregação Marista na França, discutindo sobre a 

vinda dos Maristas ao Brasil e a necessidade da criação de livros didáticos para enfim, 

chegarmos às primeiras produções maristas para a área de Matemática no Brasil. 

A expansão das escolas Maristas e a necessidade de criação de seus livros 

didáticos 

Nascido em Marlhes, na diocese de Lyon, a 20 de Maio de 1789, Marcelino 

Champagnat
5
 ingressou para o seminário em 1789 e iniciou sua atividade sacerdotal em

1816. Juntamente com mais Irmãos dá início a uma congregação de educadores católicos e 

fundam a primeira escola em La Valla, em novembro de 1818. Iniciam-se, assim, os 

Cultura Vozes, veículo que rapidamente ganha notoriedade nos centros acadêmicos e religiosos da época. Em 

1911, a revista empresta seu nome à Editora, nome que permanece até hoje. 
3
 A Editora Ave-Maria pertence à Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria 

(Missionários Claretianos). Os trabalhos tiveram início com a publicação da revista Ave Maria, em 1898, 

reconhecida como a primeira revista mariana do país 
4
 Nascida em 1900, a fundação da Editora Santuário liga-se ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. 

5
Champagnat foi o responsável pelas ideologias pedagógicas das escolas maristas. Obteve uma formação 

religiosa e educacional segundo os princípios da Sociedade Cristã, pelo fato de ter frequentado, de 1805 a 

1813, o Seminário Menor de Verrièrres e, em 1813, ingressado no Seminário Maior de Lião.  A Sociedade 

Cristã teve uma grande contribuição na formação dos religiosos franceses (COTTA, 1996). Quando faleceu, 

em 1840, aos 51 anos, já contava com 280 membros trabalhando em 48 escolas, com um total de 700 alunos. 

No final do século XIX, já eram mais de 5000 maristas trabalhando com educação, dentro da proposta de 

Champagnat, espalhados por vários países do mundo (MEGALE, 2003). 
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trabalhos do Instituto Marista. No início do século XIX, a escola francesa ocupava um 

lugar qualquer: um espaço abandonado, uma granja, uma estrebaria, nunca ou raramente 

um local apropriado para ser escola. Segundo Martins (1989), quanto aos livros didáticos, 

ou não existiam ou eram tão diferentes quantos alunos havia, os livros iam de pai para 

filho. Champagnat, que iniciou sua primeira congregação com crianças pobres e também 

em lugar pobre, foi sempre exigente quanto ao local da escola e sua mobília.  

Devido à grande expansão de suas escolas, os Irmãos tiveram a necessidade de criar 

livros didáticos que apresentassem as concepções da congregação. O primeiro livro 

didático marista foi escrito na França em 1828 por Marcelino Champagnat, intitulado 

como “Princípios de Leitura”, tinha como objetivo resolver algumas carências que 

dificultavam o processo de ensino e aprendizagem da leitura. Em seguida, foram 

publicados a Gramática Francesa, Aritmética
6
, Cânticos Seletos e uma série de cadernos

sob o título de Método de Caligrafia.  

Mesmo iniciadas as elaborações de obras didáticas ainda havia uma grande 

preocupação com relação à aquisição de livros para a Congregação, como podemos 

observar na carta que Champagnat escreveu ao Ir. Francisco em 14 de fevereiro de 1838:  

“Eu estive na semana passada com os bons irmãos das Escolas Cristãs. 

Pedi-lhes se nos podiam passar seus livros de aula ao mesmo preço que 

os fornecem aos alunos deles. Eis o que me responderam após se terem 

reunido em conselho: 

 Acredito, senhor superior, que estes preços vos parecerão moderados, 

sendo quase os mesmos com que nossos caros Irmãos os passaram a 

nossos alunos. -Gramáticas 68 -Desenho Linear 1,05 -Ditado 88  -

Deveres do Cristão 85- Exercícios 68  - História da França 98 -Aritmética 

78 - Geografia 83 - Soluções 50 

Vede entre vós se eles convém e respondei-me. Como desconheço seus 

preços, nada pude decidir.” (Sester, 1985, p. 345 apud Martins, 1989 p. 

40)
7

Pela carta de Champagnat, verifica-se a tentativa dos maristas em adquirir livros 

FIC para serem utilizados em suas escolas. Não temos a resposta da carta, porém é notória 

a dificuldade que os Irmãos Maristas ainda tinham com relação à aquisição de livros 

didáticos. Em 1883, Frère Théophane Durand assumiu a direção geral da Congregação 

6 Não foi encontrado registro de autoria do primeiro livro de Aritmética Marista. 
7
 Paul Sester, Letters de Marcellin J. B. Champagnat 1789-1840, Rome, 18985, Doc. 172, p. 345. 
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Marista. Nesta época, vários livros maristas já eram adotados por escolas francesas. 

Mesmo assim, Durand incentivou a escrita de novas obras para todas as disciplinas, livros 

que deveriam ser escritos numa linguagem pedagogicamente qualificada e que foram 

agrupados sob o título Coleção de Livros Didáticos FTD. A sigla FTD foi uma 

homenagem à Frère Théophane Durand, devido ao seu grande empenho e incentivo ao 

crescimento e desenvolvimento das obras didáticas maristas.   

Ao falecer, Champagnat deixou alguns textos que não haviam sido publicados, 

entre eles o Guide des Écoles (Guia das Escolas)
8
, obra básica da metodologia marista,

impressa em 1853, inspirado pelas orientações de “La Conduite des Écoles Chrétiennes”
9

de João Batista de la Salle, fundador da Sociedade dos Irmãos das Escolas Cristãs. 

Segundo MEGALE (2003), até se firmarem as diversas correntes pedagógicas do século 

XX, esta obra se manteve como um manual da pedagogia marista. O capítulo 23, inserido 

no item Metodologia Especial, discute sobre o ensino da Aritmética que deve “ter por 

finalidade ensinar o aluno a executar com segurança e rapidez diversos cálculos 

necessários para a vida, seja para conduzir as despesas domésticas, seja para exercer uma 

profissão. Saber calcular é tão importante quanto saber ler e escrever, pois o cálculo é de 

emprego cotidiano e universal na vida prática.” (FURET, 1853, p.227). Também é sugerido 

o uso de material que deve fazer parte do início do estudo, para somente mais tarde

trabalhar com as representações.  Pelas ideias apresentadas pode-se observar que o ensino 

da Aritmética deveria ter um caráter prático, de utilidade para a vida. Era nítida a proposta 

de um ensino intuitivo para a Aritmética. A ideia de reforma educacional que é apresentada 

neste documento foi semeada no século XIX por Rui Barbosa
10

, um dos mais entusiastas às

ideias do Método de Ensino Intuitivo no Brasil.  

8
 O “Guia das Escolas” utilizado para esta pesquisa trata-se da tradução da 4ª edição francesa, publicada pela 

Desclée & Cie, de Paris, no ano de 1932. Foi aproveitado, em parte, o rascunho do Irmão João José Sagin e, 

posteriormente, o seu trabalho foi completado pelo Irmão Virgílio Josué Balestro. O Guia das Escolas é 

composto por trinta capítulos, divididos em quatro partes. Na primeira parte são discutidos temas sobre “A 

Educação” (física, intelectual, moral e cristã); na segunda parte discute-se sobre “Disciplina, Ensino e 

Organização” (regimento, vigilância, meios disciplinares, método, formas e modos de ensino). A terceira 

parte é intitulada “O Educador” e a última “Metodologia Especial”, onde são apresentados algumas 

metodologias e conteúdos das matérias de: leitura, escrita, aritmética, história, geografia, lições de coisas, 

ginástica, canto e desenho.  
9
 Procedimentos das Escolas Cristãs: manual pedagógico dos irmãos das escolas cristãs, popularmente 

conhecidos como Irmãos Lassalistas.  
10

 Para esse intelectual, era a “reforma dos métodos e a reforma do mestre: eis uma expressão completa, a 

reforma escolar inteira” (SOUZA, 1998, p. 39) que deveria ser implantada no Brasil. Rui Barbosa realizou, 
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 Contrapondo-se ao método baseado na dedução, o método intuitivo deveria partir 

do simples para o complexo, do concreto para o abstrato, do particular para o geral, do 

conhecido para o desconhecido, das coisas para os nomes, das ideias para as palavras. O 

conhecimento tem início na operação dos sentidos sobre o mundo exterior, na observação 

direta onde o conhecimento não seria apenas transmitido, memorizado e repetido, mas 

desenvolvido por meio do contato dos estudantes com o objeto concreto e suas 

experimentações. 

A chegada dos Irmãos Maristas no Brasil: não temos livros, como os dias serão 

penosos. 

Frère Théophane Durand determinou a vinda dos primeiros
11

 Maristas para o Brasil

em 1897, iniciando com uma obra realizada em Congonhas do Campo, Minas Gerais
12

.

Quando os Irmãos chegaram já contavam com vasta experiência em função dos trabalhos 

realizados na França, porém, apresentaram muitas dificuldades. Além de não existir uma 

infraestrutura adequada para as escolas, os Irmãos não dominavam a língua portuguesa e se 

depararam com um universo cultural diferente do que eles estavam acostumados. 

Um documento que muito auxiliou na elaboração desta pesquisa foi o livro Vingt 

Ans de Brésil 
13

, 1897-1917, publicado em 1917 pelo Ir. Adorátor, em comemoração aos

cem anos da Congregação Marista e também ao vigésimo aniversário da presença marista 

no Brasil. São 640 páginas escritas em estêncil, relatando, em forma de diário, sobre a vida 

dos maristas, de seus alunos, colaboradores e escolas. Neste livro existem alguns relatos 

que, ao mesmo tempo que parecem engraçados, nos dão ideia das dificuldades enfrentadas. 

Um desses relatos comenta que o Ir. Adorátor ficou com a responsabilidade de lecionar 

Aritmética devido a sua dificuldade com a língua portuguesa. Diante essa situação, 

em 1886, a tradução e adaptação da obra “Primeiras lições de coisas – Manual de ensino elementar para uso 

dos paes e professores”, de autoria do professor norte-amerciano Norman Alisson Calkins, que foi publicada 

pela primeira vez no ano de 1861, nos Estados Unidos.  Nesta obra são apresentadas as principais ideias do 

método intuitivo. 
11

 Dos seis irmãos encarregados da implantação da obra no Brasil três vinham da província Marista de 

Lacabane: Andrônico, Aloísio e Basílio, e três da província de Varennes: Luís Anastácio, Afonso Estevão e 

João Alexandre. (AZZI, 1996, p.59) 
12

 Segundo Azzi (1996, p.31) durante 1899-1908, houve um incremento significativo de novas obras: São 

Paulo: Carmo, 1899; Rio de Janeiro, 1902; Franca, 1902; São Paulo: Cambuci, 1902; Uberaba, 1903; Mendes 

no Estado do Rio de Janeiro, 1903; Santos, 1904; São Paulo: Arquidiocesano, 1908. 
13

 Foi analisado o  original de Vingt Ans de Brésil que se encontra no Centro de Educação Marista (CEM) na 

cidade de Belo Horizonte.  

Comunicações



XIV Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): 

Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  
Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 

Universidade Federal Rio Grande do Norte         ISSN: 2357-9889    

Anais do XIV Seminário Temático – ISSN 2357-9889 

perguntava a si mesmo se era necessário rir ou chorar, decidindo iniciar a aula utilizando a 

linguagem de sinais: 

“Digitalmente escalo um aluno e o conduzo ao quadro negro, entregando-

lhe a barra de giz e a esponja. Disponho-me a ditar um número, mas dou-

me conta de que não sei o termo aritmético. Os nomes dos algarismos que 

tinha aprendido desaparecem da memória no momento em que, 

desesperado, os procurava. Que teria feito o leitor no meu lugar? 

Conservo o sangue frio. Solenemente agarro o giz, traço dois números 

bem desenhados. Reencontrei-me com a escrita dos algarismos: nisso 

estava toda a minha superioridade.”(Ir. ADORÁTOR, 1917, p. 69) 

A aula provavelmente demorou muito mais do que o tempo do relógio para passar. 

Neste relato, que o Ir. Adorátor intitulou “A hora mais longa da minha vida”, pode-se 

perceber a dificuldade com que os Irmãos se deparam ao chegar no Brasil. Eles estavam 

acostumados a trabalhar com crianças e jovens na França, no entanto a realidade brasileira 

era muito diferente. Era necessário se aproximar da realidade local para que conseguissem 

melhores resultados pedagógicos e religiosos com seus novos alunos. Havia uma forte 

preocupação, entre outras, com relação aos livros didáticos, como podemos perceber no 

trecho a respeito do primeiro ano letivo em Congonhas do Campo, “Não estamos 

preparados. Não temos livros. Como os primeiros dias serão penosos!” (Ir. ADORÁTOR, 

1917, p. 99).  

Ainda com relação aos livros, Ir. Adorátor coloca que “Quando chegamos ao 

Brasil, encontramos apenas tratados isolados e a coleção FIC, traduzida pela Maison 

Garnier. Os livros FIC são excelentes, todos sabemos, mas, no Brasil, seu preço é 

exorbitante e a coleção é incompleta.” (Ibdem, 1917, p. 598). Segundo Ir. Adorátor, 

“apenas aberto o nosso primeiro colégio, os Irmãos perceberam a necessidade de ter aqui 

os livros publicados pelos Maristas na França. Com eles a criança aprende mais pela 

prática do que pela teoria graças aos numerosos exercícios, que constituem o aspecto mais 

apreciado pelo método FTD” (ibdem, p. 595).  

Para continuarmos essa História torna-se essencial trazermos, neste cenário, dois 

Irmãos, personagens chave para a criação da FTD no Brasil: Ir. Julio Andrônico e Ir. 

Isidoro Dumont. Ir. Andrônico, um dos seis Irmãos encarregados da implantação da obra 

marista no Brasil, foi o diretor da primeira obra marista em São Paulo, o Externato Nossa 

Senhora do Carmo dirigido pelos maristas e sustentado pela Ordem Terceira, inaugurado 
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em 9 de abril de 1899. Em maio de 1902 chegava ao Brasil o Ir. Isidoro Dumont, iniciando 

suas atividades como diretor de Colégio do Carmo, em substituição ao Ir. Andrônico.  

Diante a necessidade de livros didáticos, Ir. Andrônico iniciou a tradução e 

adaptação de alguns livros da FTD francesa, onde o primeiro livro publicado foi 

“Exercícios de Cálculo sobre as Quatro Operações” (Ir. ADORÁTOR, 1917, p.595), em 

1902. Segundo Megale (2003, p. 43) o livro “tendo adoção garantida, deu ânimo aos 

Maristas para se empenharem de corpo e alma nas publicações didáticas necessárias às 

suas escolas num país tão carente de livros escolares como o Brasil”. Inicia então a 

realização de obras da FTD no Brasil. 

 Procurando compreender as origens das publicações da FTD no Brasil, analisa-se 

Exercices de Calcul sur les Quatres Regles de 1893, que, segundo Megale (2003), foi o 

livro que o Ir. Andrônico se baseou para a elaboração do primeiro livro de Matemática da 

FTD. O livro analisado foi impresso por Emmanuel Vitte, em Lyon e se encontra em sua 

19ª edição
14

. Na capa há o símbolo Marista, especificando que seu uso é para os pequenos

Irmãos de Maria. Nas primeiras páginas (3 e 4) são apresentados os números, solicita-se a 

sua leitura e em seguida a escrita (figura 1).  

14
 Uma cópia do livro encontra-se no CEM na cidade de Belo Horizonte. 

Figura 1: páginas 3 e 4 do livro. Fonte: “Exercices de Calcul sur les Quatres Regles”, 1893.
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Após este item, começam as operações com números naturais, iniciando com uma 

tabela de adição; os exercícios seguintes são do tipo “escreva os números de 0 a 100 

aumentando de 2”, em outros casos pede-se para aumentar 3, 4, 5 e assim adiante.  A 

próxima etapa de exercícios refere-se as adições da forma “123 + 321” ou “94304 + 

82659”;em seguida são apresentadas à subtração, multiplicação e divisão, seguindo o 

mesmo tipo de atividades apresentadas para a adição. Em itens posteriores são 

desenvolvidos estudos dos números decimais e de frações.   

O livro apresenta um total de 72 páginas e 5745 exercícios dos tipos mencionados 

anteriormente. Não há registro de notas introdutórias, de figuras e ilustrações em seu 

desenvolvimento. Na contra-capa há uma lista de livros, publicados pela FTD, das matérias 

de Língua Francesa, Geografia, História, Ciências Matemáticas (Aritmética, Álgebra e 

Geometria) e Ciências Físicas e Naturais (Física, Química e História Natural).  

No livro Escorço Biográfico (FTD, 1941) há um relato de que o Irmão Isidoro 

encontrou o livro, que o Ir. Andrônico havia publicado, sendo utilizado pelos meninos do 

Colégio do Carmo quando chegou no ano de 1903. Não encontramos nenhum livro de 

“Exercícios de Cálculo sobre as quatro operações” que ficasse claro que teria sido escrito 

diretamente pelo Ir. Andrônico. Não existe referência ao autor, pois nesta época era 

costume apresentar nada como obra pessoal, devido a este fato encontramos apenas o dizer 

“por FTD”.  

Figura 2: Capa do livro Exercícios de 

Calculo sem problemas sobre as 

Operações Fondamentaes para uso das 

aulas Elementares, 1924. 

Figura 3: Páginas 2 e 3 do livro Exercícios de Calculo sem problemas sobre 

as Operações Fondamentaes para uso das aulas Elementares, 1924.
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Ao analisar vários livros da referida editora, Exercícios de Calculo sem problemas 

sobre as Operações Fondamentaes para uso das aulas Elementares, impresso em 1924, é 

o que mais se aproxima do livro francês discutido anteriormente.

Há uma figura de um menino sentado lendo um livro (figura 2), porém no restante 

do livro não foram encontradas mais figuras.  Na contra-capa há o registro da Livraria 

Paulo de Azevedo & CIA como distribuidora e que a impressão foi realizada em Lyon pela 

Emmanuel Vitte.  

Analisando a estrutura dos exercícios percebe-se a mesma proposta da edição 

francesa: apresentação dos números, com leitura e escrita, “taboadas” das quatro operações 

e operações com números naturais. Ao todo são 4269 exercícios em 64 páginas, há uma 

pequena diminuição em páginas e exercícios, mas muitos dos exercícios são os mesmos da 

edição francesa, com algumas retiradas e acréscimos de números diferentes, porém com a 

mesma estrutura pedagógica e diagramação.   

O maior diferencial encontrado foi a existência de um texto teórico, anterior à 

realização dos exercícios, onde há uma definição da operação, nomenclatura, símbolo 

utilizado e a explicação de quando se faz o seu uso (figura 3). Todos esses itens sendo 

desenvolvidos em formas de perguntas e respostas. 

Um outro livro, de Ir. Isidoro Dumont, que parece ser uma adaptação da obra 

francesa é Exercícios de Cálculo e problemas sobre as quatro Operações Fundamentais, 

impresso no ano de 1924.  Segundo Megale (2003), Ir. Isidoro Dumont torna-se o grande 

propulsor da FTD brasileira, pois percebendo a necessidade do desenvolvimento da 

editora, inicia o projeto com muito esforço e dedicação. Selecionou Irmãos de melhor 

preparo acadêmico para a escrita dos livros, negociava com autor, revisor, editor, etc. 

Dumont, especializado em Matemática na França, também se dedicou à produção de livros 

de Aritmética, Álgebra, Geometria entre outros. 

O livro traz na capa a figura de um menino escrevendo no quadro negro (figura 4), 

também há especificações da Livraria Francisco Alves e da Editora Paulo de Azevedo & A 
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como distribuidores, sendo que a impressão deste não foi em Lyon, ocorreu nas oficinas 

gráficas do IPÊ – Instituto Progresso Editorial S.A., São Paulo
15

.

 

Ficamos surpresos ao verificar que o livro não havia sido impresso em Lyon, o 

trecho encontrado no Vingt ans em Brésil, pode nos auxiliar na compreensão deste fato.   

A Imprimérie Vitte, de Lyon, imprimiu a maioria de nossos livros. Mas já 

faz alguns anos, as reedições e os livros novos se multiplicam a tal ponto 

que uma só tipografia não consegue responder às nossas necessidades, 

principalmente com as dificuldades criadas para a correção de provas, a 

troca de correspondência e a remessa de livros impressos. [...] Um 

livreiro de São Paulo tem trabalhado para nós a fim de resolver casos de 

última hora, satisfazendo as necessidades mais urgentes. Mesmo sendo 

muito simples na sua confecção tipográfica, no papel escolhido para 

impressão e nas ilustrações, os nossos livros têm aspecto agradável na sua 

extrema simplicidade. (Ir. ADORATOR, 1917, P. 598) 

Provavelmente a impressão deste livro foi um desses casos de urgência que o 

cronista comenta. Este trecho apresenta a dificuldade que os Irmãos tinham para a 

elaboração, impressão e distribuição de seus livros. Tinham que enviar uma primeira 

composição do livro para a Imprimérie Vitte. Alguns meses depois recebiam as provas 

gráficas, faziam a revisão e reenviavam o texto. Após acatada a prova final, que 

encomendavam a impressão na tipografia de Lyon. Os lotes impressos eram enviados para 

Figura 5: Página 42 do livro Exercícios de Cálculo e 

problemas sobre as quatro Operações Fundamentais, 1924 

Figura 4: Capa do livro Exercícios de Cálculo e 

problemas sobre as quatro Operações Fundamentais, 

1924. 
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o Porto de Santos, estado de São Paulo, e os livros eram armazenados no Colégio Marista

de Santos onde os próprios Maristas tratavam da distribuição desses livros. 

Segundo (MEGALE 2003, p.51) “a tarefa comercial era vista por muitos como 

empecilho a dedicação que deveriam dar a escola e seus alunos”. Dessa forma, o Ir. Isidoro 

Dumont firmou contrato com o livreiro Francisco Alves de Oliveira, entregando a 

distribuição e comercialização de seus livros. Também entram nessa aliança a Livraria 

Paulo de Azevedo e a Tipografia Siqueira. Os Irmãos Maristas continuavam com a escrita 

dos livros didáticos, essas empresas apenas realizavam as tarefas da área industrial e 

comercial da Coleção. O  Ir. Isidoro Dumont realizava toda a conferência e análise antes da 

aprovação para o comércio.  

Voltando a análise do livro Exercícios de Cálculo e problemas sobre as quatro 

Operações Fundamentais, no que se refere a estrutura dos exercícios, percebe-se uma certa 

manutenção da proposta da edição francesa com relação ao seu desenvolvimento. Porém, 

são acrescentados problemas e figuras em muitas partes do livro. Cada capítulo, que 

introduz uma nova operação, inicia-se com a resolução de um problema, com uma figura 

representativa da situação, como, por exemplo, na introdução do estudo dos números 

decimais conforme verificamos na página 42 (figura 5). 

São apresentadas algumas situações em que fica evidente a realização de adaptação 

das obras a realidade brasileira. Nesta página é discutida a moeda nacional, o Cruzeiro, 

ficando nítida a preocupação com a adaptação da obra à realidade local.  Segundo 

(MEGALE, 2003, p. 35), “cada vez que o governo central Marista autorizava a publicação 

de alguma obra da FTD francesa, no Brasil ou em outros países, sempre solicitava que se 

tomasse todo o cuidado para adequar rigorosamente os livros europeus à cultura e aos usos 

locais”.   

Nesta perspectiva, entram em cena livros que apresentavam uma nova metodologia 

de ensino, fazendo uso de ilustrações como dispositivo didático. A criança em contato com 

o tipo de linguagem das ilustrações, a visual, acaba de certa forma desvendando caminhos

para a sua imaginação. Este mundo imaginário, criado por cada sujeito, é o que podemos 

denominar de intuição. 
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No Guia das Escolas há a sugestão de que a numeração e o cálculo devem ser 

ensinados sob a forma material onde “no início os alunos contam com os dedos, ou com o 

auxílio de bastonetes, bolas de bilhar ou de gude, pedrinhas, ábaco, ou outros 

procedimentos análogos. Depois se suprimem os objetos, passando-se às representações 

gráficas no quadro negro”. (FURET, 1853, p.227).  

No início de cada assunto o autor apresentava pequenas figuras para representar o 

concreto, por exemplo, no estudo da multiplicação havia 7 caixas com 6 laranjas cada uma 

(1924b, p.22) e pedia para se calcular o total de laranjas.  Tudo leva a crer que ao 

apresentar as figuras no inicio de cada novo assunto facilitaria a aprendizagem do aluno, 

pois no ensino intuitivo a aprendizagem deveria partir do concreto para o abstrato. O 

concreto no livro de Isidoro Dumont era representado pela figura ou via aplicação de 

problemas variados, usuais e o mais próximo do cotidiano dos alunos, pois deles 

emergiriam as situações vividas na prática.  

As lições de coisas podem ser compreendidas pelo aspecto, pela realidade, pela 

reflexão, pela intuição e pela faculdade da observação. Para Vera Teresa Valdemarin 

(1998, p. 70), a fundamentação do método intuitivo “[...] consiste na colocação de fatos e 

objetos para serem observados pelos alunos, criando situações de aprendizagem [...]”. A 

realização do ensino dos objetos deveria ser aplicada através da manipulação das peças 

realizada pelas lições de coisas. Porém, “[...] quando o professor não tiver disponível [sic] 

os fatos [ou objetos] originais a serem observados, deveriam ser improvisados desenhos ou 

gravuras [ilustrações]” (VALDEMARIN, 1998, p. 70). 

Dessa forma, percebemos a relevância da utilização das ilustrações como um 

dispositivo didático que auxilia o professor e o aluno no processo da aquisição do 

conhecimento. Durante esta modernização no modo de ensinar, entre os anos finais do 

século XIX e início do século XX, “[...] as ilustrações começaram a se tornar uma 

necessidade, assim como surgiram novos gêneros didáticos, destacando os livros” 

(BITTENCOURT, 2004, 483).  

O desenvolvimento do livro está de acordo com a proposta do Guia das Escolas.  

Pode-se observar que o ensino da Aritmética tem um caráter prático, de utilidade para a 

vida, que seria uma das maiores preocupações expressas no documento. Ao final do 

capítulo há um item de “recapitulação”, “não importa avançar senão com sábia lentidão e 
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retornar com assiduidade à matéria ministrada, para assegurar-se de que as coisas foram 

bem entendidas e assimiladas” (FURET, 1853, p.228). O uso de material deve-se fazer 

presente no estudo para somente mais tarde trabalhar com as representações, era nítida a 

proposta de um ensino intuitivo para a Aritmética. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A vinda dos Irmãos Maristas ao Brasil e a fundação de várias escolas fizeram com 

que a necessidade de elaboração de livros didáticos, para a realidade brasileira, fosse uma 

das principais metas da congregação no início do século XX.  

A editora FTD se estabeleceu no Brasil dentro de um contexto de dificuldades 

econômica e de ausência de políticas industriais que dificultavam o desenvolvimento de 

uma produção do livro didático nacional. Ao lado de questões econômicas, razões culturais 

e ideológicas, ocorre a troca com as produções francesas da FTD que se constituem uma 

base para a publicação brasileira.  

O modelo que Marcelino Champagnat havia descrito em seu livro Guia das Escolas 

é a base das propostas dos livros didáticos analisados, seguindo o método intuitivo que a 

igreja católica defendia. Também é possível perceber que a escrita dos dois livros 

brasileiros de cálculo analisados neste artigo foi baseada no livro francês, porém ocorreram 

adaptações e criações na elaboração dessas duas obras.  

Este texto procurou iniciar uma discussão sobre a produção de livros de Matemática 

da FTD brasileira, analisando a sua relação com a editora francesa e como a produção de 

livros de Matemática procura um caminho para o desenvolvimento de uma identidade 

nacional. Existem outras obras desenvolvidas nesta época e que não foram objetos de 

apreciação deste texto. Dessa forma, novas análises complementares se fazem necessárias 

visando o aprimoramento do cenário dessa história.  

REFERÊNCIAS 

ADORÁTOR, Ir. Vingt ans Brésil – 1897 – 1917. Fondation et developpement de la 

Province du Brésil Central. Publicação mimeografada para uso interno dos colégios 

maristas. Mendes, 1917. 

Comunicações



XIV Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): 

Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  
Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 

Universidade Federal Rio Grande do Norte         ISSN: 2357-9889    

Anais do XIV Seminário Temático – ISSN 2357-9889 

AZZI, R. História da Educação Católica no Brasil – Contribuição dos Irmãos Maristas. São 

Paulo, SIMAR, 1997.  

BARONE, J. Livros didáticos de matemática da editora FTD no cenário brasileiro: as 

primeiras décadas do século XX. Dissertação de mestrado. Orientadora: Maria Ângela 

Miorim. Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, 2008 

BITTENCOURT, C. M. F. O livro didático e conhecimento histórico: uma história do 

saber escolar. (tese de doutorado) São Paulo: FFLCH/USP, 1993. 

BITTENCOURT, Agueda Bernardete. O livro e o selo: editoras católicas no Brasil. Pro-

Posições [online]. 2014, vol.25, n.1, pp. 117-137. ISSN 0103-7307. 

http://www.scielo.br/pdf/pp/v25n1/v25n1a07.pdf 

CHARTIER, R.. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os 

séculos XIV e XVIII. Tradução de Mary Del Priore – Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 2ª ed, 1998.  

COTTA, G. Princípios Educativos de Marcelino Champagnat. São Paulo: FTD, 1996. 

DUMONT, I. Exercícios de Cálculo e problemas sobre as quatro Operações Fundamentais, 

por FTD. Editora Paulo de Azevedo & CIA, São Paulo, 1924. 

FTD. Ir. ISIDORO DUMONT. Escôrço Biográfico do Segundo Provincial dos Irmãos 

Maristas do Brasil Central, Tipografia Siqueira. São Paulo, 1941.  

______. Exercices de Calcul sur les Quatres Regles. Impresso por Emmanuel Vitte. FTD. 

Lyon, 19ª edição, 1893. 

______. Exercícios de Calculo sem problemas sobre as Operações Fondamentaes para uso 

das aulas Elementares, por FTD, Emmanuel Vitte, Lyon, 1924.  

FURET, J. B. et aliii. Guia das Escolas para uso nas casas dos Pequenos Irmãos de Maria: 

Documento do 2º Capítulo Geral do Instituto Marista, 1932. Tradução João José Sagin; 

Virgilio Josué Balestro – Brasília: UMBRASIL, 2009.  

LE GOFF, J. História e memória. 4ª ed. Campinas, SP: Editora, UNICAMP, 1996.  

MARTINS, Ir. A. C. Contexto Histórico e Social da Obra Educativa de Champagnat. 

EDIPUCRS, 1989.  

MEGALE, L. FTD 100 anos fazendo o amanhã. São Paulo: FTD, 2003. 

SOUZA, Rosa Fátima de. Templos de civilização: a implantação da escola primária 

graduada no Estado de São Paulo. São Paulo: Fundação Editora da Unesp, 1998.  

VALDEMARIN, V. T.Estudando as lições de coisas: a análise dos fundamentos filosóficos 

do Método de Ensino Intuitivo. Campinas – São Paulo: Autores Associados, 2004. 

VALENTE, W. A Disciplina Matemática: etapas históricas de um saber escolar no Brasil. 

In: Oliveira, M. T, RANZI, S. História das Disciplinas Escolares do Brasil. Bragança 

Paulista: EDUSF, 2003. P. 217-254.  

Comunicações

http://www.scielo.br/pdf/pp/v25n1/v25n1a07.pdf


XIV Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): 

Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  
Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 

Universidade Federal Rio Grande do Norte  ISSN: 2357-9889 

Anais do XIV Seminário Temático – ISSN 2357-9889  

O MEDIR NA ARITMÉTICA INTUITIVA DE OLAVO FREIRE 

(1911): Intuitivo? 

Deoclecia de Andrade Trindade
1

RESUMO 
Este estudo apresenta os resultados parciais de uma pesquisa que teve como objetivo compreender 
o significado do método intuitivo no ensino do medir proposto no manual Arithmetica Intuitiva de

Olavo Freire (1911). No entanto, antes da análise se fez necessário buscar o entendimento do 

método intuitivo na obra que circulava a época e que tem sido referência em vários trabalhos, as 
Primeiras Lições de Coisas de Calkins (1886). Vale ressaltar que se considera a importância do 

manual didático como fonte de pesquisa, haja vista esse recurso auxilia a identificar como foram 

prescritos o ensino do medir  e os discursos pedagógicos num instrumento elaborado para o ensino. 

Após a análise, verifica-se que os manuais analisados apresentam entendimentos diferentes acerca 
do método proposto para o ensino do medir no ensino primário. Ao que tudo indica, o manual 

Arithmetica Intuitiva tem como base a memorização de definições com a resolução de vários 

exercícios/problemas, ou seja, a partir do método tradicional, com ressalva as menções práticas da 
vida. No caso das Primeiras Lições de Coisas e o medir para o ensino primário sugere um trabalho 

as vias do uso dos sentidos e da observação, características da Pedagogia Moderna e o método 

intuitivo defendido a época. 

Palavras-chave: O Medir no Ensino Primário. Prática de medir.  Método Intuitivo. Olavo Freire. 

Calkins. 

INTRODUÇÃO 

O presente texto apresenta os resultados de uma pesquisa que baseada no título da 

obra do ensino primário Arithmetica Intuitiva de Olavo Freire (1911), teve como objetivo 

examinar o “intuitivo” prescrito no manual em relação ao ensino do medir. Porém, para 

compreender o significado do método intuitivo na obra de Freire (1911) se fez necessário 

também examinar a obra que tem sido referência em vários trabalhos acerca desse método, 

no caso, o manual Primeiras Lições de Coisas de Calkins (1886).  

A escolha pelo medir como particularidade de análise justifica-se pela pesquisa de 

doutorado em andamento, que visa examinar a trajetória desse saber nas mais diversas 

1
 Doutoranda da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Campus Guarulhos. 

E-mail:deo.clecia.1@gmail.com 
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matérias do ensino primário brasileiro
2
, sob as lentes de identificar as finalidades de ensino 

(Chervel, 1990) no período de 1890 a 1970. Desse modo, a escolha do Arithmetica 

Intuitiva de Olavo Freire (1911) se deu pela presença e representatividade do medir na 

obra, pois, das 327 páginas do manual, as 148 páginas do primeiro capítulo são dedicadas 

ao Sistema Métrico Decimal.  

À vista disso, este estudo foi construído em dois movimentos, problematizar sobre a 

importância do medir nas Primeiras lições de coisas de Calkins (1886) e discutir o 

entendimento dado ao “intuitivo” do medir no manual Arithmetica Intuitiva de Olavo 

Freire. Dito de outro modo, este texto abordará sobre a importância e a finalidade do medir 

em meio à pedagogia moderna e o método intuitivo, adotando como fontes o manual de 

Olavo Freire (1911) e a tradução do manual de Calkins por Rui Barbosa (1886).  

Vale mencionar, que o manual didático – produto cultural de uso escolar, como 

fonte de pesquisa inserida na área do ensino de saberes elementares matemáticos destaca-

se, pela sua função social a qual se torna um instrumento de mediação entre a sociedade e a 

escola (Côrrea, 2000). Na perspectiva da Cultura Escolar
3
 da história da educação 

matemática, esse objeto contribui para responder questionamentos sobre a trajetória dos 

saberes matemáticos escolarizados, de modo, a problematizar sobre a sua constituição em 

diálogo com as ideias pedagógicas do período. 

Desta forma, observa-se que no contexto escolar – professor, aluno e saberes – há 

uma relação com a pedagogia, a qual age como um elemento do processo. 

Excluir a pedagogia do estudo dos conteúdos é condenar-se a nada 

compreender do funcionamento real dos ensinos. A pedagogia, longe de 

ser um lubrificante espalhado sobre o mecanismo, não é senão um 
elemento desse mecanismo; aquele que transforma os ensinos em 

aprendizagens. 

(Chervel, 1990, p. 182) 

Sendo assim, o medir por ser um saber imbuído nas matérias de ensino torna-se um 

produto dessas pedagogias. Consequentemente, para observar alterações nas finalidades 

2 Pesquisas desenvolvidas demonstraram que  os saberes matemáticos estão diluídos nas variadas matérias do 

ensino primário, diferentemente do ensino secundário, em que os conteúdos são disciplinarizados, exemplo 

Frizzarini (2014). 
3 Cultura escolar conceitua-se “como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 

condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 

incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo 

épocas” (JULIA, 2001, p. 10, grifos do autor). 
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postas no seu ensino, é preciso considerar as ideias advindas das propostas pedagógicas no 

âmbito da cultura escolar, pois, a pedagogia ao participar do processo de escolarização de 

saberes transforma em aprendizagens o ensino. Esse ponto de vista corrobora para colocar 

em análise as transformações do medir em face das diferentes vagas pedagógicas 

decorridas no período.  

INDÍCIOS DO INTUITIVO NO MANUAL DE OLAVO FREIRE 

O manual Arithmetica Intuitiva – curso complementar de Olavo Freire
4
 com 

primeira publicação em 1908 destaca-se pela quantidade de problemas apresentados no 

decorrer da obra, com 2340 exercícios de cálculo mental, 900 problemas escritos e 163 

gravuras.  

Na segunda edição publicada em 1911, fonte analisada neste estudo, há uma 

redução nesses números, como visto na imagem da capa, o manual passa a disponibilizar 

1645 exercícios e problemas, 100 problemas resolvidos e 136 gravuras. Número que 

permanece na terceira edição de 1926. 

Figura 1– Capa do manual de Olavo Freire 

Fonte: Freire (1911). 

4 Não se sabe muito acerca do professor carioca Olavo Freire (1869-1941), ele é considerado um dos autores 

de livros didáticos que contribui para a eficácia da Editora Francisco Alves. Tendo iniciado suas publicações 

na Editora Garnier, a partir de 1892, junto com outros nomes de sucesso, transfere-se para a Francisco Alves, 

levando consigo dez títulos que já havia publicado (RAZZINI, 2007, p. 31). 
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Na publicação analisada as primeiras páginas constam-se quatro opiniões dadas 

pela imprensa à primeira edição, entre elogios e adjetivos dados a primeira publicação a 

representação construída é que se trata de um manual “que fala aos sentidos dos alunos”; 

“fácil, prático e ao mesmo tempo interessante”; “sem regras e demonstrações”; “problemas 

escolhidos para prender a atenção do aluno”; “exercícios que habitua a raciocinar com 

segurança, para mais tarde resolver problemas mais complexos”; “obedece a corrente 

moderna de orientação prática” e “simples, proveitoso e agradável, com auxílio do método 

intuitivo”. 

A partir das críticas positivas emitidas pela imprensa – Vozes de Petropolis, Jornal 

do Brasil, Correio da Manhã e Dr. Vargas Dantas (professor da casa de S. José) – a 

primeira impressão dada ao manual é que se trata de um instrumento inserido nos moldes e 

princípios do método intuitivo defendidos por Calkins (1886). No entanto, alicerçadas a 

esse contexto duas questões sobressaem: Como o intuitivo é compreendido e apresentado 

na obra de Olavo Freire? E em específico para o medir, como o método está prescrito a 

esse saber na Arithmetica Intuitiva (1911)?  

Assim, para compreender o significado do intuitivo prescrito para o ensino do 

medir no manual de Freire (1911) fiz a opção de buscar a obra que tem sido referência em 

vários trabalhos acerca do método intuitivo, no caso, o manual Primeiras Lições de Coisas 

de Calkins  traduzido por Rui Barbosa em 1886. De acordo com Gomes (2011), 

Menções ao manual de Calkins aparecem recorrentemente em trabalhos 

nos quais o foco é o ensino intuitivo, porque a publicação da tradução de 
Rui Barbosa é vista como uma das estratégias mais importantes na 

disseminação do método que se propôs para a estruturação da escola 

primária brasileira na passagem do século XIX para o XX, no contexto da 

mudança para o regime republicano. 
(GOMES, 2011, p.55) 

Assim, antes de examinar o entendimento do método intuitivo posto na obra de 

Freire, faz-se necessário compreender os princípios desse método e as sugestões para o 

ensino do medir defendidos por Calkins (1886), obra essa de grande visibilidade e difusão 

no período. Como também destaca Resende (2002) este livro tornou-se o mais conhecido 

lições de coisas e mais citado no Brasil nos relatórios analisados por ela do início do século 

XX. 
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OS PRINCÍPIOS DO MÉTODO INTUITIVO E O ENSINO DO MEDIR NA OBRA 

DE CALKINS (1886) 

A primeira publicação do manual Calkin’s new object lessons: primary object 

lessons for training the senses and developing the faculties of children de Norman Allisson 

Calkins
5
 se deu em junho de 1861 nos Estados Unidos. No caso do Brasil, com o título 

Primeiras Lições de Coisas. Manual de ensino elementar para uso dos pais e professores, 

a primeira edição é viabilizada pela tradução de Rui Barbosa
6
 em 1886, que como consta 

na sua capa foi aprovada pelo conselho Superior da Instrução Pública da Bahia, pelo 

Conselho Diretor da Corte – Rio de Janeiro, e adotada pelo Governo Imperial.  

Figura 2 – Capa do manual de Calkins 

Fonte: Calkins (1886). 

A partir da sua publicação a obra disseminou-se pelo país como um guia de 

instrução as vias das lições de coisas. Como destaca no prefácio da décima quinta edição 

ao referenciar aqueles que se ocupam da educação escolar, mas, que desconhecem dos 

princípios que devem guiar-se ao ministrar instruções baseados em métodos da educação 

5 Norman Allison Calkins  (1882-1895) nasceu no Estado de Wyoming nos Estados Unidos da América, foi 

um superintendente de longa data das escolas públicas da cidade de Nova York e presidente da Associação 

Nacional de Educação. Mais informações disponíveis em: http://www.findagrave.com/cgi-

bin/fg.cgi?page=gr&GRid=28560725. 
6  Rui Barbosa, autor de uma imensa obra acerca de vários problemas do país e de um minucioso projeto de 

educação pública, tinha permanente contato com a Europa, foi um homem conhecedor da realidade brasileira 

e informado sobre a dinâmica do mundo (MACHADO, 2006). 
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elementar, a elaboração dessa obra veio para  “acudir a esta urgência na esphera do ensino 

primário, e orientar os pais e professores, de modo que se saiam bem no seu mister, é o 

intuito deste livro” (Calkins, 1886, p. xxiv).  

As ideias apresentadas nas Primeiras lições de coisas defendidas por Calkins 

(1886) parte da observação como base do conhecimento, ou seja, são as vias da inspeção 

dos objetos que se aprende, precedendo do conhecido para o desconhecido, de modo a 

“apresentar ao menino antes dos vocábulos, as coisas, antes dos nomes as ideias, industrial-

lo em observar, executar e dizer” (Calkins, 1886, capa). Via a disciplinar as faculdades das 

crianças com processos adaptados, faz-se necessário estudar a natureza do espírito e seus 

modos naturais de desenvolvimento.  

Nesse contexto, Calkins (1886) sugere que o ensino deve-se nortear pelos 

princípios: é pelos sentidos que advém o conhecimento do mundo material; a percepção é a 

primeira fase da inteligência; a noção do espírito nasce da percepção das semelhanças e 

diferenças; as faculdades não progridem se tomados materiais que não estejam 

naturalmente ao seu alcance; além da sensação, a percepção, a observação, a comparação, 

a simples retentiva e a imaginação, as energias mentais também se regem pelo toque; a 

associação da recreação ao ensino é o incentivo para se ter uma criança atenta; inspirar o 

contentamento a infância; aguça-lhe a curiosidade para fixar a atenção e inculcar o amor a 

atividade; e o processo deve-se nortear do simples para o complexo, do que se sabe, para o 

que desconhece, dos fatos para as causas, das coisas para os nomes, das ideias para as 

palavras, dos princípios para as regras.  

Neste momento que se discute sobre os princípios e orientações bases do método 

intuitivo e as lições de coisas, é importante destacar que sobre o ensino do medir, a 

orientação se dá pela percepção e o medir com os olhos e as mãos, fazer comparações entre 

os tamanhos das coisas que esteja naturalmente ao seu alcance, classificar objetos por seus 

comprimentos, áreas, volumes e formas.  

No manual de Calkins as sugestões para o ensino desse saber constam-se 

principalmente nos capítulos Das Formas, Do Tamanho e Do tempo. Cabe frisar, 

entretanto, que na versão original, Calkins não se ocupa com o Sistema Métrico Decimal. 

A presença desse saber é uma adaptação realizada por Rui Barbosa para a versão brasileira, 

pois, no que se trata as medidas, o autor americano aborda apenas as oficiais no seu país.  
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Desse modo, Rui Barbosa acomoda a obra ao ensino do Sistema Métrico Decimal, 

adotado no Brasil desde 26 de junho de 1872. Dito de outro modo, na escrita do capítulo 

Do Tamanho, o tradutor deixa claro que essa inserção do ensino intuitivo a este saber de 

noções elementares era inevitável, por ser um conteúdo cultural adotado no Brasil. 

As orientações postas a este saber deram-se a partir das ideias de Calkins, 

organizadas em: tamanho em Geral, comprimento e sua medida, largura e espessura, altura 

e profundidade, e medidas normais. Em relação às orientações do método intuitivo as 

Primeiras Lições de Coisas sugere que a instrução se inicie pela noção/ideia, ou seja, a 

partir das palavras que exprimem o tamanho. “Infundir a noção concreta e ensinar-lhe a 

aplicação prática do metro e suas primeiras divisões, decímetro e centímetro” (Calkins, 

1886, p.337). Em seguida propõem-se as lições para desenvolver as ideias de largura e 

espessura, altura e profundidade, medidas normais de comprimento e capacidade, e 

distância e sua medida.  

Torna-se elucidativo ressaltar que a importância do medir vinculado ao método 

intuitivo, dar-se por ser um saber que fala aos sentidos, suas lições consideram o educar os 

olhos, para observar objetos, comparar, medir e classificar. “Cultiva-se a vista, 

distinguindo as fórmas dos objectos, seu tamanho, extensão, largura, côr, etc. Qualquer 

traça que leve o menino a comparar as fórmas, os volumes, o comprimento, a largura, as 

cores, contribuirá para a educação deste sentido” (CALKINS, 1886, p. 15). 

Assim, notam-se pelas ideias defendidas por Calkins (1886), que os sentidos são os 

elementos chaves da prática do medir no ensino primário. A partir da medição com os 

olhos e com as mãos das coisas o aluno consegue chegar ao conhecimento desse saber. 

Compreendido a abordagem dada ao método intuitivo pelo o autor das Primeiras Lições de 

Coisas, teria o mesmo entendimento o manual Arithmetica Intuitiva? Quais semelhanças e 

diferenças teria essa obra que circulou a mesma época?  

O MÉTODO PRESCRITO PARA O MEDIR NO MANUAL ARITHMETICA 

INTUITIVA DE FREIRE (1911) 

Como mencionado anteriormente, pelas opiniões da imprensa a primeira publicação 

do manual Arithmetica Intuitiva de Olavo Freire ao que parece apresenta características do 
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método intuitivo semelhantes àquelas divulgadas a época, como exemplo, o proposto no 

manual de Calkins (1886). Ou seja, a partir das críticas positivas da imprensa é esperado 

que no manual de Freire (1911) as ideias sejam trabalhadas antes das definições, com 

convites a observação, comparação e classificação das coisas, sugestões ao uso dos 

sentidos, sem regras e demonstrações e com situações de caráter prático. Porém, faz-se 

necessário uma análise ao manual Arithmetica Intuitiva no que diz respeito ao medir, a fim 

de observar o significado do método proposto imbricado a esse saber.  

Como já destacado, nessa obra com 8 capítulos, o medir ocupa o primeiro com 148 

páginas das 327 totais. De caráter geral, esse capítulo intitulado Sistema Métrico Decimal, 

apresenta definições do que é medir, as medidas, seus múltiplos e submúltiplos, e também 

disserta sobre os vários tipos de medidas – medidas de superfície; agrária; topográfica; 

volume; capacidade; peso; e tempo, tabelas de conversões e operações. Ainda sobre a 

organização do capítulo, o autor estrutura a obra em definições, exemplos, quadros 

sinópticos, tabelas de conversão e vários exercícios e problemas ao fim do capítulo.  

A linguagem adotada no manual é direta, Freire (1911) aborda os conceitos de 

pronto, por exemplo, “medir um objecto é procurar quantas vezes este objecto contém um 

outro da mesma especie e invariavel que denomina medida. Chama-se medidas os utensis 

empregados para avaliar as differentes grandezas (comprimentos, superfícies, volumes e 

pesos)”. O ponto de partida são as definições prontas, os conceitos permeiam ao longo das 

páginas e em alguns momentos apresentam-se exemplos ou problemas resolvidos. 

Figura 3 – Exemplo sobre cálculo de área 

Fonte: Freire (1911, p. 30). 

 Como modo de fixação, na Arithmetica Intuitiva à medida que as definições estão 

sendo apresentadas, constam-se também os quadros de sinopses como forma de resumo e 

reforço, por exemplo, no tópico denominado metro quadrado está posto o seguinte quadro: 
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Figura 4 – Quadro sinóptico dos múltiplos e submúltiplos 

Fonte: Freire (1911, p. 31). 

Desse modo, observa-se que o autor toma como método o estilo tradicional, a base 

das nomenclaturas com ênfase na memorização e nos processos repetitivos. Imbricado a 

essa característica insere-se os exercícios/problemas postos ao final do capítulo.  

Uma análise aos exercícios/problemas observa-se que estão organizados em blocos 

por conteúdo: medida de comprimento, área, volume, capacidade, peso, medida monetária 

e medida tempo. Cada bloco contém uma seção de exercícios introdutórios e outra de 

problemas escritos, como denomina o autor. A soma dos exercícios e problemas do 

capítulo do sistema métrico totalizam 905, mais da metade de toda obra, que totalizam 

1645. O que pode caracterizar esse saber visto como importante dentro da matéria 

Aritmética para o ensino primário. 

Nesse contexto, vale ressaltar que em relação aos exercícios iniciais se constatam 

aqueles com foco na memorização. Sua resposta se atém a repetição das definições que 

foram explicitadas ao longo do capítulo. 

Figura 5 – Lista de exercícios 

Fonte: Freire (1911, p.109). 

Assim, primeiro trabalha-se a memorização dos conceitos, para em seguida serem 

propostos os problemas escritos, em que a resolução é aplicação de operações já definidas 
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no problema, a partir dos sinais apresentados no enunciado. Por exemplo, os sinais de 

multiplicação e divisão no inicio do problema (Figura 6), implica que na sua resolução 

serão necessárias essas duas operações. 

Figura 6 – Problemas Escritos 

Fonte: Freire (1911, p. 121). 

Dessa maneira, pode-se notar que os exercícios/problemas estão postos dos que 

inculcam a memorização de definições para aqueles que se faz necessário realizar cálculos 

e operações na sua resolução, entretanto, as operações já estão claras no enunciado, sem a 

necessidade de pensar a respeito. 

Outro aspecto examinado na Arithmetica Intuitiva trata-se das figuras ao longo das 

páginas, que são postas para ilustrar um conceito ou problema ou ainda, apenas como 

exemplo de um instrumento de medição. Por exemplo, foi identificado a presença de 

imagens de metro, pesos e balanças e instrumentos de medição de capacidade.  

Figura 7 – Exemplos de ilustrações de objetos do medir 

Fonte: Freire (p.21;63, 1911). 

A presença de algumas imagens cumpre a tarefa de apresentar instrumentos 

adotados e que são utilizados para fazer medições. Assim, há imagens com intuito apenas 

de auxiliar no entendimento do conceito, como a presença de um quadrado para definição 

de metro quadrado. E há aquelas imagens para relacionar ao prático, ou seja, entre as 
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definições descritas, o autor exemplifica sobre as profissões ou situações próximas da vida 

as quais as medidas fazem parte da rotina, aspecto esse também presente nos problemas.  

Importante ressaltar que as imagens embora sejam elementos de observação, ao que 

tudo indica, elas não estão postas no manual para inculcar o aluno sobre um conceito, mas 

sim, como modo elucidativo de exemplos acerca de alguma definição ou contexto. Não há 

convites nem sugestões para a medição das coisas com os instrumentos, as imagens 

apresentam-se meramente ilustrativas. 

De certo, pelo o exposto até o momento, por um lado constata-se que o intuitivo 

abordado para o medir no manual de Freire (1911) distancia-se das ideias divulgadas à 

época, em que a observação e o sentido são tomados para aquisição de conhecimento. Sua 

proposta ao que parece trabalha a memorização pelas definições e quadros de sinopses, 

num processo repetitivo pelo grande número de problemas, fator esse que deixa o ensino 

exaustivo e que diferencia do defendido por Calkins. 

O ensino intuitivo condemna as nomenclaturas. Foge de tudo quanto é 

arbritariamente convencional e formalístico. Repudia as noções a priori. 

Não tem por fito sortir a mente da creança de uma provisão, mais ou 

menos copiosa, de informações a respeito das coisas reaes, mas educar-
lhe as faculdades no habito de desentranharem, com segurança, do seio da 

realidade a expressão de sua natureza e das suas leis.  

(CALKINS, 1886, p. xi) 

Entretanto, por outro lado há uma aproximação entre as obras, ao evidenciar a 

inserção do caráter prático da vida ao medir, característica que aguça a atenção e 

curiosidade, ponto esse defendido por Calkins (1886). O método proposto por Freire 

(1911) baseia-se no método tradicional em que o aluno memoriza e aplica o decorado em 

grande número de exercícios/problemas repetitivos. No entanto, ao que tudo indica a partir 

do uso da sua obra os alunos estão em contato com sistema métrico associado ao caráter 

prático, pelos exemplos/exercícios/problemas associados à vida.  

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

Diante do exposto neste artigo, ao observar como o método intuitivo está posto no 

manual escrito por Olavo Freire, especificadamente no ensino do medir, notam-se que as 
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sugestões abordadas distanciam-se do método intuitivo defendido na época e defendido no 

manual de Calkins (1886), em que os sentidos e a observação são elementos principais do 

ensino, com ressalva as menções dos exemplos práticos da vida, característica que aguça a 

curiosidade e atenção do aluno.  

Desse modo, as duas obras apresentam entendimentos diferentes para o método 

intuitivo, sendo assim, uma justificativa para o título da obra Arithmetica Intuitiva de 

Freire (1911) deve-se ao modismo da época, pois, ao que tudo indica existia em circulação 

no Brasil, diferentes entendimentos para o significado do intuitivo, pelo menos em relação 

ao medir. Por isso a necessidade de buscar compreender as obras de referência como é o 

caso de Calkins, antes de examinar outras obras que tratam de saberes específicos. 

Após a análise, ao que parece a “intuição” compreendida na obra de Olavo Freire, 

remete-se ao fazer, longe das demonstrações, mas sim, às vias de resolver muitos 

problemas que parte da memorização dos conceitos aos problemas de aplicação prática. 

Importante destacar que a análise dos problemas apresentados na obra de Freire (1911) por 

si daria enredo para um trabalho, no entanto para este estudo foram examinadas apenas 

algumas características.  

Não obstante, o que foi apresentado neste texto corrobora para identificar como o 

ensino do medir estava prescrito em manuais a época da Pedagogia Moderna e o método 

intuitivo. Além de propor o medir como um saber que fala aos sentidos, quando vistos 

pelas lições de coisas (Calkins, 1886) também nota-se o medir ora desvinculado dos 

sentidos, mas enraizado com suas definições formalísticas e nomenclaturas de 

comprimento, área, volume, peso e capacidade.  

Ao que diz respeito às finalidades, observa-se então, que o proposto na Aritmética 

Intuitiva articula entre preparar os alunos de informações e conceitos, com imagens 

ilustrativas, ao mesmo tempo em que, propõe situações para chamar atenção das possíveis 

inserções na vida prática, com menção de exemplos como comércio e agrimensura, aspecto 

esse também notado nas orientações das Primeiras Lições de Coisas.  

Importante ressaltar que este estudo trata-se de um primeiro ensaio sobre as 

orientações para o ensino do medir postas nos Manuais Didáticos. Por sua vez, os 

resultados apresentados neste texto, reflete uma visão macro e inicial acerca da 

problemática pretendida. Porém, os indícios observados mediante esse exame demonstra a 

necessidade do aprofundamento a partir de outros manuais didáticos e leituras que 
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auxiliem caracterizar o medir no ensino primário, considerando o contexto social e 

educacional o qual a escola primária estava inserida àquela época.  

De outro modo, outras investigações são necessárias. Com o cruzamento entre 

outras fontes será possível identificar as mudanças do ensino das medidas e suas 

finalidades em meio às reformas educacionais. Isso não só à época da Pedagogia Moderna 

e o ensino intuitivo, mas também em tempos da Escola Nova e Movimento da Matemática 

Moderna. 
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TRABALHANDO COM AS MEDIDAS: orientações para o 
Ensino Primário pelas mãos de Irene de Albuquerque 

Elenice de Souza Lodron Zuin1 

RESUMO 
Este artigo traz a descrição e análise do tópico Noções Fundamentais do Sistema Métrico, incluído 
na 1ª e 4ª edições do manual Metodologia da Matemática, de autoria de Irene de Albuquerque, 
publicadas em 1951 e 1960, respectivamente. A obra era destinada aos professores primários, 
orientadores de ensino e alunos das Escolas Normais. Procura-se evidenciar as prescrições da 
referida autora em sua obra, de um modo geral, e para o ensino-aprendizagem do sistema métrico 
decimal, em particular. Em relação ao sistema métrico, as poucas alterações identificadas nas duas 
edições analisadas não constituem mudanças substanciais. A autora contribui para a difusão e 
circulação de metodologias pautadas no método intuitivo e nos princípios da Escola Nova.  

Palavras-chave: Manual didático. Sistema métrico decimal. Escola Nova. Ensino Primário. 
Formação de professores.  

INTRODUÇÃO 

Temos assistido à uma maior convergência nos estudos das disciplinas escolares, 

suas particularidades e proposição de metodologias pedagógicas. Busca-se uma 

compreensão da escola e das práticas que a instituem. Procura-se entender o(s) modelo(s) 

escolar(es) que se configuraram ao longo dos tempos, dentro de sua conformação histórica. 

As fontes primárias são variadas e esperam as mãos de quem puder as selecionar e 

estabelecer a reconstrução das muitas histórias escritas e, pelo menos, as bases da 

edificação daquelas ainda não grafadas, reforçando os suportes da história cultural dos 

saberes escolares.  

Os manuais pedagógicos de décadas anteriores constituem-se em fontes relevantes 

para a História da Educação por terem sido destinados, principalmente, para as Escolas 

Normais e cursos de capacitação de professores. O quê ensinar e como ensinar se 

entrelaçam e se mesclam com o currículo oficial/formal e o não-oficial/não-formal, 

moldados pelos manuais. Esses impressos marcam um forte componente na condução das 

1 Docente do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais – Doutora em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
E-mail:elenicezuin@gmail.com 

Comunicações



XIV Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970):  
Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  
Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 
Universidade Federal Rio Grande do Norte             ISSN: 2357-9889   

Anais do XIV Seminário Temático – ISSN 2357-9889  

práticas dos futuros docentes, na sua produção e apropriação de saberes, por ditarem 

orientações didático-pedagógicas e conteúdos escolares. 

Como os manuais também eram escritos visando atingir os professores em serviço, 

essa dimensão se amplia, na medida em que age, de forma direta ou indireta, em uma 

parcela da homogeneização das metodologias nas instituições de ensino. Então, vai-se 

talhando, aqui e ali, culturas escolares2 (VIÑAO FRAGO, 2006) ancoradas em um mesmo 

pilar; pilar este que pode ter sido gestado a partir de um manual que é adotado na formação 

de professores e continua sendo seguido pelas normalistas, posteriormente, na sua vida 

profissional como docentes. Como diz Escolano (2009), “o manual é um sintetizador da 

cultura profissional dos ensinantes” (p.169) e, além disso, “é a representação de todo um 

modo de conceber e praticar o ensino”. (p.170). Mais do que um texto de apoio, o manual 

dita um modus operandi para a sala de aula, carrega consigo valores e ideologias. 

Para Choppin 
O manual se apresenta como o suporte, o depositário dos conhecimentos e 
das técnicas que, em um dado momento uma sociedade acredita ser 
oportuno para que a juventude deva adquirir para a perpetuação de seus 
valores. Os programas oficiais quando existem, constituem a estrutura sobre 
a qual os manuais devam conformar-se estrictamente. (2001, p. 210). 

Como ensinar, como transpor um saber para os estudantes? Há uma originalidade 

nas práticas e metodologias escolares (CHERVEL, 1990) que vêm à tona nas orientações 

prescritas nos manuais pedagógicos. Temos como componente importante a Pedagogia, 

que “longe de ser um lubrificante espalhado sobre o mecanismo, não é senão um elemento 

desse mecanismo; aquele que transforma os ensinos em aprendizagens” (CHERVEL, 1990, 

p. 182). É preciso ter um olhar cuidadoso para as correntes pedagógicas e a apropriação

das mesmas pelos autores de textos destinados aos professores em sua formação inicial ou 

em serviço. 

Para este artigo, elegi como fonte primária o manual Metodologia da Matemática, 

escrito por Irene de Albuquerque. Analisei a primeira e quarta edições, de 1951 e 1960, 

respectivamente. Ambas estão disponíveis no Repositório Institucional da Universidade 

Federal de Santa Catarina. Procuro evidenciar as instruções da referida autora para o 

ensino-aprendizagem da aritmética, de um modo geral, dando destaque para o sistema 

2 De acordo com Viñao Frago (2006), “desde una perspectiva história parece más fructífero e interesante 
hablar, en plural, de culturas escolares. (...) Cada establecimiento docente tiene, más o menos acentuada, su 
propia cultura, unas características peculiares.” (p. 80). 
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métrico decimal e verificar se suas orientações para este tópico específico são mantidas nas 

duas edições analisadas.   

TRANSFORMANDO A ESCOLA TRADICIONAL NO BRASIL: um processo lento 

A discussão por uma escola que rompesse com os moldes tradicionais e colocasse o 

aluno no centro do processo educacional ocorria, no Brasil, desde as últimas décadas do 

século XIX. O ensino intuitivo, as lições de coisas entram em cena, sendo Rui Barbosa um 

de seus principais divulgadores. Propunha-se uma nova relação com o conhecimento, uma 

nova escola onde prevalecesse o exercício reflexivo dos sentidos, o cultivo da observação. 

No dealbar do Oitocentos, a Escola Nova, também designada por Escola Ativa ou 

Escola Progressiva, ganhava ecos no país. O professor suíço Adolphe Ferrière (1879-

1960) é considerado um dos fundadores e um dos grandes representantes deste movimento. 
A Escola Ativa era baseada na autonomia dos educandos, na atividade 
espontânea, no auto-governo, na experiência pessoal da criança, na 
liberdade, na criatividade, na individualidade e nos métodos ativos. A 
Escola Ativa seria, então, a escola da espontaneidade, da expressão criadora, 
da liberdade. Para Ferrière, o fim da Escola Nova não era a aquisição de 
conhecimentos inscritos num programa, mas a conservação e aumento da 
potência do espírito da criança, e seu objetivo seria o de formar 
personalidades equilibradas e harmoniosas, com o sentido de serem obreiros 
ativos e construtivos da justiça e da paz no mundo. Todo o formalismo da 
escola e todas as práticas que estivessem à margem da vida deveriam ser 
banidas definitivamente dos meios educacionais. 

(PERES, 2002, p.11-12). 

Na década de trinta do Novecentos, vimos o movimento de renovação do ensino 

culminar no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, pela universalização de 

uma escola pública, laica e gratuita. Liberdade, criatividade, individualidade, autonomia da 

criança, autogoverno, atividade espontânea, valorização da experiência pessoal dos 

educandos, esses eram os princípios para a renovação da escola. 

José Ribeiro Escobar, em seu artigo O ensino de Matemática, publicado em 1934, 

na Revista de Educação de São Paulo, trazia alguns princípios da Escola Ativa, 

evidenciando o trabalho manual:   
Kerschnsteiner, na Alemanha (...), Montessori, na Itália (...), Dewey, nos 
Estados Unidos, Paytot, na França, e outros, querem que tôdas as disciplinas 
sejam dadas através do trabalho manual. A aritmética, a geometria, a 
educação dos sentidos, as lições de cousas, a linguagem devem ser primeiro 
aquisições musculares. Reconhecendo-se nos músculos o valor capital que 
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têm na vida psicológica, fundou-se a escola do trabalho como método de 
ensino, Die Arbeitschule.  
Pois em todos os graus do ensino, o aluno, mesmo que a sala de aula ainda 
não seja uma oficina, como é o ideal, póde fabricar com madeira, o metro, a 
braça, o côvado, o pé, os mil aparelhos para demonstrações aritméticas, 
algébricas e geométricas; com o papelão, papel-cartão ou barro, todos os 
sólidos geométricos, o litro, seus múltiplos e sub-múltiplos, as medidas de 
capacidade antigas; pode fazer milhares de gráficos e de desenhos; pode 
medir, pesar, avaliar; pode construir objetos, levantar plantas. 
Nas escolas primárias, as crianças desenham no chão vários polígonos; 
correm sôbre êles, dizendo-lhes nomes; medem os perímetros, as diagonais, 
os raios, os apótemas; os maiores medem as áreas, traçam um polígono 
igual a outro.  (...) 
De trena e grafômetro em punho, nas excursões escolares, medem-se 
terrenos, calculam-se triângulos; avaliam-se distâncias sem medi-las, 
contam-se as pétalas e os estiletes de uma flor silvestre, as faces de um 
cristal de rocha. 
A sala deve ser uma sala-ambiente, com tudo que concerne à matemática: o 
seu material didático próprio, a sua biblioteca independente, a sua 
marcenaria, pois a serra e a lima não são inferiores, para a formação mental, 
à pena e ao livro.  

    (ESCOBAR, 1934, p. 112-113) 

Do ensino intuitivo para o escolanovismo, o aluno, centro do processo educacional, 

passa do papel de observador para o papel de experimentador. Tem-se uma “maneira 

inseparável de uma teoria do trabalho manual, concebido como um meio de educação do 

espírito”, afirma Vidal (2013, p. 581), baseando-se em Hamelime.  

Marcadas pelos avanços da Psicologia Educacional, as propostas da Escola Ativa, 

cujas premissas se conciliam com a concepção humanista moderna, aparecem em livros e 

artigos de diversas revistas destinadas aos professores; influenciam as reformas políticas na 

área da instrução em vários estados brasileiros, como uma forma de tentar mudar a 

realidade dos educandários. A renovação da escola estava atrelada ao progresso social. 

Como nos lembra Vidal, “o Brasil foi o único país do mundo ocidental em que a Escola 

Nova tornou-se um investimento do Estado”. (2013, p. 582).  

No movimento da Escola Ativa, era necessário “levar o professor à compreensão 

das ‘novas finalidades sociais da escola’”; também “significava fazê-lo percorrer o 

caminho que leva à superação de suas concepções sobre a atividade da criança, 

deslocando-as do terreno constituído por uma pedagogia centrada no exercício de suas 

faculdades” (CARVALHO, 2002, p. 387). Aqui se demarca um ponto fundamental, que 

consistia na mudança de mentalidade do professorado, necessária para que se atingissem os 
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objetivos para a implementação das novas bases teóricas e práticas na educação brasileira. 

Os manuais pedagógicos seriam os principais instrumentos para cumprir essa função.  

A AUTORA E SUAS OBRAS 

Irene de Albuquerque foi professora catedrática do Curso Normal do Instituto de 

Educação do Distrito Federal3, atuou nos Cursos de Aperfeiçoamento do Instituto Nacional 

de Estudos Pedagógicos – INEP – trabalhando com a Metodologia da Matemática e foi 

docente do curso primário.  

Pelo Diário Oficial da União de 12 de fevereiro de 1943, sabemos que ela foi 

exonerada do cargo de professora primária e, ao mesmo tempo, provida para a docência do 

Curso Normal, em ato do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. A referida professora foi 

dispensada da função de Coordenadora Geral de Prática de Ensino no I. T. E pelo 

Secretário Geral de Educação e Cultura em 3 de setembro de 1954. (DOU, 1954). 

Além de ser coordenadora da Enciclopédia Delta Júnior e escrever, em co-autoria 

com  Julio César de Mello e Souza, Tudo é fácil e Diário de Lúcia, foi autora dos livros: 

Metodologia da Matemática; Jogos e Recreações matemáticas; Testes para o curso 

primário; Cadernos de Testes; Cálculos Graduados e Noções de Educação Doméstica. 

A autora também foi responsável pelo manual Prática do Ensino Primário, em 

colaboração com as professoras Brisolva de Brito Queirós, Circe de Carvalho Pio Borges, 

Haidée Coelho e Josefina de Castro e Silva Gaudenzi. Outra de suas publicações, pelo 

INEP, foi a monografia A Prática de Ensino nos Institutos de Educação e Escolas 

Normais. 

O  MANUAL  METODOLOGIA DA MATEMÁTICA 

Irene de Albuquerque escreveu sua Metodologia da Matemática em um tempo de 

transições no país, período pós II Guerra Mundial, crescimento na área industrial, 

urbanização, que já se manifestava no início da década de 1930. Nova estrutura sócio-

político-econômica, um novo impulso com Juscelino Kubitschek, a necessidade de mão de 

3 A escola teve vários nomes: Instituto de Educação do Distrito Federal, posteriormente, Instituto de 
Educação da Guanabara. Em 1975, Instituto de Educação do Rio de Janeiro e, a partir de 1997, Instituto 
Superior de Educação do Rio de Janeiro. Na sua origem, D. Pedro II teve a intenção de criar uma Escola 
Normal e foi fundada, em 1880, a Escola Normal da Corte. 
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obra especializada e aumento da demanda por mais escolas e, consequentemente, mais 

professores. A Matemática Moderna se aproximava lentamente dos educadores brasileiros.  

O ideário da Escola Nova, propagado antes da Segunda Grande Guerra, ainda 

ocupava os palcos de discussão na década de cinqüenta. Os seus princípios educativos 

eram divulgados em artigos nas revistas pedagógicas e em várias obras que circulavam, 

assinadas por autores nacionais e também estrangeiros, que já tinham se tornado familiares, 

como Dewey, Kilpatrick, Torndike, Decroly, Montessori, entre outros. 

John Dewey demarca sua posição em relação à aprendizagem salientando que, 

desde os tempos imemoriais, antes que as escolas existissem as crianças aprendiam com 

suas experiências. Rejeitando métodos focalizados na memorização e repetição mecânica, 

lembra que as crianças aprendem muito fora do ambiente escolar. Para ele, a aprendizagem 

está ligada a um ato de experiência. A instrução ocorre, intermediada por uma experiência 

ou, mais precisamente, é através de uma situação empírica que se chega ao conhecimento. 

“As crianças devem ser postas em contacto com uma real situação de experiencia, em cujo 

desenvolvimento lhe seja necessario pensar, reflectir, raciocinar e por esse modo adquirir o 

conhecimento” (TEIXEIRA, 1928, p. 11). Propiciar novas experiências e aprendizagens a 

partir do entorno da criança, dos espaços físicos e das relações sociais, proporcionar 

atividades e momentos centrados nos alunos, de modo que eles se envolvam, presumam, 

ponderem, raciocinem e, desta forma, absorvam os saberes é o mais importante. O desafio 

do educador é vislumbrar as possibilidades e potencialidades das inúmeras situações 

escolares para o desenvolvimento infantil, nas quais haja espaço para a observação, 

criação, construção e a participação ativa dos educandos. Dewey incentiva que o professor 

ajuste e adapte seus materiais de ensino visando ao cultivo do pensamento das crianças. 

Albuquerque toma o mesmo fio condutor e afirma: “há uma porção de 

conhecimentos que a criança adquire espontâneamente, assistemàticamente, fora da 

escola” (p. 11); “essa criança, que aprende sozinha tantas cousas, é a mesma que vai para a 

escola; e se esse ensino intencional sistemático, que a escola se propõe, lhe oferecer os 

mesmos elementos que a vida de cada dia lhe proporciona, a aprendizagem não apresentará 

problemas.” (ALBUQUERQUE, 1951, p.12). A autora se posiciona contra o ensino nos 

moldes tradicionais e ressalta as atividades fora da sala de aula, como forma de motivação. 

Destaca que é necessário “dar um sentido, um interesse a toda aprendizagem. Essa tem 

como ponto de partida sempre uma situação problemática e serve a resolver novos 
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problemas.” (p.12).  Ela defende uma metodologia que possibilite à criança fazer, por si 

mesma, “redescobertas” em Matemática. 

As orientações de Albuquerque seguem de perto Lourenço Filho, quando este dita, 

na sua obra Introdução ao Estudo da Escola Nova: “a ação educativa deverá utilizar as 

situações de jogo e atividades livres, embora nelas não se contenha. A expressão lúdica é 

um ponto de partida”. O aluno aprenderá “a fazer fazendo, e a pensar pensando, em 

situações definidas” (LOURENÇO FILHO, 2002, p.357).  

A proposta didática de Albuquerque estava ancorada no ensino intuitivo, nas 

prescrições do escolanovismo e sua Metodologia da Matemática continuou sendo impressa 

mesmo depois de o Brasil ser atingido pelas discussões do Movimento da Matemática 

Moderna. Porém, a autora ainda se enquadrava nos princípios da primeira Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, LDB 4.024, de 1961, a qual se pautava em uma linha 

liberal, primando pela autonomia do indivíduo, pela qualidade e pela cultura geral. 

(HILSDORF, 2003). Albuquerque, em nota de rodapé, destaca o valor das gravuras, em 

torno das quais “se possam fazer problemas e derivar as aulas de linguagem e 

conhecimento”. Ressalta também o valor do desenho e dos trabalhos manuais,  pois os 

mesmos “desenvolvem-se com a unidade de trabalho e dão, por sua vez, novos motivos à 

Matemática.” (ALBUQUERQUE, 1851, p. 21). 

Há a informação de que as unidades de trabalho e os planos de aula, incluídos na 

Metodologia da Matemática, foram baseados nas orientações de Alfredina de Paiva e 

Souza, catedrática de Metodologia Geral, do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. A 

publicação da obra de Albuquerque ocorre na época da vigência do Decreto-lei n. 8.529, de 

02 de janeiro de 1946, que organizou o ensino primário em nível nacional. O ensino 

primário fundamental deveria atender aos seguintes princípios:   
a) Desenvolver-se de modo sistemático e graduado, segundo, os interesses naturais da

infância;
b) ter como fundamento didático as atividades dos próprios discípulos;
c) apoiar-se nas realidades do ambiente em que se exerça, para que sirva à sua melhor

compreensão e mais proveitosa utilização;
d) desenvolver o espírito de cooperação e o sentimento de solidariedade social;
e) revelar as tendências e aptidões dos alunos, cooperando para o seu melhor

aproveitamento no sentido do bem estar individual e coletivo;
f) inspirar-se, em todos os momentos, no sentimento da unidade nacional e da

fraternidade humana.
(BRASIL, 1946, art. 10) 
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No capítulo III da referida lei, designa-se que os cursos de especialização de ensino 

normal compreenderiam os seguintes ramos: educação pré-primária; didática especial do 

curso complementar primário; didática especial do ensino supletivo; didática especial de 

desenho e artes aplicadas; didática especial de música e canto. Pelo seu artigo 14, é 

evidenciado que, para os cursos de formação docente, a composição e a execução dos 

programas se coadunassem com “a adoção de processos pedagógicos ativos”. Além disso, 

nas aulas de metodologia, deveria se efetivar a “explicação sistemática dos programas de 

ensino primário, seus objetivos, articulação da matéria, indicação dos processos e formas 

de ensino, e ainda a revisão do conteúdo dêsses programas, quando necessário.” (BRASIL, 

1946). A obra de Albuquerque viria atender a essas determinações. 

Há que se destacar que Manuel Bergström Lourenço Filho, escolanovista por 

excelência, um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ficou na 

direção central do Instituto de Educação, no Rio de Janeiro, até 1937, e lá deixou suas 

marcas. No ano seguinte, foi nomeado como primeiro diretor de um instituto recém-criado, 

o INEP, permanecendo até 1946. Irene de Albuquerque foi professora de Metodologia da

Matemática dos Cursos de Aperfeiçoamento do INEP e docente do Instituto de Educação. 

Ela estava imersa nas discussões sobre o movimento de renovação da escola e, adepta ao 

mesmo, norteia-se pelos princípios escolanovistas ao escrever seu livro. Então, existe um 

conjunto de circunstâncias que levam a autora a se pautar em novas metodologias.  

Na capa da 1ª edição, de 1951, como um merchandising, indica-se que na obra se 

encontram orientações minuciosas e sugestões práticas de todos os pontos do programa do 

curso primário e também a sua destinação: para os professores primários, orientadores de 

ensino e alunos das Escolas Normais. Suas dimensões são 18,5 cm por 12,8 cm, com 191 

páginas; já, a  quarta edição, de 1960,  com 14 cm x 21 cm, contém 203 páginas.  

Em 1958, a professora Persides Pires do Amaral publica, no periódico paulista 

Revista do Magistério, o artigo O ensino da Matemática no Ensino Primário, no qual 

enaltece o ensino intuitivo: “o ensino das coisas, partindo da observação, fundamento 

racional para qualquer aprendizado, e das experiências, fator imprescindível na aquisição 

de conhecimentos, conduz-nos a concepções seguras” (AMARAL, 1958, p.20). Indica os 

princípios do método e, em relação ao primeiro,  
Concretização ou objetividade. Concretizar é objetivar, materializar, 
considerar o real. A aprendizagem se faz pelos sentidos, é óbvio. Aulas 
abstratas, nas quais o mestre não raro, se perde em divagações e digressões, 
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são aulas desinteressantes e dispersivas. É necessária a apresentação real à 
criança, e objetos que ela possa contar, separar, reunir, analisar, comparar. 
Daí a noção de quantidade, de unidade (número), de tamanho e peso, a idéia 
da forma, o senso de proporção, etc. Iremos assim dos meios objetivos aos 
elementos representativos; das medidas naturais (palmo, pé, braça, colher, 
xícara, etc.) às convencionais (metro, litro, etc.); das aquisições sensoriais à 
elaboração dos conceitos. Todas as atividades mentais da criança entram em 
jogo, movidas por um interesse naturalmente despertado e hàbilmente 
mantido pelo mestre.  
Ao apresentar às crianças de 1º ano coleções de objetos a serem contados, 
separados, reunidos, por exemplo, o  aluno vê o número concreto, isto é, 
ligado ao objeto que ele representa.   

(AMARAL, 1958, p.20) 

Por estas considerações de Amaral, verificamos que o ensino intuitivo ainda era 

muito exaltado e utilizado na instrução primária brasileira em meados do século XX, o que 

reforça a condução metodológica de Irene de Albuquerque em sua obra. Ela afirma: deve-

se “apelar mais para o raciocínio e a evidência do que para a memória, é o papel do 

professor. A objetivação da aprendizagem é de grande valor para o seu êxito”. Para ela, a 

aprendizagem se faz mais efetiva quando se apela para os sentidos, sendo importante a 

utilização de “objetos do mundo real, desenhos, massa plástica, papel e tesoura, etc.”, pois 

os mesmos auxiliam “muito mais do que longas explicações ou infindas decorações.” 

(ALBUQUERQUE, 1951, p.13). 

PESOS E MEDIDAS NA METODOLOGIA DA MATEMÁTICA 

Na primeira edição da Metodologia da Matemática, publicada em 1951, o nono 

capítulo, “Noções Fundamentais do Sistema Métrico”, ocupa 15 páginas, sendo posterior 

aos capítulos sobre números decimais e sistema monetário brasileiro – subsídios para os 

alunos operarem com as medidas decimais. Recomenda-se, aos professores, que iniciem 

esse tópico levando em conta o conhecimento prévio do aluno, utilizando os termos a que 

seu ouvido já está acostumado, pela vida prática: metro, litro, quilo, meio metro, meio 

litro, meio quilo, ¼ de litro, 250 grs., 20 centímetros, 30 centímetros, etc., de modo que a 

criança seja levada a entender a relação e o significado dos termos. Para se trabalhar o 

sistema métrico, a proposta é utilizar as medidas aliadas aos conceitos de comprimento, 

área e volume, de forma objetiva, gradual e integrada, com auxílio de material concreto.

.       Para a autora, as noções de múltiplos e submúltiplos não devem ser apresentadas 
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inicialmente aos alunos. No entanto, alerta ser necessário propiciar muitas atividades 

práticas de modo que as crianças assimilem as medidas pelo seu uso, pois 

Os problemas e a prática em situação viva são mais importantes do que os 
exercícios escritos, desligados da vida, embora o conhecimento do 
vocabulário adequado seja também importante. Muitas crianças sabem 
papaguear todas as relações do sistema métrico, mas se satisfazem com 
resultados absurdos em problemas, porque sua aprendizagem foi feita por 
mero verbalismo. Fazer adivinhar medidas, aproximadamente, é uma forma de 
tornar útil e prática a aprendizagem do sistema métrico. (Quando pesa um 
embrulho de feijão, quando há num jarro com água, quanto mede a sala de 
aula, ou um pedaço de fita, etc.).  

(ALBUQUERQUE, 1951, p. 144) 

Desta forma, Albuquerque propõe que os docentes pautem suas atividades nos 

problemas ligados à vida real e à situações cotidianas que podem ser desenvolvidas com os 

alunos nas mais diferentes situações. 
O ensino do quilo exige o uso de uma balança e de cousas que se vendam a 

quilos, ou cujo transporte é pago por quilos, para que as crianças pesem. 
Há balanças domésticas fáceis de ser levadas à escola, no caso desta não a 

possuir. A balança é, entretanto, um material importante, não só para o estudo 
da aritmética como das ciências físicas. Os alunos serão conduzidos a ver que 
é preciso ter quatro pacotes de manteiga de 250 grs. para pesar um quilo, ou 
dois pacotes de talharim de meio quilo para formar um quilo, etc. Dêsse 
conhecimento prático se derivarão problemas; pão, biscoito, etc. podem ser 
pesados.  

O litro, meio litro e 1/4 de litro empregados para medir leite devem ser 
trazidos para classe, para ensinar litro. Usando água, as crianças 
compreenderão as relações entre as várias medidas, aliás bastante fácil, dado 
que já têm o conhecimento de metade e quarta parte. Podem compreender, 
aproximadamente, quanto do litro um copo de leite representa, e quantos copos 
de leite uma criança deve tomar por dia. Incentiva-se a prática das 
mensurações em casa: Quantos litros de água cabem no tanque, no balde, na 
panela maior, na panela menor; que porção dágua cabe no jarro ou garrafa em 
que é servida a água à mesa. Lembraremos cousas que se compram em litros, 
como vinagre, álcool, azeite, gasolina; grandes vasilhames para transporte do 
leite; como são medidos os litros de gasolina colocados num carro. A 
introdução do vocabulário capacidade será oportuna.  

Para ensinar o metro, é preciso que o professor disponha de um metro de 
carpinteiro (articulado em [decímetros]) ou um metro usado em lojas, ou fita 
métrica. Quanto mais variado o material da exemplificação, melhor será. 
Quanto às crianças, uma régua graduada (de preferência, duplo-decímetro) 
com auxílio da qual elas construirão o seu próprio metro. Para isso, cada 
criança receberá uma tira de papel, que cortará na medida do metro, conferindo 
com o metro da professora. O metro, dobrado ao meio, dará o meio metro. Os 
primeiros exercícios constarão de mensurações aproximadas com essas 
medidas. Com o auxílio da régua, dividirão o metro em decímetros ou grupos 
de 10 centímetros. Será, mesmo, interessante que escrevam na fita métrica 
assim construída: 

   1
  um decímetro 

0         2 
 dois decímetros     

0         3 
  três decímetros 

0 
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Usarão a régua para medidas pequenas e a fita métrica para medidas para as 
quais a régua seja demasiado pequena. Verificarão as relações entre o metro e 
seus submúltiplos, sem empregar êsse termo. 

(ALBUQUERQUE, 1951, p. 164-166) 

A proposta metodológica de Albuquerque visa que as crianças tenham contato com 

os instrumentos de medida, com simulações das situações cotidianas, as quais promovem a 

ação, o seu pensamento ativo, suas ponderações, reflexões sobre cada uma das situações, 

propiciando que tirem suas conclusões e aprendam com as atividades práticas. Aos poucos, 

seriam introduzidas as medidas expressas em notação decimal e as abreviações das 

unidades de medida. Primeiramente, trabalhar com os submúltiplos para, depois, inserir os 

múltiplos, todavia, a autora observa que, como o hectômetro e o decâmetro não são muito 

utilizados, não devem constar dos exercícios e problemas para os alunos. 

Recomenda que a escrita, leitura e a prática com as medidas sejam realizadas com 

cautela e mais pausadamente, permitindo uma melhor assimilação pelos estudantes, os 

quais “não terão dificuldade alguma em conversões ou movimento de vírgula e, mesmo, 

em leitura e escrita de medidas de comprimento.” (ALBUQUERQUE, 1951, p. 168). O 

tópico medidas de comprimento é finalizado com sete problemas e exercícios.  

A autora sugere a confecção de um cartaz em que se possa ter uma vírgula móvel, 

para sistematização dos múltiplos e submúltiplos do metro. Indica também utilização de 

jogos e recomenda a confecção de cartões grandes, onde serão representados algarismos, 

vírgula e as várias unidades de comprimento, massa ou capacidade. O professor deve ditar 

um número e deixar que algumas crianças o formem com os cartões, à frente dos demais 

colegas, estes, por sua vez, devem copiar o número formado. Como variação do jogo, 

recomenda que se proponha alguma conversão para a medida apresentada anteriormente.  

No capítulo seguinte, a autora inicia o trabalho com perímetros, áreas e volumes. 

Porém, primeiramente, o aluno deve ter um conhecimento prático de dois quadriláteros – o 

quadrado e retângulo – sem utilizar nenhuma fórmula, obter o perímetro das figuras, 

apenas pela sua definição. A autora destaca que a criança apreende a “noção de perímetro” 

utilizando apenas números inteiros, podendo calcular o perímetro de outras figuras e estará 

apta para “descobrir” as fórmulas para cada caso. Para a noção de área, a sugestão é partir 

da nossa necessidade de medir superfícies; criar uma situação-problema, onde serão 

apresentadas várias figuras diferentes com áreas aproximadas, para que os alunos indiquem 

qual delas tem maior superfície. Estabelecer uma unidade também é importante. Outra 
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proposta é “quadricular” cartolinas com a forma de quadrado e retângulo e estabelecê-los 

como uma unidade de medida e, só a partir daí, introduzir o termo área. Posteriormente, 

apresentando a noção de outras unidades legais de área, o professor deve mostrar 

quadrados com 1m2, 1dm2, etc., lembrando que não se pode trazer para a classe o km2. 

Para que as crianças possam redescobrir o cálculo de área, a orientação é de que se 

utilize papéis quadriculados, com um centímetro de lado para cada quadrado, sendo esse 

um ponto crucial para que elas possam entender e incorporar a noção de área. Recomenda 

que diversas atividades devem ser desenvolvidas com retângulos de dimensões diferentes, 

com a contagem do número de quadrados no interior de cada figura, de modo a propiciar 

uma melhor assimilação da noção de área. O objetivo é levar as crianças à conclusão de 

que o resultado será o mesmo se fizerem a multiplicação do número de fileiras de 

quadrados da base pelo número de fileiras de quadrados da altura.  

Em seguida, o desafio proposto aos alunos é de como obter a área de uma figura 

que não está quadriculada, mas sabendo as medidas dos seus lados. Albuquerque afirma 

que, com diversas atividades, os alunos estarão prontos para enunciarem a fórmula da área 

de um retângulo. A partir daí, a área do quadrado viria como um caso especial.  

A autora explica que a área das demais figuras não faz parte do programa do curso 

primário. No entanto, indica que se pode confeccionar, em papel, um triângulo e um 

retângulo, com mesma base e mesma altura, e mostrar as relações das suas áreas, sendo a 

área do triângulo a metade da área do retângulo. Além disso, polígonos regulares podem 

ser decompostos em triângulos iguais, o que possibilita calcular suas áreas. A próxima 

sugestão: levar os alunos a redescobrirem quantos dm2 há num m2 e outras unidades, 

utilizando papel centimetrado ou milimetrado, o que facilita a apreensão do conceito. 

De acordo com Albuquerque, o trabalho com as medidas de volume só deverá ser 

realizado após o pleno entendimento e fixação da noção de área, nos seus vários aspectos. 

Para o ensino/aprendizagem do cálculo do volume, ela aconselha: 
a) Dar a noção de volume como lugar que o corpo ocupa no espaço;
b) Mostrar, usando cubos de mesmo tamanho, que as cousas podem ter formas

diferentes e o mesmo volume (com o mesmo número de cubos iguais, armar de
maneiras diferente);

c) Lembrar a necessidade de uma unidade do volume para obter uma medida; essa
unidade seria um cubo. (...);

d) Com alguns decímetros cúbicos, construir cubos ou paralelepípedos. Calcular o
volume dos sólidos assim formados, contando os decímetros cúbicos usados;

e) Com os mesmos cubos, redescobrir as fórmulas para achar o volume do cubo e do
paralelepípedo.     (ALBUQUERQUE, 1951,  p. 175). 
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A autora considera fundamental ter “cubinhos” para propiciar aos alunos o 

entendimento da noção de volume e sugere que os mesmos podem ser confeccionados nas 

aulas de Trabalhos Manuais pelas próprias crianças, “usando chumbo derretido sobre as 

formas, ou toros de madeira, ou em último caso, sabão”. Quando não for possível se obter 

o material concreto, um “desenho bem feito já satisfaz” (ALBUQUERQUE, 1951, p. 176).

Para as unidades de capacidade dos líquidos, não há muitas observações, o destaque 

é para o cm3, “muito usado para medida de líquidos em poções, injeções”. Recomenda a 

utilização de “uma garrafa de litro com água destilada e uma balança”, usando o dm3 para 

se “objetivar a correspondência entre o decímetro cúbico, litro e quilo”. (p.177). Finaliza o 

capítulo, indicando algumas sugestões práticas 4. Ainda que não sejam de todo originais, 

algumas das sugestões mencionadas saem do convencional e propiciariam discussões entre 

os alunos para se chegar a uma solução.  

A autora enaltece a utilização de figuras, porém, os capítulos sobre medidas contêm 

poucas ilustrações, as quais se concentram em uma “régua de 30 cm”; um quadrado e um 

retângulo, para trabalhar a noção de perímetro; quadrado e retângulo quadriculados, para 

tratar da noção de área e, finalmente, um cubo e um paralelepípedo dando a ideia de que 

são compostos por uma série de cubos menores, para inserir a noção de volume.  

A quarta edição da Metodologia da Matemática, lançada em 1960, pela mesma 

editora, apresenta as letras em outro tipo, o espaçamento entre as linhas é menor, em uma 

formatação mais bem cuidada. Albuquerque inicia o nono capítulo de forma diferente, em 

quase uma página, acrescenta alguns aspectos históricos da criação do sistema métrico 

decimal e sobre a regulamentação do sistema legal de unidades de medida no Brasil em 

1939. O restante do texto segue de perto a primeira edição, porém, traz pequenas exclusões 

4
 a) Cálculo da quantidade de papel necessária para colocar uma barra à volta da sala; cálculo do preço do 

papel. b) Cálculo do preço de renda para colocar à volta de bordados feitos nas aulas de trabalhos de agulhas. 
c) Cálculo da área da sala de aula, do quadro-negro, das cortinas. d) Cálculo do número de ladrilhos
necessários e do preço do material e da mão de obra para ladrilhar cozinhas, banheiros, piscina, etc. e) 
Leitura de plantas de casas e apartamentos; cálculo da área das diferentes peças. f) Leitura e comparação das 
áreas de alguns Estados brasileiros; cálculo das áreas de regiões, sabidas as áreas dos Estados que a 
compõem. g) Cálculo do número médio de metros quadrados por pessoa, na sala de aula. h) Cálculo do 
número de habitantes do Brasil por km2 (usando dados do último recenseamento; idem em relação a certas 
regiões, Estados ou cidades do Brasil (usando os mesmos dados). i) Cálculo dos preços de pavimentação de 
estradas de rodagem, pistas de corrida, calçadas, etc. j) Leitura e escrita de volumes dágua de rios, de lagos, 
açudes, piscinas. Conversão em litros. l) Capacidade de caixas dágua, tanques, reservatórios. m) Calcular de 
quanto se deve aumentar a altura de um reservatório da forma de um paralelepípedo, para que sua capacidade 
aumente de dado número de litros. (ALBUQUERQUE, 1951,  p. 177-178). 
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e inserções, sem, contudo, alterar substancialmente o que já estava proposto anteriormente. 

Os tópicos, regra de três, porcentagem e juros eram subseqüentes aos capítulos sobre 

medidas na primeira edição. Há uma redistribuição da seqüência dos conteúdos na quarta 

edição. Os dois capítulos sobre medidas são unificados sob a denominação Sistema legal 

de unidades de medir e, com ele, se encerra o livro.  

A GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concernente aos manuais pedagógicos, há uma legitimação dos conteúdos e 

metodologias neles propostas; se estes não são legitimados pelos professores em formação 

e em serviço que deles fazem uso, o são pelos autores. No caso de Irene Albuquerque, 

verifica-se que ela escreve seu manual e o lança em 1951, duas décadas após a grande vaga 

de discussões e da moção do ideário da Escola Nova em nosso país.  

As propostas metodológicas no Manual seguem as proposições do ensino intuitivo 

e do escolanovimo. Esse fato demonstra uma estabilidade (ou busca de uma estabilidade) 

de uma corrente pedagógica, ainda que esta não tenha sido incorporada de forma ampla, se 

considerarmos o contingente das escolas, e/ou integral, se tomamos os seus elementos 

constitutivos. A autora, ainda cumpre o papel de divulgar a metodologia proposta em sua 

obra nos Cursos de Aperfeiçoamento do INEP.  

Albuquerque tem uma abordagem diferenciada para o trabalho com sistema métrico 

decimal, priorizando um ensino/aprendizagem calcado na experimentação, com utilização 

de materiais concretos, jogos e na redescoberta, como ela própria enfatiza.  

A história de uma disciplina ou de um conteúdo escolar passa necessariamente 

pelas prescrições presentes nos textos didáticos dirigidos para os professores – os manuais. 

Estes são condutores do processo da profissionalização docente. Pode-se considerar que a 

Metodologia da Matemática, com cinco edições entre 1951 e 1964, teve uma boa 

circulação e, de alguma forma, contribuiu para divulgar novos princípios e para a alteração 

de práticas no ensino da Matemática nas escolas primárias.  
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UM EXAME DO MANUAL “LIÇÕES DE COISAS” EM BUSCA DE 

UMA COMPREENSÃO SOBRE O MÉTODO INTUITIVO PARA 

ENSINAR SABERES ELEMENTARES ARITMÉTICOS 

Wilma Fernandes Rocha
1

Ivanete Batista dos Santos
2

RESUMO 
Neste texto é apresentado o resultado de um exame ao manual Primeiras Lições de Coisas (Manual 

de ensino elementar para uso de paes e professores) de autoria de Norman Allison Calkins. A 

escolha do tema foi motivada como uma forma de compreender princípios do método intuitivo 

recomendado em Mensagens dos Presidentes do Estado de Sergipe, em Relatórios da Instrução 

Pública e em Programas que implícita ou explicitamente fazem referencia a esse manual. O 

objetivo foi identificar se e como o referido autor utiliza princípios do método intuitivo para tratar 

saberes elementares aritméticos. O exame permitiu identificar que os princípios são passos que 

devem ser seguidos, passando por etapas como a imaginação, a atenção e a sensação que deveria 

preceder a percepção; o raciocínio, o juízo, a observação, a comparação e a classificação, para 

chegar a um saber elementar aritmético, no caso, foi exemplificado o saber Número. A pretensão é 

examinar saberes como o Número, Operações Aritméticas, Frações, Pesos e Medidas posto em 

Programas localizados em Sergipe. Ou seja, o que foi efetuado até aqui será tomado como 

referência para a produção de uma história da educação matemática sobre Sergipe em relação a 

outros saberes elementares aritméticos. 

Palavras-chave: Manual de Calkins. Método Intuitivo. Saberes Elementares Aritméticos. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A opção por examinar o manual Primeiras Lições de Coisas (Manual de ensino 

elementar para uso de paes e professores) de autoria de Norman Allison Calkins surgiu a 

partir do desenvolvimento da pesquisa de mestrado intitulada “Saberes elementares 

aritméticos no ensino primário em Sergipe (1890-1944)”
3
. Para essa pesquisa maior que
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tem como objetivo de analisar os saberes elementares aritméticos para o ensino primário 

em Sergipe nos documentos oficiais, do período de 1890 a 1944. E utiliza como fontes 

principais os Regulamentos da Instrução Pública de Sergipe, que desde 1890 incluem 

como obrigatória a matéria/disciplina
4
 Aritmética e também Programas de Ensino de

Sergipe que já estão disponibilizadas no repositório da Universidade Federal de Santa 

Catarina
 5

.

Do exame inicial dessas fontes surgiu de pronto a indicação que o método 

recomendado para o ensino primário em Sergipe era o método intuitivo. E no processo de 

construção do objeto de pesquisa aos poucos fomos buscando outras fontes a exemplo de 

Relatórios sobre Grupos Escolares e Mensagens de Presidentes do Estado de Sergipe, mas 

sentindo a necessidade de compreender o que significava a prescrição em relação ao 

método intuitivo, uma vez que, por exemplo, na Mensagem do Presidente Josino Menezes, 

em 1903, havia uma referência que o ensino deveria ser lógico, prático e questionava sobre 

o “[...] que o aluno aprende nas escolas? Disciplinas taxadas nos regulamentos: [...] contar

[...]” (MENEZES, 1903, p.18), e complementava com a apresentação das ideias para a 

organização da instrução primária em forma de artigos de lei, na qual era apresentada no 

artigo VII: “o método de ensino preferido é o intuitivo, servindo o livro de auxiliar” 

(MENEZES, 1903, p.20)
6
.

4
 Os termos matéria e disciplina aparecem com expressões semelhantes, por isso fizemos a opção por citar a 

expressão que aparece no documento. Por exemplo, o termo matéria foi utilizado nos Regulamentos de 1890, 

1893, 1921 e 1924, já disciplina nos anos de 1912, 1915 e 1931, porém no programa de 1901 são 

identificados os dois termos e assim serão utilizados neste texto as duas expressões, pois tinham a mesma 

finalidade, ou seja, dar nome a área de estudo. Para o nome dessas matérias/disciplinas pode-se observar que 

em: 1890 –Aritmética e sistema métrico; 1893- Noções de arithmetica e systema métrico; 1901- Aritmética 

até regra de três; 1912-Aritmética até Sistema Métrico com todas as operações; 1915- Aritmética até regra de 

três simples; 1916- Cálculo aritmético sobre números inteiros e frações; Sistema métrico decimal; 1921- 

Cálculo aritmético sobre números inteiros e frações; Sistema métrico decimal; 1924- No ensino elementar 

Aritmética, compreendidas as quatro operações fundamentais e o sistema métrico decimal e no ensino 

superior Aritmética elementar; 1931- Aritmética, até sistema métrico, inclusive cálculo. 
5
 “O Repositório da Universidade Federal de Santa Catarina, constitui-se de espaço virtual no qual têm sido 

alocados os documentos digitalizados dos projetos coletivos de pesquisa, transformados em suas fontes. 

[...]Trata-se de um repositório virtual, aberto e institucionalizado, especificamente para armazenamento de 

fontes diversas, ensaios e pesquisas voltadas para a História da Educação Matemática. Poderá ser consultado 

a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet no seguinte endereço: 

http://repositório.ufsc.br/handle/123456789/1769” (COSTA, 2015, p.32-33). 
6
 Vale ressaltar, pelas pesquisas realizadas que as Mensagens eram apresentadas em documento escrito e que 

trazem na introdução, como a que foi apresentada em 1890 por Olímpio Campos: “Em obediência ao 

prescripto no art. 33, a. IV, da Constituição do Estado, venho dar-vos conta dos negócios publicos e indicar 

as providencias que me parecem necessárias aos interesses do Estado”. Ou ainda, a Mensagem de Josino 

Menezes “É um dever constitucional o que hoje cumpro, como depositário do Poder executivo, trazendo ao 
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Tais informações continuaram aparecendo e em 1913, um relatório assinado por 

Edgard Coelho, inspetor Geral de Ensino do 4º distrito escolar
7
 com cinquenta e oito

páginas, continha em sua descrição nomes como o de Pestalozzi e a adoção do método 

pelos professores como pode ser visto a seguir: 

[...] esses professores receberam o novo methodo de braços abertos, 

rompendo, por conseguinte, com factores importantes que lhe tolhiam os 

passos [...] prometeram dedicar-se ao methodo de Pestalozzi. Já é alguma 

coisa. Notei, linhas acima, que algumas professoras adoptam o methodo 

objetivo [...]” (COELHO, 1913, p.8). 

Em continuação do mesmo relatório e das recomendações, é posto que: “O 

Regulamento recomenda que é o método intuitivo [...] porque Pestalozzi dizia que o seu 

methodo era fundado na instrução pratica” (COELHO, 1913, p.12), e apresentou uma 

complementação com referências da importância da indicação do método em Calkins e nas 

Lições de Coisas “[...] afirmou Calkins que não há preceptor que, estudando com affinco e 

sem prevenções o assumpto (refere-se às lições de coisas), não tenha afinal de vir a 

confessar a importância desse sistema de ensino [...] (COELHO, 1913, p.16, grifo do 

autor). Com relação ao manual de Norman Alisson Calkins afirma que foi adotado para o 

uso dos mestres “Finalizando, digo ainda que costumava sempre divulgar pelas escolas o 

nome dos livros adoptados [...] e a obra „Lições de Coisas‟ de Calkins para estudo do 

Mestre” [...] (COELHO, 1913, p.26). Quando relatou sobre uma visita realizada à uma 

escola, situada no interior do estado de Sergipe, identificamos a seguinte informação: “[...] 

Visitei esta aula trez vezes. Possui o livro „Lições de Cousas‟ por Calkins traduzido pelo 

Cons. Ruy Barbosa” (COELHO, 1913, p. 38-39). As informações apresentadas por meio 

dos recortes, postos anteriormente, podem ser tomadas como  um indicativo que algum 

professor ou gestor da época teve contato com o manual produzido por Calkins. 

Aliado a isso pesquisas como as de Souza (2006), Valdemarim (2004) e Carneiro 

(2014)
8
, fazem referências explícitas a Calkins e sua obra. A primeira, através de estudos,

conhecimento dos representantes do povo sergipano à situação político-administrativa do Estado, no período 

que decorre de 24 de Outubro de 1902 a 7 de Setembro de 1903. 
7
 A Educação Primária era dividida em quatro distritos distribuídos entre os municípios e a capital, cada um 

com um inspetor que deveriam compor relatórios das escolas e emiti-los ao Diretor Geral da Instrução 

Pública (SERGIPE, 1890). 
8
 Trata-se da dissertação de mestrado de Rogério dos Santos Carneiro, com o título: O método intuitivo na 

aritmética primária de Calkins e Trajano, defendida em 2014 no Rio de Janeiro; Do livro de Rosa Fátima de 
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investigando o método em vários países e o surgimento dos Grupos Escolares no Brasil, o 

que também veio acontecer posteriormente em Sergipe
9
. Já Valdemarim (2004) fez um

estudo das lições de coisas em vários manuais, não apenas em Calkins. No trabalho 

desenvolvido por Carneiro (2014) e que mais se aproximou do estudo aqui proposto, 

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

Manual de Lições de Coisas, mais especificamente no que se refere ao ensino de aritmética 

e na Arithmetica Primária de Antônio Bandeira Trajano. Mas, nos dois primeiros trabalhos 

não há, e nem era objetivo das autoras, pesquisar sobre a relação com saberes elementares 

aritméticos, no último trabalho, no caso o de Carneiro (2014) não há referência sobre 

Sergipe, por isso na tentativa de aprofundar teoricamente a consolidação do objeto de 

pesquisa sobre os saberes aritméticos em Sergipe a opção adotada foi um exame do manual 

Primeiras Lições de Coisas de autoria de Norman Allison Calkins, com o objetivo de 

identificar como o referido autor utiliza o método intuitivo para tratar de saberes 

elementares aritméticos. Para posteriormente examinar as fontes sergipanas para 

compreender a prescrição sobre o método intuitivo nas primeiras décadas do século XX. 

E antes de continuar, necessário se faz esclarecer, o que aqui está sendo 

denominado de saberes elementares aritméticos, uma vez que Valente (2015) nos informa 

que nos primeiros anos escolares não cabe à rubrica “Matemática” devido à ausência da 

nomenclatura em documentos oficiais. Por isso, foi adotado, para o exame do manual, um 

significado que se adequasse às fontes identificadas sobre Sergipe. 

No caso, um entendimento posto no livro de Trajano (1922)
10

, mesmo investigando

uma edição de um período posterior, utilizamos por entendermos que ele se adequa a 

saberes identificados nos Programas de Ensino. O referido autor define Aritmética como a 

ciência elementar dos números e a arte de calcular por meio de algarismos, e apresentou 

pistas que permitem a construção de um significado para saberes elementares aritméticos. 

Já “Algarismos são signaes numéricos e letras que abreviadamente representam os 

números.” (TRAJANO, 1922, p. 5) e para número, preceitua: “Número é o que exprime 

Souza, intitulado: O Legado educacional do século XIX, no qual escreve o capítulo: Espaço da Educação e 

da Civilização – origem dos Grupos Escolares no Brasil. E por fim, do livro de Vera Tereza Valdemarin, cujo 

título é: Estudando as Lições de Coisas. 
9
 O primeiro em São Paulo, em 1893 (SOUZA, 2006) e em Sergipe, em 1911 (OLIVEIRA, 2013). 

10
 Citado no Relatório da Diretoria Geral do Ensino Público em 1896 que atendia ao Regulamento de 1893. 

Nesse Relatório, no item Livros elementares havia menção de livros distribuídos onde consta a Arithmetica 

Elementar de Antonio Trajano e a primeira publicação foi em 1879. 
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quantas unidades contém uma quantidade” (TRAJANO, 1922, p.7). Ao examinar o livro, 

verifica-se que são apresentados saberes que envolvem desde número até porcentagem e 

desconto e estão dento da rubrica matérias/disciplinas identificadas nos Programas. 

A partir da junção dessas informações, o entendimento então formulado, foi que 

saberes elementares aritméticos são aqueles identificados ou propostos para os primeiros 

anos do ensino primário para tratar sobre números, sua representação, a arte de calcular por 

meio de algarismos de forma prática com as quatro operações, frações e sistemas de 

unidades de medidas, proporção, regra de três, porcentagem e desconto. Esse entendimento 

auxiliou no exame do manual de Norman Allisson Calkins. 

UMA APRESENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS NO MANUAL DE CALKINS 

Figura 1: Capa do Manual Primeiras Lições de Coisas
11

. 

11
 Exemplar referente à 40ª edição americana (1884), e de acordo com Cordeiro (2014), está disponível na 

biblioteca da Fundação Casa de Rui Barbosa, no endereço eletrônico < 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/227357>. Acessado em 04 de fevereiro de 2016. 
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É com “Princípios Fundamentais das Lições de Coisas”, que tudo começa, o que, 

segundo o autor, seria o primeiro passo que prepararia para a educação de crianças para o 

estudo da natureza do espírito a condição de puerícia delas, com os seus “modos naturais 

de desenvolvimento e os processos melhor adaptados a disciplinar-lhe acertadamente as 

faculdades” (CALKINS, 1886/1950, p. 29). Constata-se que para o autor há uma ordem 

para formação das ideias, que começava pelos sentidos, seguido da imaginação, a atenção e 

a sensação que precedeu a percepção; o raciocínio, o juízo, a observação, 

consequentemente, à comparação e classificação, daí chegava ao conhecimento. Um 

resumo desse entendimento está posto na longa citação posta a seguir. 

1. É pelos sentidos que nos advém o conhecimento do mundo material.

Os primeiros objetos onde se exercem as nossas faculdades são as coisas 

e os fenômenos do mundo exterior. 2. A percepção é a primeira fase da 

Inteligência [...]. 3. A existência de uma noção no espírito nasce da 

percepção das semelhanças e diferenças entre os objetos. [...]. 4. Todas as 

faculdades medram, e robustecem a poder de exercício adequado: 

correndo o risco de se debilitarem, se as sobrecarregamos, ou se as 

aplicamos a matérias que não estejam ao seu alcance. 5. Algumas das 

energias mentais são tão ativas e quase tão vigorosas no menino, quanto 

no homem: tais a sensação, a percepção, a observação, a comparação, a 

simples retentiva e a imaginação. Outras não chegam ao seu 

desenvolvimento cabal, antes que a criança toque o período da madureza. 

Entre estas estão a razão, a memória filosófica e a generalização. 6. O 

mais natural e saudável incentivo para obter, entre as crianças a atenção e 

a aquisição de conhecimento, é associar a recreação ao ensino. [...]. 7. É 

do bom ensino o inspirar contentamento à infância [...]. 8. Os hábitos de 

atenção firme são permanentes mananciais de educação intelectual [...]. 

Mas o grande segrêdo, para fixar a atenção das crianças, esta em aguçar-

lhes a curiosidade, e satisfazer-lhes o amor de atividade [...]. 9. O 

processo natural de ensinar parte do simples para o complexo; do que se 

sabe, para o que se ignora; dos fatos, para as causas; das coisas, para os 

nomes; das idéias, para as palavras; dos princípios para as regras 

(CALKINS, 1886/1950, p. 29-31). 

Verifica-se que os Princípios, mesmo servindo de base para a educação das 

crianças, devem seguir etapas significativas para que o conhecimento do mundo material 

seja adquirido a partir dos sentidos. 

A seguir, foi identificada a orientação: “A primeira coisa, logo em que devem pôr o 

fito mestres e progenitores, no tocante à instrução primária, é cultivar no menino os hábitos 

de observação acurada, ensinando-o igualmente a agrupar as coisas semelhantes entre si” 

(CALKINS, 1886/1950, p. 32). A “observação” é posta como uma das “energias mentais” 

Comunicações



XIV Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): 

Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  
Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 

Universidade Federal Rio Grande do Norte         ISSN: 2357-9889    

Anais do XIV Seminário Temático – ISSN 2357-9889 

contidas nos Princípios e também uma das “forças da inteligência” empregada pela criança 

na formação de suas ideias, segundo Calkins(1886/1950). Visto por outro ângulo, 

questiona-se que: A orientação acima, seria entendida como a primeira prescrição na 

aprendizagem dos saberes elementares aritméticos? É possível que a resposta seja 

afirmativa, apesar do manual atender a saberes de várias áreas do conhecimento, ajuntar 

coisas semelhantes poderiam ser ideias inicias de numeração e de somar. 

Em continuação dos “Princípios fundamentais das Lições de Coisas”, foi posto que 

o “preceptor” deveria começar o ensino do ponto onde se achava o aluno ao iniciar a vida

escolar e o adiantaria o espírito passo a passo, ou seja, no nível que o aluno tivesse ao 

chegar à escola o professor deveria ir ensinando paulatinamente, partindo das coisas que 

ele já conhecia e só então poderia conhecer novas ideias. Ainda que, antes de aprender as 

palavras, aprenderiam a noção das coisas. Para mais adiante exemplificava “Antes de 

imprimir ao menino a palavra cubo como designação de um objeto, haviam de notar que o 

aluno conhece familiarmente, e com facilidade poderá distinguir, a forma de um cubo” 

(CALKINS, 1886/1950, p. 35). Esse exemplo é um dos disponibilizados na obra e servem 

como um indicativo que um ensino prático deveria partir “das coisas para os nomes”. 

Na parte do manual intitulada como Educação Doméstica dos Sentidos são postos 

exercícios para educar a vista, o ouvido, o gosto, o olfato e o tato. Segue com o Ensino 

Doméstico da Forma e que poderiam brincar na própria casa do aluno e dava exemplos 

com o “tangrama”
12

. Agora vinha o Ensino Doméstico das Cores e o Ensino Doméstico

dos Números, este iniciado com o tópico “Primeiros Passos no Aprender a Contar”, assim, 

com os dedos e objetos até dez e pela ordem de numeração, quando já soubessem bem, 

contavam até vinte, nesse estudo deveria ser observado: “Sentindo em que as crianças 

aprendam a contar objetos, antes de entrarem a contar mentalmente” (CALKINS, 

1886/1950, p. 55). Eis aí o emprego dos Princípios como a percepção, para discernir as 

afinidades, utilizar a comparação. Após essa observação havia um exemplo com uma 

“pequenita”
13

 e de acordo com Calkins(1886/1950), ao fazer a contagem até quatro já

compreendia a relação entre os algarismos e a contagem, pois em seguida denominou os 

números seguintes como 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Com esse exemplo ele indicava como ensinar 

12
Um jogo com formas geométricas, hoje utilizado e popularizado no ensino de Matemática, com a 

denominação  Tangram. 
13

 Dá a entender que era uma aluna pequena ou de pouca idade, uma criança. 
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domesticamente as crianças a contar e sugere que forneçam as crianças brinquedos 

atraentes, instrutivos e jogos para se entreterem em casa e também outros para fora de casa, 

com isso desenvolvessem as faculdades do espírito e do corpo. Nesse contexto pode-se 

recorrer ao sexto “Princípio Fundamental das Lições de Coisas” que assim prescreve sobre 

o: 

[...] mais natural e saudável incentivo para obter, entre crianças, a atenção 

e a aquisição de conhecimentos, é associar a recreação ao ensino. A 

curiosidade ou desejo de saber, e o amor do maravilhoso são grandes 

princípios atuantes na infância, cuja satisfação traz sempre emoções 

deleitosas. Possuem as crianças uma nativa avidez de ciência e atividade. 

Um dos seus prazeres está no acertar. Outro poderoso agente de instrução 

vem a ser a confiança no próprio esforço (CALKINS, 1886/1950, p. 30). 

Esse Princípio, como um dos nove, permitia à criança a aprendizagem enquanto se 

divertia, era de forma leve e o aluno sentia satisfação, pois através de uma brincadeira 

associada ao ensino o aluno adquiria conhecimento e complementava o Princípio seguinte, 

pois poderia “inspirar contentamento à infância”. 

Ao concluir o ensino doméstico o autor coloca um tópico Conselhos ao Mestre, 

advertindo que muitas crianças não receberam a educação doméstica e tomariam o tempo 

do professor para preencher essa lacuna, mas era fundamental que fosse feita, senão o 

aluno não compreenderia a linguagem do professor. Constata-se que para 

Calkins(1886/1950), o Ensino Escolar deveria ser precedido de Lições Preambulares para 

Cultivar as Faculdades de Observação e uso da Palavra e aí, verificou-se a preparação 

para o estudo mais preciso das formas, cores, números e palavras impressas. Os 

professores recebiam orientações sobre o modo de proceder. No tópico que segue, está 

posto um exemplo em relação a um saber aritmético.  

UMA APROXIMAÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS E SABERES ELEMENTARES 

ARITMÉTICOS NO MANUAL DE CALKINS 

Ao examinar Lições de Coisas de Calkins(1886/1950), e com base no entendimento 

aqui adotado para saberes elementares aritméticos, é possível identificar que o Número 

inicia o tratamento desses saberes. 
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Habilitado o menino a discernir as coisas pela forma e pela côr, entra a 

advertir em dois ou mais objetos, e assim recebe a primeira noção de 

mais de um. É o ponto de partida no aprender a numeração. Em mui 

verdes anos se obtem essa ideia rudimentar do número, a qual, até a 

criança aprenda a contar objetos se alargam essas ideias elementares, 

dando assim a criança os primeiros passos no conhecimento do número. 

Desde as primeiras tentativas de enumerar objetos, cumpre que comece, 

pois, a instrução da infância nos elementos de aritmética. (CALKINS, 

1886/1950 p. 245) 

De acordo com o autor o Número, pertencia aos fatos concebidos, principalmente, 

relacionado ao sentido da visão, da exibição real dos objetos, contudo chama a atenção 

para a forma como estava prescrito, a maneira de conduzir o ensino e os métodos 

apropriados. 

Não há teoria de número, nem decorar e reproduzir regras abstratas, que 

infundam jamais à puerícia idéias justas do número, e a preparem por 

meio de bases seguras para o conhecimento prático da aritmética. [...] 

Com as seguintes lições é meu propósito sugerir métodos apropriados 

para uma série de exercícios objetivos, como preparatório ao estudo da 

ciência dos números na altura de onde habitualmente tomam o ensino 

dêste assunto os compêndios de aritmética (CALKINS, 1886/1950, p. 

245-246). 

Constatou-se que havia uma prescrição para o ensino dos saberes elementares 

aritméticos, na aquisição de um conhecimento prático, na adoção dos métodos para 

prepararem o aluno no estudo da ciência dos números antes de receberem as lições dos 

compêndios de aritmética, que era iniciada por um dos sentidos, conforme era posto nos 

Princípios. Para tanto essa constatação levou a uma possível pista, haja vista que 

Calkins(1886/1950), ao mencionar a preparação do ensino da ciência dos números, 

evidência a continuação através dos compêndios de aritmética. 

A essa parte introdutória para o saber Número foi concluída com vários 

questionamentos apontados pelo autor, dentre esses, cita-se: “Podeis ensinar com solidez a 

aritmética sem êsses exercícios intuitivos? Sim? Bem se percebe então que o vosso critério 

do que é saber aritmética, está em repetir o que a êsse respeito dizem os compêndios” 

(CALKINS, 1886/1950, p. 247), nisso comparava a profissionais comuns como lavrador, 

carpinteiro e se eles eram sabedores em seu ofício pela boa recitação de seus manuais. 

Complementava com mais questionamentos “Qual é o vosso critério do verdadeiro 
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conhecimento da aritmética? Que vos empenhais em ensinar a respeito dela aos vossos 

alunos? Porque lhes ensinais êste assunto? Como principiais o vosso ensino dos números?” 

(CALKINS, 1886/1950, p. 247). Dá a entender a defesa de que, uma reflexão sobre esses 

questionamentos levariam os professores a métodos mais naturais de ensinar à aritmética. 

Depois, são postas as Lições do Número em subtítulos, a saber: Lições para 

desenvolver as ideias elementares de número e Lições para desenvolver as primeiras 

ideias de algarismos. Pela divisão dos subtítulos foi possível constatar a ordem em que 

deveriam ser ensinados os saberes, visto que de acordo com o terceiro Princípio, havia um 

cuidado em não sobrecarregar o aluno, devendo aplicar a matéria que estivesse 

naturalmente ao seu alcance. 

Nas Lições para desenvolver as ideias elementares de número, havia referência 

sobre o uso do contador
14

 e de objetos antes de iniciar as primeiras lições de números.

Iniciava com o “primeiro passo – contar”, no primeiro grupo de números que iam de um a 

nove, com auxilio de objetos dispostos na mesa postos pelo mestre, à medida que contava 

dizia um indicava ao mesmo tempo o primeiro objeto que estavam enfileirados 

sequencialmente. A contagem era então feita pelo mestre e o aluno  

Figura 2: Recorte do Manual Primeiras Lições de Coisas, p. 249. 

Logo após a colocação dos traços deveria ser feita a leitura novamente pelo aluno e 

repetia-se com quatro objetos, cinco, até nove. Então eram feitas perguntas sobre os 

objetos e suas quantidades. Depois, cada aluno na sua vez contava as esferas no contador, 

14 O contador ou os contadores mecânicos são descritos por Santos (2015) através de um recorte da revista 

Eschola Pública por não encontrar descrição de como estes eram utilizados em Sergipe, e na descrição é 

prescrito que “O contador serve para aprender a contar” (p. 42), segundo a autora há recomendações para o 

manuseio e ensino de Aritmética no cálculo prático das operações fundamentais. Mas, para Calkins 

(1886/1950) “O contador é quadrolongo, e tem vários arames paralelos, que se estendem através dêle de lado 

a lado. Nos arames estão enfiadas bolas corredias, de várias cores. Tem um cabo fixo no centro de um dos 

lados mais longos, ou um pé, que assenta no chão” (p.174). É possível que se assemelhe ao que foi descrito 

anteriormente. 
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nos objetos dispostos na mesa ou traços na pedra. Nessa atividade observou-se o que 

Calkins(1886/1950) propõe no sexto Princípio: “Um dos seus prazeres está no acertar. 

Outro poderoso agente de instrução vem a ser a confiança no próprio esforço” (CALKINS, 

1886/1950, p. 249). Concluída essa etapa e ainda no primeiro passo havia orientações 

sobre o “Valor dos Números” esses eram feitos através de perguntas do tipo: Um número 

maior que três? Um número menor que sete? Ou qual o maior ou menor entre três números 

citados. Observou-se que o mestre poderia variar as perguntas infinitamente. No segundo 

passo a contagem era de dez a dezenove, semelhante ao primeiro passo, mas já indicava 

que, para o passo seguinte deveriam aprender a agrupar objetos e isso era posto no terceiro 

passo do contar, chamado de “Terceiro Grupo de Números”, começava de vinte a vinte e 

nove, seguido de trinta a trinta e nove, até chegar a noventa e nove para ensinarem a 

“Ordem dos Números” com os termos antecedente e consequente, encerrava com 

perguntas para os alunos. 

A segunda lição de Número são as Lições para desenvolver as primeiras ideias de 

algarismos, que deveria ser ensinada após as crianças saberem contar de um a nove, então 

“ensinem-se-lhes os algarismos de 0 a 9 como símbolos dos números, ou sinais do número 

das coisas contadas” (CALKINS, 1886/1950, p. 254), essa indicação ia até o dezenove. No 

“Primeiro Passo – Dos Algarismos Como Símbolos”, de forma semelhante a “Contar” 

começava com algarismos de zero a nove e auxílio do contador, o uso dos dedos, sinais na 

pedra, esferas, maçãs, meninos, auxiliado por perguntas, utilizava aí Princípios como os 

“sentidos”, a “percepção”, a noção de “semelhanças” e “diferenças”, “energias mentais” e 

a “atenção firme” que partia do “simples para o complexo”. Continuando, 

Calkins(1886/1950) mencionava que faria uma figura que se chamará figura um, 

perguntava quantas esferas
15

 representava e aí respondia uma esfera. Depois dois e de

forma análoga ocorre com o zero, para então chegar a uma definição de algarismo “Ides 

saber agora o nome próprio das três figuras que conheceis. Como essas figuras representam 

o número de objetos que contamos, deu-se-lhes o nome de algarismos. Algarismos quer

dizer número” (CALKINS, 1886/1950, p. 256). Após essa definição era solicitado que 

dissesse o nome dos algarismos aprendidos no dia anterior, deveria dizer então: nada, 

algarismo um, algarismo dois e escreveria na pedra os números 0, 1 e 2 para então ir ao 

15
 Essas esferas são as localizadas no contador. 
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contador, de forma que o aluno entenderia que cada algarismo exprimia quantas coisas 

foram contadas. Utilizava-se o terceiro Princípio com a “percepção das semelhanças e 

diferenças entre os objetos”. 

Em continuação da mesma lição era solicitado olhar para a pedra e observar como 

havia feito os algarismos e os traços, da seguinte forma: 

I II III IIII IIIII 

0 1 2 3 4 5 

(CALKINS, 1886/1950, p. 258). 

Esse estudo era completado até nove e solicitava ao aluno a recitação do que havia 

escrito. A aprendizagem individual deveria ser feita, tão logo o preceptor chamasse o aluno 

“a servir-se” do contador, movendo e contando as esferas com todos os algarismos e 

variedade de exercícios, para como ele diz: “ensinar o valor das letras de conta” 

(CALKINS, 1886/1950, p. 258), depois disso, ensinava o nome do algarismo nada, que era 

ou zero ou cifra. 

O segundo passo recebeu o título de “Dos algarismos como símbolos” e já 

começava com o “Segundo Grupo de Algarismos de dez a dezenove”, de forma semelhante 

ao grupo de algarismos de zero a nove, o que mudou foi à representação no “quadro preto”, 

antes não citado e a organização desses números no quadro em fila como foi mostrado no 

recorte, sem os traços e sendo a primeira fila de zero a nove, a segunda fila de dez a 

dezenove, todos eles deveriam ser lidos pelos alunos. Em continuação das lições 

elementares orientava ao professor explicar acerca do local dos algarismos e ensinar a 

dizer unidades, dezenas, etc. Nesse interim a criança deveria aprender a contar até 

cinquenta. Observa-se então que a contagem precedia a representação e a leitura dos 

algarismos, conforme era orientado no nono Princípio. 

São seguidos do terceiro passo “Dos algarismos como símbolos”, donde o terceiro 

grupo iria de vinte a vinte e nove, grupos de trinta a trinta e nove, de quarenta a quarenta e 

nove, até de cinquenta a cinquenta e nove. Nesse ponto Calkins(1886/1950) colocava que o 

professor estava em condições de continuar o ensino dos algarismos sem contar objetos e 

avançava até o noventa e nove. Surge o quarto passo dos algarismos com o grupo das 

centenas e deveria escrever na pedra a primeira coluna de dez a noventa e a segunda coluna 

de cem a novecentos com a seguinte recomendação “Fazei notar aos meninos que cada dez 
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se escreve com dois algarismos, cada cento com três” (CALKINS, 1886/1950, p. 266), 

essa representação seria depois mostrada na pedra em sequência com filas que iam do cem 

ao cento e nove, do cento e dez ao cento e dezenove, e assim por diante organizadamente. 

Familiarizados com essa forma, aprenderiam a conhecer esses mesmos algarismos fora da 

ordem todos os grupos de algarismos. O ensino da decomposição em unidades, dezenas e 

centenas poderia causar fadiga e a não compreensão, mas esclarece a forma que os alunos 

deveriam aprender, 

como a de que „os algarismos crescem de um para o outro, da direita para 

a esquerda, na razão décupla
16

‟. Não se esqueça que os primeiros passos 

consistem no ensinar os algarismos como símbolo do número de objetos 

contados e como expressão concreta de grupos numéricos cada qual no 

caráter de um todo (CALKINS, 1886/1950, p. 267). 

O texto posto anteriormente encerrava a parte das Lições de Coisas para o saber 

Número, descrito com todas as características expostas para que o aluno conseguisse 

aprender a contar, a ler e a representar os algarismos. Essa compreensão dos algarismos 

não deveria ser rapidamente, mas seguindo passos, utilizando inicialmente objetos, com o 

cuidado que o aluno já estivesse bem familiarizado com os ensinamentos anteriores e só 

então aprenderia um novo passo, a partir daí a criança estaria pronta para ler, representar 

qualquer número até as centenas. 

CONSIDERAÇÕES 

A opção por examinar o manual Lições de Coisas de Calkins(1886/1950) foi 

entendida como um exercício para entender sobre método intuitivo e como ele foram 

aplicados em relação a saberes elementares aritméticos, ainda no referido manual. A 

proposta foi motivada principalmente pelas referências explícitas em Mensagens de 

Presidentes do Estado e em Relatórios dirigidos à Instrução Pública primária de Sergipe, o 

que pode ser tomado como um indicativo da circulação e uso dele em terras sergipanas. E a 

compreensão desses elementos poderá permitir uma leitura para esmiuçar Programas e 

outras fontes que tratam saberes elementares aritméticos em Sergipe. 

16
 Aqui entendida “decupla” como organizada de 10 em 10, assim: 1,2,3,..., 10, ..., 20, ..., 30, ... 
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O exame permitiu identificar os princípios do método intuitivo, a exemplo do 

caminho que deve ser seguido, que perpassam etapas como a imaginação, a atenção e a 

sensação que deveria preceder a percepção; o raciocínio, o juízo, a observação, 

consequentemente, à comparação e classificação, para chegar ao que aqui foi denominado 

de saber elementar. Dito de outra forma foi possível identificar esses princípios adotados 

por Calkins(1886/1950), como no exemplo apresentado em relação ao saber elementar 

aritmético Número. A pretensão é examinar saberes como o Número, Operações 

Aritméticas, Frações, Pesos e Medidas postos em Programas de Ensino localizados em 

Sergipe. Ou seja, o que foi até aqui examinado será tomado como referência para a 

produção de uma história da educação matemática sobre Sergipe. 
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RESUMO 
Apresentamos uma análise preliminar e comparativa entre os livros Geometria Prática (1929) e 

Desenho Geométrico e Noções de Geometria (1959) de Olavo Freire. A escolha dos livros foi 

baseada em função das similaridades da nomenclatura utilizada, o intervalo de tempo existente 

entre as obras e os cenários educacionais em que foram publicadas, tendo-se em vista identificar as 

semelhanças, evolução ou supressão de alguns conceitos matemáticos entre as obras elencadas.  

Constatou-se a evolução na construção de diversos conceitos geométricos, mais precisamente, 

diferenças entre os mesmos conceitos quando abordados no sentido de noções de geometria e 

desenho geométrico.  Na comparação das obras observou-se a omissão de alguns conceitos e o 

surgimento de outros, além disso, percebemos as mudanças de linguagens, estrutura e metodologia 

de abordagem que, em nosso entendimento, refletem a preocupação e tentativa de melhorias no 

ensino e aprendizagem.  O aprofundamento das análises das obras acima citadas nos evidencia a 

importância do desenvolvimento de estudos relacionados à história da educação matemática, bem 

como, incentivar professores e alunos a construir uma práxis voltada para a melhoria do processo 

de ensino e de aprendizagem da matemática. 

Palavras-chave: Matemática.  Ensino. Geometria Prática. Desenho Geométrico. 

INTRODUÇÃO 

Ao efetuarmos comparações entre livros de Olavo Freire, publicados num intervalo 

de 30 anos, nos permitiu perceber que as mudanças ocorridas estão, de certa forma, 

presentes em nossa vida de maneira direta, por meio de seus conceitos, estruturas e 

atividades, principalmente no que tange os períodos escolares. Considerando que os livros 

1 Discente do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do Estado do Pará - UEPA.  

E-mail:desireepontes@hotmail.com 
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E-mail:agnes.rocha29@hotmail.com 
3 Docente da Universidade do Estado do Pará – UEPA. 

E-mail: m.chaquiam@bol.com.br 

Comunicações



são elementos auxiliares para alunos e professores e que estes passaram por mudanças 

significativas e que ainda passam, nos remetem à necessidade de efetuarmos análises e 

comparações destes, para que possamos perceber e entender as diferenças presentes, bem 

como as abordagens e metodologias utilizadas pelos autores na busca do entendimento do 

cotidiano escolar e da escrita da história da educação matemática. 

De acordo com D’Ambrosio (2009, p. 29) “a história da matemática é um elemento 

fundamental para se perceber como teorias e práticas matemáticas foram criadas, 

desenvolvidas num contexto especifico de sua época” que traduzidos para a história da 

educação matemática nos permite compreender os processos educacionais, bem como as 

circunstâncias em que determinadas obras foram publicadas, assim como os conteúdos 

constantes nestas. Analisar livros e comparar conteúdos escritos e/ou reescritos em 

diferentes épocas nos permite compreender as mudanças existentes ao longo de certos 

períodos, inclusive escolares.  

Considerando que é um primeiro estudo das obras citadas de Olavo Freire, 

traçamos como objetivo deste artigo nas mudanças que ocorreram, ao longo dos anos, 

nesses dois livros didáticos de Olavo Freire, relacionados à geometria, identificando os 

elementos e definições que permaneceram, que foram suprimidos e também àqueles que 

passaram por alterações, de um livro para o outro. 

AS PRIMEIRAS COMPARAÇÕES E ANÁLISE DOS LIVROS 

Apresentamos a seguir as primeiras comparações entre os livros de Olavo Freire a 

respeito da Geometria, onde é possível evidenciar algumas características do ensino de 

geometria relativa aos anos de 1929 e 1959. Iniciamos abordando as suas diferenças 

estruturais e, para melhor situarmos nossa avaliação preliminar, elegemos algumas 

definições e exemplos, dentre eles, as definições de Extensão, Linha, Ângulo, Simetria no 

Plano, Área dos Poliedros e Espiral.  

Os dois livros, Geometria Prática (1929) e Desenho Geométrico e Noções de Geometria 

(1959), de Olavo Freire pertencem ao arquivo pessoal dos autores foram adquiridos em 

livrarias/sebo em Belém do Pará. 
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Figura 1: Capa dos livros de Olavo Freire de 1929 e 1959 

Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Uma primeira e sutil diferença observada entre os livros pode ser constatada ao 

fazermos a comparação entre os sumários dos citados livros. Os temas de capítulos são os 

mesmos, com mudança da nomenclatura em alguns tópicos.  Além disso, podemos notar o 

acréscimo e a retirada de alguns subitens de um livro para o outro, o que traz à tona a 

dúvida, será que não se trata da mesma obra, em edições diferentes? Mas não a nada que 

fomente esta questão, além da enorme semelhança entre os livros. Outra diferença 

encontrada inicialmente no sumário é o acréscimo de um capitulo que tem como tema 

simetria no plano. 

Observa-se que há um novo capitulo inserido no livro de 1959, capítulo destinado 

ao estudo de simetrias, mais precisamente, sobre as simetrias central e axial, páginas 144 e 

145, e sobre a simetria absoluta, na página 147, que podem ser identificados na figura 5, 

apresentada a seguir. De maneira simples o autor dispõe destas definições no livro de mais 

atual, entretanto, sem a aplicação de exercícios ou problema, como geralmente faz nos 

outros capítulos, apenas com a aplicação de um questionário. 
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Figura 2: Simetria no Plano (1959, p. 142) e Simetria Axial (1959, p.143) 

Fonte: Acervo pessoal dos autores 

 Figura 3: Simetria Absoluta (1959, p.147) 

Fonte: Acervo pessoal 

Um aspecto comum que se revela nos livros são os problemas e exercícios. Todos 

os problemas e exercícios encontrados no livro editado em 1929 foram reproduzidos no 

livro editado em 1959, ou seja, igualmente apresentado no livro Desenho Geométrico. Isto 

implica em dizer que os organizadores de Desenho Geométrico, tomaram Geometria 
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Prática como alicerce em conceitos, como já visto anteriormente e em atividades propostas 

também. 

Ao efetuarmos uma simples comparação entre as obras observa-se que ocorreram 

apenas algumas atualizações gramaticais na definição de alguns conceitos e a inserção de 

elementos não antes citados no estudo da geometria, fazendo-nos perceber mudanças 

estruturais e atualizadas como um todo, evidenciado nos conceitos em comum dos livros. É 

importante destacar que o livro de 1959 possui uma quantidade considerável de definições 

não expostas anteriormente. 

Uma diferença encontrada entre os livros, mas que pode influenciar nas estratégias 

de ensino e aprendizagem é o surgimento do tópico questionário, ao final dos conteúdos 

apresentados em cada capítulo foram inseridos questionários, com algumas perguntas 

sugeridas pelo autor sobre os conteúdos apresentados e tinham por finalidade contribuir 

para a consolidação dos mesmos, bem como, subsidiar o professor na elaboração das 

avaliações. 

Figura 6: Questionário, edição de 1959, p. 314. 

Fonte: Acervo pessoal dos autores 

O surgimento da seção questionário pode fazer com que os alunos estimulem o 

próprio questionamento sobre o assunto, visto que possibilita uma retomada dos conteúdos 
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apresentados, bem como, consolidação destes considerando que nessa época era comum 

fazer uso de avaliações orais, inclusive em matemática. Incentivar o aluno a escrever sobre 

determinados conceitos ou se manifestar oralmente, é uma estratégia que pode de alguma 

forma contribuir positivamente no processo de ensino e de aprendizagem. 

Ao analisarmos os primeiros capítulos dos livros, constatamos a presença da 

definição de Extensão no livro mais antigo, página 11, e suprimido do livro mais atual, 

ilustrado a seguir pela figura 7. 

Figura 7: Definição de Extensão, edição de 1959, p. 11. 

Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Ao mesmo tempo em que foram suprimidas algumas definições, observamos a 

preocupação em melhor esclarecer outras, como é o caso da definição de Linha, encontrada 

na página 16, livro Geometria Prática, e na página 9, livro Desenho Geométrico. Ambas 

possuem construções próximas, o diferencial são os conceitos a quais elas dão suporte, a 

imagem abaixo mostra a comparação. 

Comunicações



Figura 8: Definição de Linha, edição de 1929 e 1959, p. 16 e p. 9, respectivamente. 

Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Seguindo as páginas do livro Geometria Prática nos depararemos com as definições 

de linhas retas e suas direções, página 19, linha curva, página 21 e linha mista, página 22. 

Por outro lado, no livro Desenho Geométrico, a definição de linha dá suporte para as 

definições de ponto e linha reta, página 10; semirreta e segmento de reta, página 13; 

unidade de comprimento, página 14; linha quebrada ou poligonal e linha curva, página 16. 

Há um maior número de definições correlacionadas a linha reta no livro mais atual, 

tornando-o mais completo tendo-se em vista o ensino de Geometria. Não esquecendo o 

fato de que as definições apresentadas no livro mais antigo também figuram no livro de 

1959, entretanto, a estas foram associadas maiores esclarecimento tendo-se em vista 

facilitar a compreensão deste conceito. 

O segundo capítulo de ambos os livros é apresentado o conceito de Ângulos. Mas 

como observado anteriormente, o livro Geometria Prática, possui mais detalhes visando 

evidenciar os conceitos relacionados aos ângulos. No livro de 1929 temos uma abordagem 

desse assunto baseada em exemplos, seguido da definição, porém, esta é construída a partir 

de exemplos envolvendo materiais concretos, como podemos observar na página 27.  Por 

outro lado, no livro publicado 30 anos depois, observa-se a apresentação do conceito 
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fundamentado em nomenclaturas, ou seja, faz-se uso de uma linguagem matemática mais 

formalizada, conforme ilustrado abaixo. 

Figura 9: Definição de Ângulo, edição de 1929 e 1959, p. 27 e p. 20, respectivamente. 

Fonte: Acervo pessoal dos autores 

As definições de referente a ângulo, constantes nos livros de 1929 e 1959, 

respectivamente, são: “ângulo é o maior ou o menor afastamento de duas linhas que se 

encontram”, e “ângulo é a figura formada por duas semirretas que têm a mesma origem”. 

Observa-se que na edição de 1959 há uma correlação com a definição de linha apresentada 

antecipadamente, fato que possibilita um melhor entendimento desse conceito a nosso ver. 

Ao observarmos o conceito de ângulos, notamos a utilização de objetos concretos 

para a construção da definição, conforme sugerido no livro Geometria Prática, há uma 

tentativa de associação do conceito de ângulo a elementos do cotidiano. Por outro lado, a 

definição no outro livro, é direta, árida e pouco esclarecedora. 

Ainda sobre os ângulos, observa-se que não figura do livro de 1959, a classificação 

baseada na natureza de seus lados, embora estejam inseridas no livro de 1929, páginas 29 e 

30. Entretanto, definições relacionadas à soma dos ângulos e a soma de ângulos, só são

vistas no livros de publicação mais recente. 

A inserção desses novos conceitos no livro Desenho Geométrico, é muito 

importante para o ensino de Geometria, constantes nos livros didáticos atuais e 

considerados conceitos fundamentais para construções geométricas e para a resolução de 
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alguns problemas. A omissão da seção que abordava a natureza de seus lados pode ter 

ocorrido pelo fato de neste livro existir um capitulo que aborda exclusivamente de ângulos 

e isso o tornaria ainda mais extenso. 

Analisando o capítulo cinco dos dois livros, observa-se que há diferença nas 

definições relacionadas aos triângulos apresentam-se diferenças, ou seja, o livro de 1929 

começa com as definições de triângulos e faz uso do termo “trilátero”, página 60, enquanto 

que, no livro de 1959, o capitulo é iniciado com uma sucinta definição de polígonos, 

página 48, para posteriormente introduzir os triângulos. 

Em relação à estrutura, as definições apresentadas para os triângulos têm os 

mesmos tópicos, sem muitas mudanças de um livro para o outro, apenas o acréscimo da 

definição relações entre os comprimentos dos lados de um triângulo, página 50. O 

detalhamento e organização exposto, pela nova edição, deixa o entendimento mais 

acessível.  

É interessante ressaltar ainda que este é um dos poucos capítulos que apresentam 

algumas imagens diferentes. Sabe-se que a forma com que os conteúdos são apresentados e 

as ilustrações que servem de apoio podem tornar-se elementos essenciais para o 

entendimento dos conteúdos matemáticos envolvidos, entendemos que as imagens 

inseridas no livro de 1959 contribuem para um melhor entendimento dos conceitos 

apresentados. 

Os livros apresentam organizações muito diferentes neste capítulo. Há também o 

ensino da utilização do transferidor, no livro publicado mais recentemente, página 105, 

para a medição de ângulos. Enquanto que no livro Desenho Geométrico, na página 128, o 

autor faz a utilização do compasso e ensina o traçado da circunferência. Dessa forma, nota-

se uma possível preocupação com a utilização novos instrumentos em sala de aula, como é 

o caso do ensino de como trabalhar com o transferidor.

Embora o livro de 1959 tenha no título desenho geométrico, não há a seção que 

ensina como traçar uma circunferência, como ocorre na edição de 1929. A omissão deste 

item não parece fazer muito sentido, pois o livro mais atual vem com um título muito 

sugestivo para as construções geométricas, a ocultação do traçado da circunferência, 

descaracteriza noções de desenho neste capítulo. 

Ao analisarmos o capítulo que possui como título “Áreas dos poliedros e dos 

corpos redondos” notou-se uma grande semelhança na apresentação dos conteúdos em 

Comunicações



ambos os livros. Notamos que os livros possuem as mesmas definições para as áreas das 

figuras e até mesmo a disposição de subtítulos é igual. Entretanto há o surgimento de um 

novo item, na edição mais atual, que retrata sobre a definição de área do paralelepípedo 

retângulo.  

O capítulo que fala sobre as áreas dos corpos na Geometria busca evidenciar 

definições importantes para a aprendizagem do conteúdo, estruturando sempre, conceito e 

exemplo, já se diferenciando de outros capítulos do livros que aplicam seus exercícios no 

final, constando a exposição dos conceitos seguida das aplicação e de alguns exemplos. 

Analisemos agora, o último capítulo dos livros de Olavo Freire, que vem nos trazer 

os conceitos relacionados à curvas. Encontramos um grande detalhamento do assunto, em 

ambos os livros e uma grande quantidade de exemplos, mas especialmente no livro de 

1929 há uma explicação maior, uma evidente preocupação com a compreensão dos alunos. 

É interessante destacar também que há o ensino do traçado das curvas, apresentados em 

forma de exercício pelo autor, nos dois livros. 

Outro conceito suprimido, na versão de 1959, o de voluta. Na edição de 1929 este 

conceito aparece de maneira destacada, como subtítulo do capitulo, enquanto que na edição 

1959 ele não é nem citado, esquecido para a construção do conceito de Espiral, exposta na 

página 310. 

O maior detalhamento no livro de 1929, com o destaque para todos os processos de 

formação do conceito das curvas, e para os traçados de todas as curvas, mesmo sem que 

este seja um livro voltado para o desenho, como é o caso de Freire 1959.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dos estudos iniciais nos detemos em tópicos relacionados ao ensino de 

geometria, entretanto, também nos foi possível perceber outras diferenças entre os livros.  

Observamos também que algumas definições são valorizadas e outras abandonadas, e 

mesmo com a quantidade de imagens reduzidas, há um maior detalhamento e possível 

entendimento da Geometria na edição mais atual do livro de Olavo Freire. 

Ter o conhecimento da evolução dos conteúdos constantes nos livros, a inserção ou 

retirada de determinados tópicos pode contribui ao entendimento da história da educação 
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matemática, bem como, os movimentos educacionais e transformações conceituais 

ocorridas ao longo do tempo. 

Ainda na qualidade de alunos de um curso de licenciatura em Matemática procurar 

entender esse movimento dos conteúdos nos livros, bem como, do ponto de vista da 

Matemática, nos apropriar das definições apresentadas em tempos anteriores podem 

contribuir para nossa formação acadêmica e futura prática profissional docente. 

Entendemos que os livros antigos, bem como os atuais, além de subsidiarem a formação do 

professor podem contribuir para a consolidação de conteúdos matemáticos e o 

entendimento quanto a forma de sua apresentação. 
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O ENSINO DE GEOMETRIA PARA ESCOLA PRIMÁRIA: 

Considerações sobre as obras de Abílio Cezar Borges e Hipérides Zanello 

Márcio Oliveira D’Esquivel
1

RESUMO 

O presente trabalho analisa as propostas didáticas de duas obras de geometria para escola de ensino 

primário que circularam no Brasil entre os anos 1876 e 1960. Pretende-se identificar finalidades, 

tendências educacionais, similaridades e diferenças constantes das obras, Desenho linear ou 

elemento de geometria prática popular de Abílio Cesar Borges e Elementos de geometria e desenho 

linear de Hipérides Zanello. Orienta-nos os estudos sobre a história dos livros didáticos de Alain 

Choppin e a história das disciplinas escolares de André Chervel. Os resultados apontam para 

constatação de que embora existam similaridades entre as duas propostas, ao que tudo indica, as 

finalidades de ensino são diferentes. Ainda constatou-se pouca ou nenhuma referência nas obras 

aos movimentos educacionais do período em que elas circularam.  

Palavras-chave: Livro didáticos, Desenho linear, Geometria, Ensino primário. 

INTRODUÇÃO 

Décadas finais do século XIX. Circulam no Brasil notícias chegadas do estrangeiro 

dando conta das conquistas das ciências. Embora no Brasil prevalecesse uma economia 

eminentemente agrária, são as benesses da revolução industrial em andamento na Europa, 

que alimentam o ideário pedagógico nacional da necessária modernização da instrução 

pública nacional. É preciso para isso que a formação da juventude, se assente 

essencialmente na prática, desde a tenra idade. O método intuitivo e as lições de coisas 

personificam os discursos da modernidade pedagógica de então. É com a inscrição de que 

o desenho deve ser considerado “como um ramo essencial da educação, em todos os grãos

e como base de toda instrução técnica ou industrial”, constante da introdução do livro 

“Desenho linear ou elemento de geometria prática popular
2
”, que Abílio Cesar Borges

3
,

1
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2
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publica em 1876 sua obra destinada ao ensino de geometria para escola primária do 

período. Não obstante o contexto sociocultural que circundou sua publicação, o livro de 

Cesar Borges atravessa o século e será reimpresso até pelo menos os anos 1960, quando 

registra-se a sua 42ª edição.  Aproximadamente, meio século depois, na década de trinta 

do século XX, outro livro destinado ao ensino de geometria para curso primário é 

publicado. É o livro Elementos de geometria e desenho linear
4
 de Hipérides Zanello

5
. Há

indícios que seu livro de geometria circula vários estados brasileiros, conforme nos atestam 

os trabalhos de Gaspar (2014), Pinto (2013). O contexto é outro: o do pungente Brasil 

republicano das primeiras décadas do século XX.  Neste novo cenário o país amplia 

consideravelmente seu sistema de instrução pública e diversifica sua atividade econômica. 

O livro de Hipérides Zanello surge em um período de afloramento dos discursos 

pedagógicos do movimento de renovação da educação conhecido por escolanovismo. Não 

sendo evidentemente, essas as únicas obras produzidas para o ensino de geometria para 

escola de ensino primário no período, e a despeito da popularidade de suas edições, o que 

há em seu estudo que mereça um tratamento especial?  

 A resposta a essa questão remete-nos ao tema desse artigo, que é o de compreender 

a relação entre livros didáticos e a construção de uma história da matemática escolar do 

Brasil. Especificamente em relação às obras citadas, interessa-nos analisar os modelos 

propostos pelos autores para o ensino de geometria para escola de ensino primário. 

Para tanto, constituíram-se questões norteadoras para produção desse trabalho 

analisar: quais são as similaridades e diferenças existentes entre as duas obras? Quais eram 

3
 Abílio Cesar Borges (1824-1891) nasce na Bahia e, em 1858, troca sua carreira de médico pela 

atividade educacional ao fundar, nesse ano, o Ginásio Baiano; em 1871, transfere-se para  Rio de Janeiro, 

instalando o Colégio Abílio. Em 1881, ganha de D. Pedro II o título de barão de  Macaúbas.  Sobre esse 

personagem, há muitos estudos. Um deles, de autoria de Gondra & Sampaio (2010), resume do seguinte 

modo sua trajetória: médico, gestor da instrução pública, dono de escola, homem de imprensa, autor de livros 

de destinação escolar, viajante, conselheiro da instrução, Dr. Abílio César Borges protagonizou algumas 

iniciativas na esfera pública e privada, como forma de demonstrar princípios educativos que abraçara no que 

se refere aos métodos de ensino, aprendizagem da leitura e escrita, aritmética e geometria, educação infantil e 

castigos corporais, por exemplo. (VALENTE, 2012, p. 89). 
4
 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1772 

5
 Hipérides Zanello, engenheiro, doutor em Ciências Físicas e Matemáticas, era Catedrático da Faculdade de 

Engenharia do Paraná, do Instituto de Química do Paraná, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

Professor do Ginásio Paranaense e do Colégio Iguassu. Sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico 

Paranaense. Publicou inúmeros livros didáticos, dentre eles, um de Aritmética e outro de Geometria. Outros 

livros didáticos de sua autoria também foram publicados pela Companhia Editora Nacional, Ciências Físicas 

e Naturais, destinado às séries ginasiais, Química, Física, sendo os dois últimos elaborados para o curso 

científico.  (PINTO, 2013, nota de rodapé 7). 
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nas duas obras as finalidades pretendidas para o ensino de geometria? É possível 

identificar nas obras, tendências pedagógicas em circulação em cada período?  

Para realização da pesquisa e produção do presente artigo tomam-se como 

ferramental teórico-metodológico os estudos que se situam no intercruzamento de dois 

campos de investigação: os que assumem como objeto de pesquisa, livros e manuais 

escolares numa perspectiva histórica, e os estudos da história da educação matemática. 

ANALISANDO LIVROS DIDÁTICOS DE GEOMETRIA: que caminhos apontam a 

teoria? 

As pesquisas que tomam como fonte documental os livros e suas edições didáticas 

ganharam corpo e se diversificaram nas últimas décadas, conforme trabalhos de Valente 

(1999), Lorenz & Vechia (2004), Costa (2010) e Teive (2015), para citar apenas alguns. 

Tais estudos orientam-se na perspectiva da desnaturalização das abordagens que atribuíam 

às edições didáticas papel secundário na formação das mentalidades e nos processos de 

aculturação.  

Para Alain Choppin, existem pelo menos duas possibilidades de considerar 

pesquisas que tomam edições didáticas do livro como objeto de investigação, abordagens 

que embora diferentes, não se excluem. Sendo em certa medida indissociáveis, cada uma 

dessas abordagens pode assumir importância relativa para aquele que investiga o livro 

didático, quais sejam: abordagens que o consideram a partir de sua materialidade: 

formatos, edições, editoras, estruturação dos tópicos, organização e sequenciamento de 

capítulos etc.; abordagens que o consideram a partir da análise dos seus conteúdos, ora 

interessando-se por uma crítica ideológica e cultural, ora interessando-se pela trajetória de 

constituição epistemológica ou propriamente didática de uma área do conhecimento 

específica. (CHOPPIN, 2004). 

Para a história da educação matemática cumpre, contrariamente a tendência de 

investigação que privilegiam apenas a análise de conteúdos, propor um abordagem teórico-

metodológica que considere o livro didático como um produto cultural complexo. Dito de 

outro modo, compreender o livro como objeto cultural, implica enredá-lo em cenário onde 

atuam vários elementos dentre os quais: autores, editoras, professores, alunos. 

(VALENTE, 2008). 
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Nestes termos, tome-se para análise o livro de Abílio Cesar Borges. A edição que 

nos chega as mãos refere-se a 24ª edição do ano de 1933, publicado pela editora Francisco 

Alves. Privaremos o leitor de uma discrição detalhada da materialidade do livro, que 

embora sejam elementos importantes, foge as pretensões de análise desse trabalho. 

Uma primeira constatação importante sobre a obra refere-se ao fato de que esta 

ainda preserva capa e prefácios que remetem a primeira edição.   Tomem-se para análise os 

elementos constantes da capa: a inscrição do título e a indicação do público a que se 

destina, respectivamente: “Desenho linear ou elemento de geometria prática popular” e 

“para uso das escolas normais, dos liceus e colégios, dos cursos de adultos, e em geral dos 

artistas e operários em qualquer ramo da indústria”.  

Os elementos constantes do título nos remetem aos conteúdos de ensino, (desenho 

linear/geometria) e a referência a uma proposta de abordagem de ensino (geometria 

prática). É possível que a referência a “geometria prática” constante do título do livro, 

revele a intenção do autor de indicar uma ruptura com as propostas pedagógicas anteriores, 

que fundavam-se no ensino pela memorização. Indica assim a pretensão moderna de sua 

proposta pedagógica para o ensino de geometria. Considere-se que a compreensão de 

“moderno”, no contexto da publicação do livro na década de 1880, não poderá sê-lo nas 

décadas finais da primeira metade do século XX, quando a obra ainda circula. Muito 

embora o termo “geometria prática” continua figurar na capa.  

Ver-se-á neste trabalho, conforme nos alerta Chervel (1990) que “essas novidades 

muito frequentemente, não tardam em recomendar uma mistura harmoniosa com os 

procedimentos tradicionais”. (CHERVEL, 1990, p. 201).  

A definição do público alvo não limita-se ao público escolar tampouco define uma 

série específica. Sobre este fato, e as mudanças as quais a obra foi submetida, a leitura do 

prefácio à primeira edição constante nas páginas iniciais do livro, é esclarecedora, 

vejamos: “atendendo as sensatas observações de muitos professores e de alguns colegas, 

educadores e inspetores de instrução... resolvi dar sob o título de Primeira parte um 

extrato da obra exclusivamente apropriada a escola primária de todos os graus”.  

Sobre esse dado, há de se considerar que a primeira edição da obra de Cesar Borges 

é publicada ainda no Brasil Império. A escola graduada republicana só começará a ser 

implantada duas décadas mais tarde. Seu livro então, por ocasião da primeira edição tem 

um público alvo heterogêneo.  Interessantemente entre os destinatários previstos para uso 
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do livro, estão em sua primeira versão artistas e operários. Sua posterior adaptação apenas 

para alunos da escola primária, acreditamos denotar um movimento de transformação das 

finalidades do ensino de geometria. De “popular” como descrito no título, para 

estritamente escolar nas primeiras décadas da república. É verdade que a expressão 

“popular” ainda continua a fazer parte do título nos anos 1930, há, no entanto a inscrição 

na capa da 24ª edição: “edição destinada especialmente às escolas primárias”. Embora no 

título esteja em realce a palavra “geometria prática” o que objetiva-se mesmo é o ensino de 

desenho. O ensino de desenho linear, é em Cesar Borges, uma geometria para escola 

primária. (VALENTE, 2013) 

A maneira como autor seleciona, adapta e organiza os conteúdos de maneira a 

atender “solicitações” de mudanças, revela ainda a sutileza das táticas daquele que escreve, 

apropriando-se das teorias, selecionando-as e conjugando-as com legislações e contextos 

específicos. Pensar os livros didáticos e seus autores em relação a ordem que o circunda 

permiti-nos perceber como estes subvertem-na a partir de dentro, fazendo a funcionar em 

outro registro. Modificando-a sem deixá-la. (DE CERTEAU, 2014). Ressalva-se o fato de 

não termos as edições anteriores a 24ª para darmos conta das adaptações e mudanças pelas 

quais a obra foi submetida. Assumimos que tais transformações operaram-se pela própria 

informação do autor constante do prólogo da segunda edição.  

Quando se toma para análise similar o livro Elementos de geometria e desenho 

linear de Hipérides Zanello - O livro que nos chega às mãos é a 2ª edição do ano de 1937, 

da Editora Nacional - pode-se notar em sua capa, a indicação da série específica a que se 

destina, 2ª série, e a informação de que a obra compõe a coleção de livros didáticos 

destinados ao ensino primário. A indicação da série e a alusão feita ao caráter didático do 

livro caracterizam sua pertença ao modelo republicano de escola graduada. 

Embora a semelhança dos títulos das obras indique tratar-se ambos, do ensino de 

desenho linear e geometria, no livro de Zanello a expressão “geometria prática” já não 

consta. Outros tempos. É possível que ao termo “prático” não se atribuísse o caráter 

inovador que o foi no século anterior.  Há aqui uma sutileza no título, que acreditamos, irá 

refletir-se nas finalidades pretendidas para o ensino de geometria por cada um dos autores. 

Se em Cesar Borges parece-nos que pretende-se antes o ensino de desenho, do que o de 

elementos de geometria em Hipérides Zanello, tudo indica haver uma intenção de se 
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valorizar o ensino de elementos de geometria dando menor ênfase ao de desenho. 

Discussão que retornaremos no próximo tópico.     

Ademais, é possível se estabelecer semelhanças entre as duas obras: formato, 

conteúdos, organização interna, divisão de capítulos, elementos textuais, elementos 

icônicos. O que nos chama a atenção para possibilidade de que a obra de Abílio Cesar 

Borges possa ter de alguma maneira inspirado a produção de Hipérides Zanello. Tal 

hipótese não pode ser descartada uma vez que, sendo a obra de Borges referenciada para o 

ensino de geometria durante mais de cinquenta anos, é provável que tenha servido de 

parâmetro para elaboração dessa e talvez de outras obras para o ensino de geometria. 

 Com efeito, a relação entre os elementos “formais” de um livro e as 

transformações didáticas de um saber específico constituem ainda um campo aberto à 

pesquisa. (CHOPPIN, 2004).  Há, nesse sentido, para história da educação matemática, um 

especial interesse por livros didáticos que perpetuaram-se como modelos. Quais 

características definem esses tipos de livros? É possível que o livro de Abilio César Borges 

seja classificado como tal?   

LIVROS DIDÁTICOS DE GEOMETRIA: possiblidades para história da educação 

matemática.  

A relação entre livros didáticos e o processo de constituição das disciplinas 

escolares é um dos temas de interesse das pesquisas em história da educação matemática. 

Fundamenta tais pesquisas, dentre outras referências, os estudos de André Chervel, 

nomeadamente o texto História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de 

pesquisa. Neste trabalho o autor chama a atenção para o fato de que, em determinada 

época, para o ensino de uma disciplina “todos os livros dizem a mesma coisa ou quase 

isso”. (Chervel, 1990, p. 202).  O autor define como Vulgatas os livros didáticos cuja 

influência determina modos de fazer de uma disciplina específica. Sua permanência como 

referência, define em certa medida parâmetros que são seguidos por outras produções 

didáticas, de maneira que “os conceitos ensinados, a terminologia adotada, a organização e 

sequência de ensino e dos capítulos, o conjunto dos elementos fundamentais utilizados, o 

tipo de exercícios praticados são praticamente idênticos, com poucas variações” (Chervel, 
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1990, p. 203).  Orientados por essa perspectiva teórica tome-se novamente os livros para 

análise 

As obras basicamente se organizam como se segue: Apresentam definições 

elementares de geometria nos primeiros capítulos: ponto, linha, ângulos, relação entre 

retas. E nos últimos capítulos introduz o conhecimento de figuras geométricas e suas 

propriedades: triângulos, quadriláteros, polígonos, poliedros e corpos redondos. Também 

comuns as duas obras é o tópico intitulado exercícios gráficos, na parte final do livro. Mas 

o que as diferencia?

 Não obstante a semelhança entre as duas obras, constata-se no livro de Hipérides 

Zanello  o uso de uma linguagem mais formal no tratamento dos temas da geometria.  Em 

alguns casos se pretende dar aos tópicos aprofundamentos não comuns ao ensino primário. 

Este é o caso da menção no capítulo que trata da relação entre retas, dos conceitos de 

ângulos alternos-internos, ângulos alternos-externos, ângulos correspondentes etc. Tais 

expressões estão ausentes em Cesar Borges.  Pode-se supor, neste caso que a preocupação 

com a definição de uma linguagem essencialmente formal, indique uma tendência à 

disciplinarização dos saberes geométricos para fins escolares. Ainda, sobre sofisticação da 

linguagem adotada por Hipérides Zanello, Pinto (2013) ao analisar a circulação da obra no 

estado do Paraná, indica que tal fato deveu-se a tentativa do autor de levar a cultura da 

escola secundária à primária. Se tal hipótese não pode ser descartada visto que o há por 

Hipérides Zanello uma série de livros escritos para o ginásio, é preciso que se tenha em 

conta a característica não disciplinar do ensino primário. A título de exemplo, vejamos 

como são tratados os temas “retas paralelas” e “triângulos”.  
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Quadro 1: Tratamento de temas de geometria em Abílio Cesar Borges e Hipérides 

Zanello 

Fonte: construído pelo autor  

Não se tem na análise realizada, a pretensão de comparação duas obras 

desconsiderando-se os seus contextos. Antes, ao analisar o conteúdo explícito, admite-se 

que as possíveis diferenças: na abordagem dos conteúdos e na indicação de exercícios 

propostos (como se verá mais adiante) dão-se mais, porque mudam-se as finalidades de 

ensino, do que, pela suposta evolução de uma área do conhecimento.   

Diferenças efetivas entre as duas obras, podem ser notadas quando tomam-se para 

análise os exercícios propostos. Sobre a importância que os exercícios exercem no estudo 

da história das disciplinas escolares Chervel (1990), aponta que estes definem juntamente 
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com os conteúdos explícitos, o núcleo de uma disciplina. Sua análise é indispensável para 

compreensão das transformações que se processam no interior de uma disciplina escolar.  

Tomando-se para análise os exercícios propostos no livro de Cesar Borges, 

constata-se a predominância do que poderíamos chamar de um modelo catequético. “O 

catecismo é a explicação racional, por perguntas e respostas, de uma maneira simples e 

abreviada” (CHOPIN, 2009, p. 45) . A titulo de exemplo, pode-se tomar os exercícios 

propostos para os tópicos “Figuras formadas por linhas curvas” e “Sólidos”: o que é 

centro da circunferência?  O que é raio?  O que é círculo? - O que é sólido ou corpo 

geométrico? Como se dividem os sólidos? O que é solido de aresta ou poliedro? Tais 

questões eram propostas no item “questionário”, sempre ao final de cada lição (capítulo).  

Contrariamente no livro de Hipérides Zanello, não há atividades propostas aos 

alunos em nenhum dos nove primeiros capítulos que compõem a obra.  Tal constatação 

chama-nos a atenção para possibilidade de que a obra pudesse ser direcionada apenas para 

os professores. O que não diminui a importância de sua análise, visto que de uma maneira 

ou de outra era à realidade escolar que era direcionada.  A inovação em relação à obra de 

Cesar Borges fica por conta da proposição de atividades para uso do transferidor, e da 

indicação de exercícios de cálculo de área e volume que figuram nos capítulos finais do 

livro. Outra característica peculiar do livro é a indicação de respostas para os problemas 

propostos. A intenção, tudo nos leva crer, era servir de auxílio aos professores.  

Conforme pode-se atestar pelo número de edições das duas obras, estas circularam
6

durante um mesmo período no Brasil a partir da década de 1930 até pelo menos a segunda 

metade da década 1940, quando registra-se em 1944, a publicação da 6ª edição da obra de 

Híperides Zanello. Não encontramos registros de edições posteriores dessa obra. 

Diferentemente a obra de Cesar Borges continua ser publicada até os anos 1960.  

Evidentemente que outros fatores devem ser considerados para uma melhor precisão das 

análises. Dentre os quais, estão dados relacionados ao número preciso de edições, tiragem 

de cada edição, quantidade de reimpressões de cada uma dessas obras etc. Ou ainda, 

cumpre investigar em que medida a indicação de uso da obra em documentos oficiais dos 

estados em que se supõe sua circulação, significou seu uso escolar.   

6
 Os trabalhos de Gaspar (2014), Pinto (2013) indicam que as obras figuraram ora em bibliotecas públicas ora 

em documentos oficiais nos estado do Paraná, Rio de Janeiro e Bahia. 
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Se, por um lado, não é possível determinar em que medida cada proposta didática 

contribuiu para constituição da geometria como saber escolar na escola de ensino primário, 

tampouco pode-se negligenciar o estudo da circulação dos discursos pedagógicos que 

fundamentam as duas obras.  Filiações, interesses, apropriações constituem o universo de 

pesquisa daquele que toma como objeto de investigação o livro didático e o complexo 

contexto cultural do qual ele é produto.  

 Considerações finais 

Ao se tomar para análise dois livros didáticos de geometria para escola de ensino 

primário, cuja importância para escolas brasileiras supõe-se, tanto pelas inúmeras edições e 

reedições, quanto pelas indicações de usos em documentos oficiais, pretendeu-se 

identificar em cada uma das obras, as finalidades pretendidas para o ensino de geometria, 

as similaridades e diferenças entre os modelos propostos e a possível relação com os 

discursos pedagógicos em circulação nos períodos.   

Pôde-se constatar que, embora entre as duas obras, haja similaridades no que diz 

respeito ao formato, conteúdos, organização interna, divisão de capítulos, elementos 

textuais, elementos icônicos, ao que tudo indica, tal semelhança parece esconder a sutileza 

de finalidades diferentes para o ensino de geometria. Se, na obra de Cesar Borges 

pressupõe-se um modelo para o ensino de elementos de geometria em vistas ao 

aprendizado do desenho. Em Hipérides Zanello, a finalidade do ensino de geometria parece 

se deslocar do desenho, para o aprendizado de conceitos, definições, cálculos de áreas e 

volumes, com vistas a promover o ensino propriamente de geometria.  

Não se identifica nas duas obras, referências aos movimentos educacionais que 

circularam no período de suas publicações. Embora, a obra de Cesar Borges circule até 

metade do século XX, as sucessivas reedições não implicaram em mudanças na proposta 

didática. Esta preserva algumas características dos modelos educacionais das décadas 

finais do século XIX, dentre elas a forma catequética em que são prescritas as atividades. 

Mesmo levando em conta tais características, não foi possível identificar, nas proposições 

para o ensino de geometria, a presença do método intuitivo/ lições de coisas, em voga no 

período em que foi publicada a primeira edição.  Da mesma maneira a obra de Hipérides 
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Zanello, não faz menção ao movimento escolanovista cujos pressupostos pedagógicos 

orientavam muitas propostas de ensino no período.  

Reafirmamos aqui, no entanto, o fato de que não é possível dimensionar a medida 

cada uma das propostas didáticas veio a se instalar como modelo de ensino geometria para 

escola de ensino primário, ou mesmo, se estas perpetuaram-se como modelos efetivos de 

ensino. Embora as publicações analisadas sejam significativas no cenário educacional 

brasileiro, há de se considerar, que o universo aqui analisado, não nos permite inferir a não 

existência de outras propostas didáticas para o ensino de geometria na escola primária. 

Igualmente, é preciso ainda, ter em conta, o processo de apropriação das referidas obras.  

Professores e alunos das escolas de ensino primário considerados na perspectiva de 

“consumidores de bens culturais” reinventam e produzem novos sentidos para os 

“produtos” que lhes são oferecidos. Tais considerações não diminuem a importância da 

análise das propostas didáticas das obras.  Antes, esta análise configura-se como um 

elemento a mais a ser considerado para estudo da constituição dos saberes geométricos.   

Por fim, quando se toma o livro didático como um produto cultural complexo, só a 

diversificação de objetos de pesquisa pode apontar caminhos para investigação. Dessa 

forma outras questões podem ser postas a análise tais como: que contexto nos remetem a 

análise dos prefácios das obras? Qual relação entre as obras e as normativas oficiais?  Em 

que medida as estratégias de divulgação e comercialização das editoras de livros didáticos 

participam do processo de constituição escolar da disciplina?  

Se, conforme nos propõe Chervel (1990), saber se as disciplinas escolares 

caminham para estabilização, permanece uma questão em aberto, tão pouco se é possível 

pensar possibilidades de respostas, que não considerem a importância exercida pelo livro 

didático.  
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A GEOMETRIA NA COLEÇÃO “CURSO COMPLETO DE 

MATEMÁTICA MODERNA PARA O ENSINO 

PRIMÁRIO”  

Thiago Neves Mendonça1 

RESUMO 
No presente artigo discutiremos a Geometria presente na coleção Curso Completo de Matemática 

Moderna para o Ensino Primário, com o objetivo de verificar elementos que sinalizam a influência 

do Movimento da Matemática Moderna (MMM) no ensino de Geometria aos professores 

primários. Essa análise é parte integrante de uma pesquisa de Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora, que busca responder às questões: Qual 

Geometria era proposta para ensinar às crianças no período do MMM? Quais conteúdos? Com 

quais métodos? A coleção pertence ao acervo da professora Marília Neto Kappel da Silva, 

residente em Juiz de Fora, doado pela professora Myriam Boardmman de Oliveira. Ao que tudo 

indica, Myriam atuou nas escolas primárias e normais de Juiz de Fora na década de 1970. Num 

primeiro instante serão feitos: apresentação da coleção e de suas autoras; análise descritiva sobre a 

Geometria nela contida. Em seguida, serão retratados fatos sobre alguns autores que aparecem nas 

referências bibliográficas que se relacionam com o ensino de Geometria. Para finalizar, serão 

destacados alguns elementos que mostrem as marcas da Matemática Moderna na forma proposta 

para ensinar a Geometria, como a utilização de noção de conjuntos, símbolos matemáticos e 

figuras. 

Palavras-chave: Geometria; Matemática Moderna; Formação de professores primários. 

INTRODUÇÃO 

A análise da Coleção Curso Completo de Matemática Moderna para o Ensino 

Primário de autoria das professoras Tosca Ferreira e Henriqueta de Carvalho faz parte da 

pesquisa de Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de 

Juiz de Fora que busca responder às seguintes interrogações: Qual Geometria era proposta 

para ensinar às crianças no período do MMM? Quais conteúdos? Com quais métodos? A 

pesquisa segue ainda em andamento.  

1 Mestrando da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF,  Professor no Instituto Federal de Minas 

Gerais – IFMG, Campus Ouro Branco, thiago.neves@ifmg.edu.br 
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Tal coleção pertence ao acervo da professora Marília Kappel da Silva, residente em 

Juiz de Fora, doada pela professora Myriam Boardmman de Oliveira. A partir de análises 

feitas em cadernos de Myriam, percebe-se que sua atuação se deu tanto como professora 

primária como na escola normal.  

No artigo, será feita uma apresentação da coleção, começando com informações 

acerca das autoras e seguindo para uma apresentação do ensino de Geometria nela 

proposto. Em tal apresentação, serão relatados os tópicos de Geometria que são abordados 

e como são trabalhados, com algumas ilustrações. Dando sequência, serão apresentadas 

observações importantes sobre autores de algumas obras que se encontram nas referências 

bibliográficas e que se relacionam com a Geometria. E por fim serão observados alguns 

traços do MMM que foram encontrados na proposta de ensino de Geometria. 

APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO 

Percebe-se que a Coleção CURSO COMPLETO DE MATEMÁTICA MODERNA 

PARA O ENSINO PRIMÁRIO destinava-se a professores primários por serem observadas 

algumas características específicas, tais como as orientações e sugestões específicas para o 

trabalho em sala de aula. Em cada volume há a divisão dos conteúdos durante o ano, 

separando-os em tópicos a serem estudados nos respectivos meses, de forma a ajudar na 

organização e planejamento do professor. Nela também contém o decálogo (dez 

orientações para o professor no ambiente de trabalho), e ainda sugestões de atividades com 

materiais, tais como o quadro de pregas, o flanelógrafo, entre outros, acompanhados de 

orientações para a construção dos mesmos. Segundo Chartier (1991), é importante situar o 

autor na historicidade de sua produção para que se possa analisar a sua intenção. Nesse 

sentido buscou-se conhecer as autoras Tosca Ferreira e Henriqueta de Carvalho. Ambas 

foram professoras de Grupos Escolares e supervisoras do ensino da Matemática em São 

Paulo e conferencistas de cursos intensivos de Matemática Moderna no Paraná, Minas 

Gerais, Santa Catarina, por meio das respectivas secretarias da Educação. Henriqueta 

participou como membro do GEEM. Essas informações constam nas páginas que 

antecedem o prefácio do primeiro volume da Coleção. 
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No trabalho de Arruda (2011) o nome de Henriqueta aparece juntamente com 

Manhúcia Perelberg Liberman, por serem professoras brasileiras ligadas ao Movimento da 

Matemática Moderna no Ensino Primário.  Luis Magalhães de Araújo, professor titular de 

Matemática e diretor da Escola Secundária do Colégio Rio Branco e ainda membro do 

conselho consultivo do GEEM considera a professora Henriqueta pioneira no trabalho de 

modernização da Matemática na escola primária tanto na formação de professores quanto 

na proposição de livros didáticos às crianças, o que é constatado em prefácios de algumas 

publicações da professora (ARRUDA, 2011, p.201). No volume 1 da coleção “Matemática 

Moderna”, Henriqueta explica que por ser professora primária, e não matemática, se 

baseou nos trabalhos de George Papy, Luciene Felix, Osvaldo Sangiorgi, Irene de 

Albuquerque, Almerindo Bastos, para escrever os demais volumes da mesma coleção. 

A coleção é dividida em cinco volumes e todos possuem o mesmo subtítulo: 

“Metodologia e Didática”. Todos os volumes possuem as ilustrações organizadas pela 

professora Daysi Briguet Bichetti e foram publicados pela editora Renovação Ltda, em São 

Paulo. Por se tratar de um contexto de Matemática Moderna para professores primários, 

pode-se concluir que sua publicação se deu entre as décadas de 1960 e 1970.  

Figura 1: Capa do livro "Curso completo de Matemática Moderna para o Ensino Primário” – Vol. 1 

FONTE: Livro “Curso completo de Matemática Moderna para o Ensino Primário” do 

arquivo pessoal da professora Marília Neto Kappel da Silva, doado pela professora Miryam 

Boardmman de Oliveira. 
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A GEOMETRIA NA COLEÇÃO 

A seguir discutiremos e apresentaremos a Geometria presente na coleção. Faremos 

a divisão por volumes, para ficar mais clara a proporção e os direcionamentos dados pelas 

autoras para tal conteúdo. Para obtermos um panorama da proporção de geometria em cada 

volume, construímos uma tabela que mostra a quantidade de páginas referentes a esse 

tema. 

Tabela 1: Quantitativo de Geometria em cada volume da coleção “Curso Completo de 

Matemática Moderna para o Ensino Primário” 

Volume Total de páginas Páginas sobre geometria Porcentagem 

Geometria/total 

1 187 6 3,21% 

2 189 14 7,41% 

3 197 37 18,78% 

4 199 35 17,58% 

5 317 43 13,56% 
FONTE: Elaborada pelo autor 

No primeiro volume da coleção, as autoras defendem que a criança deve começar a 

receber as primeiras noções de Geometria desde o primeiro grau, dentro das oportunidades 

surgidas durante as aulas. Nele são trabalhadas as noções de formas geométricas. O 

professor deverá dar a noção exata das figuras planas e dos sólidos geométricos, podendo 

fazer relações com formas aproximadas, por ser o aluno ainda muito novo. Nas atividades 

sugeridas, aparecem problemas que envolvem cores e formas, também se encontram 

exercícios para que os alunos correlacionem os objetos às formas, ligando o objeto ao 

nome de sua forma geométrica, por exemplo, a bola sendo uma esfera, o dado sendo um 

cubo e o bastão de enrolar massa na forma cilíndrica. 

No segundo volume, o início da geometria se dá com as formas cúbicas e 

cilíndricas. Nele estão presentes a planificação do cubo e a do paralelepípedo retângulo, 

com a instrução de o professor recortar e montar os sólidos com as crianças, levando-as a 

observar que no cubo todas as faces são do mesmo tamanho e possuem a mesma medida, e 

que essas faces são quadrados. 

Comunicações



Figura 2: Planificação do cubo e do paralelepípedo, e o modo de armar. 

FONTE: Livro “Curso completo de Matemática Moderna para o Ensino Primário” 

Em seguida, encontramos uma ideia de como trabalhar com os quadrados e os 

retângulos e a partir deles construir os triângulos, fazendo a diagonal dessas figuras. Nesse 

sentido se introduz a noção de congruência e ainda trabalha com as classificações dos 

triângulos de acordo com os lados e ângulos, e ainda assim fazendo com que a criança 

perceba que toda figura de três lados é chamada triângulo.  

Mais adiante o conteúdo é voltado para ponto e linhas. As autoras afirmam que a 

noção de ponto é intuitiva, e os professores podem fazer pontos na lousa para levar as 

crianças a perceberem o seu significado. Elas instruem os professores a fazerem manchas 

na lousa, de tamanhos variados, e uma bem menor, para que a criança perceba que a menor 

mancha melhor representa o ponto.  

A atividade a seguir propõe que os alunos construam linhas que liguem dois pontos: 

suas casas até a escola, situação que deverá ser desenhada na lousa.  O objetivo é introduzir 

o conceito linha curva, onde é feita pela união de dois pontos, por meio de uma linha

qualquer. Por conseguinte, as autoras pedem para os professores mostrarem que a menor 

curva, que representa o caminho mais curto, é a linha reta, e que esta é um conjunto de 

infinitos pontos. Quando nela são marcados dois pontos, assinalando uma parte da reta, 

chama-se essa parte de segmento de reta. Depois disso, mostra-se que a reta pode ser 
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dividida em duas, as chamadas semirretas, onde se marca o ponto de partida para definir as 

semirretas. 

Dando sequência, as autoras classificam as retas de acordo com suas posições: 

vertical, inclinada e horizontal. Elas pedem para que os professores mostrem exemplos, 

como as linhas retas encontradas nas portas, janelas, dos canteiros dos jardins. Ainda sobre 

as retas, elas instruem os professores a destacarem que aquelas que mantém a mesma 

distância entre si são paralelas, e darem exemplos, como os trilhos da estrada de ferro. 

Também são definidas as linhas divergentes, que partem do mesmo ponto, onde o exemplo 

usado é o de uma menina segurando um balão mostrando que as linhas “partem” da mão da 

menina. Sobre as linhas convergentes, que vão se encontrar num mesmo ponto, os 

exemplos usados são as varetas que formam as linhas do guarda-chuvas ou do carrossel.  

No terceiro volume, o capítulo de Geometria se inicia com o cubo e o quadrado. 

Nele se tem a pressuposição de que montando o cubo a criança terá contato com o 

quadrado. Depois, o estudo no cubo é voltado para os vértices e para as faces. O mesmo 

processo é feito para o estudo do paralelepípedo e o retângulo, mostrando ainda uma região 

interna ao retângulo. Há aqui uma comparação entre o quadrado e o retângulo, para que os 

alunos possam perceber e diferenciar as duas figuras. Dados um quadrado ABCD e um 

retângulo A’B’C’D’, as professoras mostram que o conjunto de lados e vértices do 

quadrado estão em correspondência biunívoca e conservam uma relação de equivalência. 

Também mostram a relação biunívoca entre os vértices do retângulo.  Essa é uma das 

abordagens típicas da Matemática Moderna. 

Figura 3: As correspondências biunívocas 

FONTE: Livro “Curso completo de Matemática Moderna para o Ensino 

Primário”  
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Em seguida, o assunto é o triângulo e sua classificação quanto aos lados: 

equiláteros, cujos três lados são equivalentes; isósceles, cujos dois lados são equivalentes e 

o escaleno que não há equivalência entre os lados. O termo “equivalência” é usado para

dizer que os lados possuem a mesma medida. Mais adiante o assunto abordado é ângulos e 

alguns desenhos ilustram os casos de ângulos agudos e oblíquos. Há a comparação, logo a 

seguir, do retângulo com o paralelogramo, utilizando a mesma ideia de correspondência 

biunívoca entre os ângulos. 

Para apresentar o losango, elas utilizam o retângulo, sugerindo que o aluno marque 

um ponto no “meio” de cada lado do retângulo com auxílio de uma régua e em seguida, 

ligue os pontos marcados de modo a obter oito triângulos congruentes. 

Sobre a circunferência, elas instruem aos professores que se utilizem de régua e 

compasso, e mostrem aos alunos que a circunferência é a linha curva traçada, e a região 

interna a ela é o círculo. Ao diferenciar a esfera do círculo, elas escrevem  

“Esfera é um sólido geométrico, ocupa lugar no espaço. Sua 

superfície é curva. Rola no espaço como uma bola. O círculo é bem 

diferente da esfera, êle é uma figura desenhada num plano e a 

esfera é um sólido.”(CARVALHO; FERREIRA,s.d., p.178, vol.3). 

A seguir, elas trabalham com os sólidos geométricos. Todos têm sua planificação e 

a instrução dada é que essas planificações sejam desenhadas, em cartolinas e a montagem 

seja feita com as crianças, trabalhando o que é face, vértice e aresta. Recomenda-se contar 

esses elementos em cada sólido: prisma, pirâmide e cone. Finalizam o capítulo explicando 

o conceito de perímetro e calculando o perímetro de algumas figuras planas: o quadrado, o

triângulo e o retângulo. No quarto volume, a geometria se inicia com a noção de área. Para 

falarem da área do quadrado, há numa página o desenho de um quadrado maior dividido 

em 9 quadrados menores, organizando esses quadradinhos em fileiras, denominadas 

subconjuntos do quadrado maior e identificadas por A, B e C. Para descobrir quantos 

metros quadrados possui o quadrado maior, o aluno vai contar cada linha e somar tudo ao 

final, dando assim a área total inicial. Elas utilizam o símbolo “ ” de união para 

representar a soma das fileiras.  

Com a área do paralelogramo, as autoras indicam às professoras para mostrarem 

que o paralelogramo pode ser visto, a partir de recortes, como um retângulo, conforme a 
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ilustração a seguir. De forma análoga por meio de decomposição da figura são deduzidas 

as áreas dos triângulos e de outros quadriláteros, como o losango e o trapézio. 

Figura 4: Área do paralelogramo 

FONTE: Coleção Curso Completo de Matemática Moderna para o Ensino 

Primário 

A seguir, elas trabalham a ideia de ângulos e suas medidas. Existe uma parte 

direcionada para a igualdade e congruência das figuras geométricas, onde elas usam dos 

conceitos de conjuntos para relacionar as figuras. Elas dão ênfase para que se ensine, e 

bem, a ideia de igualdade, retomando no texto o que foi estudado sobre igualdade de dois 

conjuntos, que só são iguais quando todos os seus elementos são iguais, e afirmam que 

para as figuras geométricas vale o mesmo princípio. Para diferenciar a igualdade da 

congruência, elas desenham um retângulo o dividem em dois triângulos de mesmo 

tamanho, e explicam que os dois triângulos não são iguais, embora tenham as mesmas 

medidas. Nesse caso, esses triângulos são congruentes. Elas chamam a atenção para que a 

criança perceba que uma figura geométrica só é igual a si mesma.  

Após esse estudo, o assunto é referente aos polígonos e linhas poligonais, dando 

continuidade também ao estudo dos trapézios. O círculo e a esfera são trabalhados 

posteriormente, com atividades que utilizam régua e compasso, e mostram-se as relações 

entre raio e diâmetro e suas definições. Também dão uma noção dos conceitos de reta 

Comunicações



secante, tangente. Definem, mais uma vez, o círculo como o conjunto de pontos da 

circunferência e o conjunto dos pontos internos a ela. Para falar de esfera, elas instruem 

que não se desenhe a esfera, pois o desenho não fará com que a criança entenda suas 

propriedades. Mas o professor deve mostrá-la. Para finalizar, elas dão os passos para se 

ensinar o comprimento da circunferência, arcos e medidas dos ângulos inscritos a uma 

circunferência. 

No quinto volume, os temas de geometria são abordados de forma semelhante aos 

volumes anteriores, principalmente o quarto volume por ser mais abrangente. 

É importante ressaltar que nos primeiros volumes a Geometria recomendada às 

crianças restringe-se aos conceitos de formas, tamanho e posição. Neles são separadas 

poucas páginas para tratar do assunto. Nos demais volumes, os conteúdos vão sendo 

abordados com mais detalhes, apresentando os conceitos e definições, bem como 

propriedades, áreas, volume. 

AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS NA COLEÇÃO 

De forma geral, a bibliografia apresentada não é muito variante de um volume para 

o outro. As referências bibliográficas voltadas para a Geometria, que aparecem na coleção

em geral, são Algebra Y Geometria para la Escuela Primária – Dr. Caleb Gateño e 

Initiation a la Géométrie – Dunod – Paris – Lucienne Felix e Curso de desenho para a 2ª 

Série Ginasial – José de Arruda Penteado.  

Dos autores citados, Lucienne Félix foi professora de Matemática no ensino 

secundário desde os anos 1920 e se tornou militante do movimento modernizador na 

França dos anos 1950. Ela atribuiu tal adesão, em sua autobiografia, à “crítica e ao desejo 

de superação do modelo então dominante de ensino secundário de matemática, que 

descreve como dogmático, baseado na recitação dos livros didáticos, calcado no estudo 

compartimentado dos diferentes tópicos de demonstrações” (FÉLIX, 1986; 2005, apud 

BÚRIGO, 2012, p.2). 

Tal militância se originou ao final dos anos de 1940 no contato com a obra do 

grupo de matemáticos franceses Bourbaki, que indicava, segundo ela, uma alternativa ao 

dogmatismo, não enfocando os objetos particulares e as relações entre eles e sim as 

estruturas dessas relações. O envolvimento de Lucienne Félix no movimento bourbakista 
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foi possibilitado por sua participação em dois grupos: a Comission Internationale pour 

l’Étude et l’Améliornarion de l’Enseignement des Mathématiques (CIEAEM) e o dos 

militantes da Association des Professeurs des Mathématiques de l’Enseignement Public 

(APMEP), a ela caberia “adaptar o enfoque das matemáticas modernas ao ensino 

secundário” (FÉLIX, 2005, p.84, apud BÚRIGO, 2012, p.3).  

Lucienne Félix esteve no Brasil pela primeira vez em 1962. Sua missão era de reger 

cursos de formação para professores secundários em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. 

Em agosto de 1965, ela retornou ao Brasil, a convite do GEEM, e realizou um ciclo de 

palestras conferências, com a participação de centenas de professores.  

Segundo Búrigo (2012), os livros de Lucienne nunca foram traduzidos para o 

Português, sendo assim restritos, mas suas obras e sua presença no Brasil marcaram o 

movimento modernizador, já que os professores do GEEM se apropriaram dessas obras. A 

sua obra Exposé moderne des mathématiques élémentaires é referência para Osvaldo 

Sangiorgi, ele reproduz trechos da introdução, em seu texto dirigido aos professores do 

ensino secundário. Ainda se nota a influência de Félix em obras de Sangiorgi quando se 

observa a representação das ideias matemáticas por figuras ou gestos (BÚRIGO, 2012). 

A utilização de ideias matemáticas através de figuras ou gestos foi discutida em 

uma reportagem da Folha de São Paulo cujo título era Recursos mímicos, gráficos e cores 

em aula de Matemática Moderna, publicada em 1965.  

O uso de simbolismo matemático para representar as relações entre proposições e 

operações entre conjuntos, parece ser também uma influência de Félix nas obras de 

Sangiorgi (BÚRIGO, 2012).  

Em se tratando de Geometria, Félix escreveu initiation à la Géométrie e Géometrie, 

que foram elaborados para o ensino no collège2, a partir de suas experiências como 

docente no Liceu La Fontaine, em Paris. 

Búrigo (2012), em seu estudo, afirma que os livros sobre Geometria de Félix 

seguem uma organização axiomática, porém com as demonstrações dos teoremas e seus 

enunciados se apoiando na experiência de construções com régua e compasso. O 

envolvimento de Lucienne Felix com a discussão da modernização do ensino de 

matemática na escola primária teve início em reuniões da APMEP, no final dos anos 1950. 

2 Equivalente ao Colegial, denominação do atual ensino médio, nas décadas de 1960 e 1970. 
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Em 1961, a pedido do Institut Pédagogique National, ela elaborou um boletim direcionado 

aos professores primários que estivessem interessados nas novas matemáticas. Em 1962, 

surgem suas primeiras produções para as crianças: Les 100 problèmes du Petit Poucet e 

Dans le jardin du Monsieur Fève, com a co-autoria de Amélie Dubouquet. Tais obras 

influenciaram na coleção didática do GRUEMA, como se pode verificar na entrevista com 

uma das autoras: “estudamos muito a Lucienne Félix, uma pessoa que trabalhou muito com 

crianças pequenas. Foi com muito material de fora do país que nós fomos construindo as 

nossas ideias” (BECHARA apud BÚRIGO, 2012, p.13). 

Outro autor que consta das referências bibliográficas é Caleb Gattegno, que foi um 

dos educadores matemáticos mais influentes e produtivos do século XX. Doutor em 

Matemática pela Universidade de Basel, ajudou Jean Piaget a traduzir alguns de seus 

trabalhos para o Inglês. Articulou a CIEAEM como fórum de discussão que reuniam 

professores, pedagogos, matemáticos, que tinham interesse na modernização do ensino de 

Matemática. Sua ambição era a de “aliar a modernidade pedagógica e a modernidade 

matemática” (BÚRIGO, 2012, p.4). Segundo Búrigo (2012), para tal articulação, foi 

estratégica a participação de Piaget que reiterava a correspondência entre as estruturas 

matemáticas (base dos bourbakistas) e as estruturas da inteligência. 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Fazendo uma análise inicial da Coleção Curso Completo de Matemática Moderna 

para o Ensino Primário, observa-se algumas marcas do MMM presentes em alguns 

tópicos apresentados.  

A utilização da noção de conjuntos pode ser observada quando as autoras explicam 

a área do quadrado, utilizando a ideia de decomposição e união quando consideram as 

divisões do quadrado como subconjuntos e depois os unem para se obter a área total. 

Observa-se também a utilização do símbolo de união U quando explicam que vão somar as 

partes divididas.  

A utilização de figuras para a explicação de como obter as áreas de alguns 

quadriláteros parece ser influência de Félix, que também era marca da Matemática 
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Moderna por ela propagada. Tal suposição se dá pelo fato de se ter Félix nas referências 

bibliográficas para a elaboração da coleção.  

Nessa obra percebe-se que a geometria proposta é conceitual, com muitos detalhes 

e manifestando uma preocupação com a estrutura de apresentação dos conteúdos. Nota-se 

também a utilização de ilustrações de planificação dos sólidos para a construção e o estudo 

dos conceitos geométricos. São sugeridas algumas atividades práticas para que a criança 

tenha a ideia de tamanho, forma, posição, como por exemplo o flanelógrafo e o quadro de 

pregas.  
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RESUMO 

Neste artigo, focamos a nossa atenção em analisar os programas, em especial o de aritmética, dos 
cursos de formação dos professores voltados ao ensino elementar nas escolas do interior baiano e 
do seu meio rural para uma interpretação do contexto socioeconômico, político e educacional da 
Bahia da década de 1950.  Para tanto, prioritariamente, fizemos uso de uma literatura vigente sobre 
a história da Bahia e de dois manuais sobre programas de ensino produzidos nessa década, além de 
um breve diálogo com o sociólogo Elias em torno de sua obra “O processo civilizador”. 
Alinhando-se aos propósitos do governo federal, o governo da Bahia buscou intervir 
uniformemente nos municípios, distritos e povoados baianos, notadamente rural, regulamentando a 
sua campanha do ensino elementar, tendo como uma de suas principais ações  ampliar  o quadro de 
professores leigos via cursos de “treinamento”,  vislumbrando o progresso, a civilização e a 
modernidade dessas localidades. Contudo, consideramos que isto não foi plenamente 
materializado, diante da discrepância entre os programas de ensino propostos para “treinar” os 
regentes leigos municipais e os programas de ensino que deveriam ser seguidos nas escolas da 
capital e do interior, em particular em relação aos saberes matemáticos.   

Palavras-chave: Programas de Ensino Elementar.  Professores Leigos. Meio Rural Baiano. 
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A MATEMÁTICA PRESENTE NO LIVRO “PINCELADAS 

VERDE-AMARELAS - ADMISSÃO AO GINÁSIO” (1968) 

Mélany dos Santos Mello1 

Diogo Franco Rios2 

RESUMO 
Este trabalho apresenta as primeiras análises a respeito das atividades de matemática que foram 

encontradas no livro didático Pinceladas Verde-Amarelas (Admissão ao Ginásio), de 1968, da 

Editora Globo, de autoria de Nelly Cunha e Helga Trein. O livro era dividido por histórias, e 

posteriormente vinham as atividades dos conteúdos. Especificamente analisamos a história “Os 

Turistas”, pois esta era a primeira de outras quatro que só tiveram atividades de matemática. 

Procuramos fazer uma verificação entre estas atividades e o Programa Experimental de Matemática 

para o Ensino Primário Gaúcho de 1959, procurando identificar semelhanças entre o Programa e as 

atividades. Para a investigação, utilizou-se o material do acervo documental disponível no Grupo 

de Pesquisa História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares (HISALES), da 

Universidade Federal de Pelotas, e no Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa 

Catarina, no link História da Educação Matemática. 

Palavras-chave: História da Educação Matemática. Livro Didático. Exames de admissão. 

Pinceladas Verde-Amarelas. Rio Grande do Sul. 

INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho se propõe apresentar uma análise inicial dos aspectos 

relacionados à Matemática presente na coleção “Pinceladas Verde-Amarelas”, que é um 

livro didático para os exames de admissão. Está vinculado ao projeto de pesquisa 

“Educação Matemática no Rio Grande do Sul: instituições, personagens e práticas entre 

1890 e 1970” (RIOS, 2015), que se propõe, entre outras coisas, a contribuir com reflexões 

históricas que analisem as práticas didáticas relacionadas à constituição dos saberes 

1 Discente da Universidade Federal de Pelotas – UFPel. Aluna de iniciação científica, e Bolsista do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID/CAPES/UFPel).    

melany_feliz@yahoo.com.br. 
2 Docente da Universidade Federal de Pelotas - UFPel.   

riosdf@hotmail.com. 
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elementares matemáticos, a geometria, o desenho e a aritmética, que estiveram presentes 

nos currículos dos cursos primários espalhados pelo país, e, particularmente em Pelotas, no 

Rio Grande do Sul, durante o século XX. Este projeto engloba diversas pesquisas sobre a 

História da Educação Matemática. 

Vinculado ao referido projeto, foi elaborada uma proposta de pesquisa de 

iniciação científica com o intuito de analisar especificamente o acervo documental do 

Colégio Municipal Pelotense3, mais precisamente, aqueles relacionados aos exames de 

admissão que se realizaram no Gymnasio Pelotense no período de 1925, quando o 

Gymnasio obtém a equiparação ao Gymnasio D. Pedro II, até 1971, quando se encerram os 

exames de admissão em função do Decreto-Lei nº 5.692, de 11 de Agosto de 1971. 

No início do projeto de iniciação científica no acervo documental do Colégio 

Municipal Pelotense, os documentos foram encontrados em condições precárias de 

acondicionamento e conservação. Primeiramente, os documentos foram separados por 

décadas, para começar os processos de higienização e catalogação.  Agora estão sendo 

desenvolvidos os processos de catalogação e digitalização dos documentos relacionados às 

práticas didáticas ligadas à matemática, já tendo concluído até a década de 1940, estes 

documentos serão disponibilizados posteriormente em um acervo digital em um repositório 

virtual (RIOS, 2014).  

O Gymnasio Pelotense foi fundado em 24 de outubro de 1902 pelas sociedades 

maçônicas Antunes Ribas, Lealdade e Rio Branco, com o intuito declarado de oferecer à 

Pelotas e região “um estabelecimento de ensino que, independente de sectarismos, 

combatesse o ensino clerical” (FELIPPE apud AMARAL, 2005, p.110), se constituindo 

em uma instituição educacional de formação laica.  

Como parte das análises que estamos desenvolvendo durante o projeto de iniciação 

científica, nos interessou pensar sobre que manuais didáticos circulavam relacionados aos 

exames de admissão naquele período na cidade de Pelotas. Contudo, não foi encontrado no 

acervo da Instituição nenhum exemplar de manuais didáticos referentes aos cursos 

preparatórios aos exames de admissão. Fizemos contato com o Grupo de Pesquisa História 

da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares (HISALES), ao qual tinha 

manuais didáticos relativos aos conteúdos matemáticos para os exames de admissão. E, 

3 O Colégio começou suas atividades sendo chamado de Gymnasio Pelotense e, em 1948, passou a se chamar 

Colégio Municipal Pelotense. 

Comunicações



considerando que, nos últimos trinta anos, tem-se experimentado uma maior atenção e 

dedicação às pesquisas sobre os manuais didáticos no campo da História da Educação, 

resolvemos incluir como parte da nossa pesquisa um estudo a respeito das fontes. Choppin 

(2002), explica que pesquisas utilizando livros didáticos possuem dificuldades relacionadas 

ao acesso a tais materiais:  

O pouco interesse demonstrado, até esses últimos vinte anos, pelos 

manuais antigos e pela sua história decorre não somente das dificuldades 

de acesso às coleções, mas também de sua incompletude e sua dispersão. 

Ou talvez, ao contrário, devido a grande quantidade de sua produção, a 

conservação dos manuais não foi corretamente assegurada.  

(CHOPPIN, 2002, p.8) 

Dentre esses, outro fator importante que Choppin traz é a ideia de o livro escolar ser 

perecível, e de acordo com as mudanças nos métodos e nos programas ocorre uma 

substituição, e que também pode ser ocasionada por fatos da sua atualidade, trazendo o 

exemplo de quando ocorreu a queda do muro de Berlim. Com relação à análise dos 

manuais didáticos Choppin já reconhecia que os seus estados de conservação eram na 

maioria das vezes um grande problema, pois quase sempre eram descartados, e não 

valorizados. 

Em Pelotas, esta realidade não tem sido muito diferente, e neste artigo iremos 

trabalhar especificamente com livros didáticos. Em Pelotas existem dois centros de 

preservação de documentos escolares, vinculados à Universidade Federal de Pelotas. Estes 

centros tem se preocupado especificamente com a preservação dos livros didáticos.  

Um deles é o Centro de Documentação da Universidade Federal de Pelotas 

(CEDOC), de acordo com Teixeira (2013), o CEDOC é um espaço de preservação, no 

âmbito da História da Educação da cidade de Pelotas e da Região Sul do Rio Grande do 

Sul. Disponibiliza e oferece aos pesquisadores, um espaço amplo, com um grande acervo 

documental de diferentes épocas, e obras raras.  

O segundo é o Grupo de Pesquisa História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos 

Livros Escolares (HISALES)4. O HISALES foi cadastrado como grupo de pesquisa no 

CNPG em 2006, mas desde 2001 já eram realizadas na Faculdade de Educação da 

4 O HISALES, situa-se na Rua Lobo da Costa, número 1877, no centro de Pelotas/ RS. No Campus Lobo da 

Costa/ UFPel –Universidade Federal de Pelotas. 
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Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, investigações sobre temáticas 

como alfabetização, leitura e escrita. O grupo de pesquisa reúne alunos de graduação e de 

pós-graduação (mestrandos e doutorandos) sob a coordenação da professora Dra. Eliane 

Peres.  

Segundo Peres e Ramil, 

As pesquisas realizadas no Hisales se inserem em três eixos de estudos: 

investigações sobre a história alfabetização; pesquisas acerca das práticas 

escolares e não-escolares de leitura e escrita - cultura escrita e práticas de 

letramentos; análises da produção, circulação e utilização de livros 

escolares elaborados por autoras gaúchas, especialmente entre os anos de 

1940-1980, período da influência do Centro de Pesquisas e Orientações 

Educacionais - CPOE.  

(PERES; RAMIL, 2015, p.298) 

Além de o HISALES ter entre os seus objetivos principais de investigação sobre as 

temáticas de alfabetização, da leitura, da escrita e dos livros, tem como objetivo a 

constituição de acervos, para que por meio deles possa haver uma produção da história 

como também da memória da alfabetização e escolarização. 

O HISALES tem um grande acervo, com diversos tipos de materiais como: 

[...] cartilhas e livros de alfabetização nacionais e estrangeiros do século 

19 aos dias atuais; livros didáticos elaborados por autoras gaúchas entre 

os anos de 1940 e 1980; cadernos de alunos em fase de alfabetização do 

período de 1930 até a atualidade; cadernos de planejamento de 

professoras alfabetizadoras dos anos de 1960 aos dias atuais; materiais 

didático pedagógicos diversos: mobiliários, utensílios e materiais 

utilizados no ambiente escolar. 

(PERES; RAMIL, 2015, p.298) 

A coleção dos livros didáticos gaúchos, de 1940 a 1980, conta com 267 exemplares, 

divididos em 38 coleções. Estes livros são de cinco editoras diferentes: Editora do Brasil, 

Editora F. T. D., Editora Globo, Editora Selbach e Editora Tabajara.   

Dentre o vasto acervo que o HISALES disponibiliza, destacaremos aqui duas 

coleções que nos interessaram, pois estes manuais didáticos são especificamente voltados 

aos exames de admissão ao ginásio, sendo: “Estrada Iluminada” da Editora do Brasil, e 

“Pinceladas Verde-Amarelas” da Editora Globo. 
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A primeira coleção é a “Estrada Iluminada”, da Editora do Brasil, de autoria de Cecy 

Cordeiro Thofehrn e Nelly Cunha5, esta é uma grande coleção que tem nove séries diferentes, e 34 

exemplares disponíveis no HISALES. Dos relacionados à Matemática encontramos oito séries6. 

Entre esta coleção, os relacionados aos exames de admissão foi a série em que escolhemos: 

“ESTRADA ILUMINADA: ADMISSÃO AO GINÁSIO (LINGUAGEM E HISTÓRIA – 

MATEMÁTICA E GEOGRAFIA)”, ao qual encontramos quatro exemplares. A edição mais antiga 

que está disponível é a segunda edição, publicada em 1960. Além dessa estão disponíveis também 

a 9ª edição, de 1962; 11ª edição, de 1963; e a 26ª edição, de 1967. Da análise dos quatro 

exemplares, notamos que as três primeiras edições não tem nenhum tipo de alteração, são iguais, 

porém no quarto exemplar de 1967, a diferença que foi identificada é referente à atualização dos 

valores monetários e a fonte usada (ALVES, 2013). Segue abaixo a figura 1 com a capa do 

exemplar a que nos referimos: 

5 Cecy Cordeiro Thofehrn nasceu em Porto Alegre, no dia  10 de setembro de 1916. Foi licenciada em 

Pedagogia e era Orientadora de Educação Primária do Centro de Pesquisas e Orientações Educacionais 

(CPOE), e tinha cursos de especialização nos Estados Unidos. Nelly Cunha nasceu em Porto Alegre, no dia 

30 de outubro de 1920. Foi professora primária e também em bacharel em Jornalismo na Faculdade de 

Filosofia da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul (ALVES, 2013). 
6 Estas são as oito séries que encontramos no HISALES relacionadas à Matemática: “Estrada Iluminada: 

Bichano e Zumbi” (Leitura Intermediária e Matemática), da Série Nelci; “Estrada Iluminada: A Festa do 

Vaga-Lume” (Linguagem e Matemática), da Série Nelci; “Estrada Iluminada: O Álbum Maravilhoso” 

(Linguagem e exercícios de Matemática), da Série Nelci; “Estrada Iluminada: Canto da Minha Terra” 

(Linguagem e exercícios de Matemática), da Série Nelci; “Estrada Iluminada: Admissão ao Ginásio” 

(Linguagem e História- Matemática e Geografia), da Série Cecy e Série Primária; “Estrada Iluminada: 

Exercícios de Gramática Funcional e Matemática Significativa”, da Série Nelci; “Estrada Iluminada: 

Exercícios de Gramática Funcional e Matemática Significativa”, da Série Nelci e “Estrada Iluminada: 

Exercícios de Gramática Funcional e Matemática Significativa”, da Série Nelci.  
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Figura 1- Capa do livro Estrada Iluminada- Admissão ao Ginásio (1960) 

Fonte: Acervo HISALES 

Com relação à segunda coleção, a qual discutiremos neste trabalho, é a coleção “Pinceladas 

Verde-Amarelas” da Série Era uma vez..., da Editora Globo, de autoria de Nelly Cunha e Helga 

Trein7. O livro tinha como título: “PINCELADAS VERDE-AMARELAS – ADMISSÃO AO 

GINÁSIO”, de 1967 e 2ª edição e 1ª impressão, do 5º ano. O HISALES só possui apenas um 

exemplar deste. Segue a capa do exemplar a que nos referimos: 

7 Como já foi mencionado antes Nelly Cunha nasceu em Porto Alegre, no dia 30 de outubro de 1920. Foi 

professora primária e também em bacharel em Jornalismo na Faculdade de Filosofia da Pontífica 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul. (ALVES, 2013). Em relação à Helga Trein não encontramos 

informações sobre sua biografia. 
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Figura 2- Capa do Livro Pinceladas Verde-Amarelas (Admissão ao Ginásio)  (1968) 

Fonte: Acervo HISALES 

Neste trabalho faremos uma primeira análise desta coleção, já reconhecendo que 

haverá muitas outras coisas para serem analisadas neste livro didático. Nesta primeira 

análise do livro, o que nos chamou a atenção foi que no índice havia quatro histórias em 

que eram apresentadas atividades somente relacionadas à matemática.  

Sabe-se o quanto é rico estudar sobre os livros didáticos, podemos refletir e 

conhecer sobre qual sociedade produziu aquele livro. Estudar historicamente os manuais 

nos ajuda a reconhecer como, por exemplo, os valores de uma sociedade, Choppin afirma 

que o manual também tem a função de transmitir de uma forma mais implícita os “valores 

morais, religiosos, políticos, uma ideologia que conduz ao grupo social de que ele é a 

emanação: participa, assim, estreitamente do processo de socialização, de aculturação [...] 

da juventude.” (CHOPPIN, 2002, p.14).  

Sabe-se da importância de preservação histórica dos livros didáticos, por serem 

importantes fontes históricas e que tem sido cada vez mais explorada pelos historiadores. 

Com este intuito que este trabalho visa contribuir com os objetivos da pesquisa de 
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iniciação científica, acerca dos livros didáticos relacionados aos saberes elementares de 

matemática voltados para o primário, e ainda mais especificamente os exames de 

admissão. Visando também, cumprir com o objetivo deste evento que é discutir saberes 

elementares matemáticos e suas relações com os livros didáticos. No próximo item 

aprofundaremos as explicações sobre a coleção “Pinceladas Verde-Amarelas”.  

PINCELADAS VERDE-AMARELAS (ADMISSÃO AO GINÁSIO) 

O livro “Pinceladas Verde-Amarelas (Admissão ao Ginásio)”8 da Série Era uma 

vez..., foi publicada pela Editora Globo, com autoria de Nelly Cunha e Helga J. Trein, 

sendo ilustrado por Helga J. Trein e Anelise T. Becker. O livro analisado é de 1967, sendo 

este a 2ª edição e 1ª impressão, destinado ao 5º ano do ensino primário. Editado no formato 

de 21 cm de comprimento por 14.5 cm de largura, e 2cm de altura, contendo 348 páginas. 

Sua capa era colorida, trazendo uma paisagem de natureza, apresentando uma floresta, com 

um rio, e uma arara pousando em um dos galhos das árvores, e um por do sol ao fundo, 

porém, por dentro o livro era todo em preto e branco. 

O livro era organizado por histórias, seguidas por questões de conteúdos de 

Matemática, História do Brasil, Ciências Naturais e Geografia, relacionadas com o tema da 

história. No entanto, nem sempre havia questões de todas as disciplinas já citadas acima, 

houve algumas histórias onde só foi abordado o conteúdo de matemática. Em algumas 

histórias havia as “gravuras para composição”, que eram desenhos relacionados às histórias 

já contadas, para as crianças colorirem. Foram encontradas neste livro didático oito 

gravuras para composição.  

Neste exemplar encontramos 22 histórias9, que se tratavam na maioria das vezes, 

sobre a pátria que é o Brasil, exaltando a “Terra Natal”, descrevendo suas riquezas e 

8 Este livro foi digitalizado e está disponível no repositória da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). 
9 As histórias eram: “Minha Terra”, de Casimiro de Abreu; “O Rei do Mar”, de Cecília Meirelles; “Os 

cimos”, de Guimarães Rosa; “Pralapracá”, de Cassiano Ricardo; “O Canário e o Manequim”, de Walmir 

Ayala; “A Avó”, de José Júlio Barros; “O rio”, de Marques Rebêlo; “Minha mãe”, de Pedro Velho; 

“Simpatia”, de Afonso Schmidt; “Os turistas”, de Cecília Meirelles; “A partida da Bandeira”, de Raimundo 

de Menezes; “Sinal de Chuva”, de Darcy Azambuja; “A lógica da Natureza”, de Humberto de Campos; “O 

minuano”, de Augusto Meyer; “Meu cajueiro”, de Humberto de Campos; “Carlos Gomes”, de Guiomar R. 

Rinaldi; “Tahina-Can, A estrêla Vésper”, sem autor; “O pai da Aviação”, de Mário Sette; “Minsk”, de 
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belezas, sua grandeza como é citado “indo do Rio Grande do Sul até o Pará”, considerando 

que era a terra de Tupã. Algumas histórias valorizavam a fauna do Brasil, trazendo enredos 

que envolviam diversas espécies de pássaros, como: periquitos, canários, pica-pau e 

tucanos. Outras histórias falavam sobre os descobrimentos marítimos, descobrimento da 

América, e do Brasil, contando sobre as navegações do Atlântico, onde levavam Pau-Brasil 

e homens indígenas. Outras histórias contavam sobre assuntos mais diversos, como: natal, 

dia das mães, turistas na cidade, sobre os rios, sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre 

índios e suas culturas, dentre outras.  

Em nossa análise deste livro didático, encontramos quatro histórias10 que eram 

seguidas apenas de atividades matemáticas, neste trabalho vamos apresentar somente a 

primeira, que é a história “Os Turistas” de Cecília Meirelles que se encontra na página 147.  

As atividades desta análise estavam apresentadas em cinco páginas, as quais, 

apresentaremos a seguir.  

Esta história tinha como tema o turismo e a viagem. Trata-se de uma família de 

quatro pessoas, que foram fazer uma refeição em algum lugar, e a mãe Dona Isabel 

pergunta ao filho se ele vai ser um turista, ele responde que ele e sua irmã Rute decidiram 

ser turistas, pois como o pai já havia lhes dito, os turistas conhecem diversos lugares e 

pessoas, sendo uma ótima experiência. Vale apena ressaltar que os exercícios estavam 

relacionados com os personagens da história, e envolviam também outras situações 

problema com os personagens.  

As atividades necessitavam de conhecimentos sobre o sistema monetário da época, 

e ainda de diferentes países, além de sistemas de medidas. Das vinte e sete atividades de 

matemática da história “Os Turistas”, os primeiros onze exercícios estão relacionados com 

atividades referentes a problemas envolvendo o sistema monetário do Brasil, como 

também de outros países. Do exercício doze ao exercício vinte e sete, referem-se a 

problemas envolvendo o sistema de unidades de medidas.  

Nas figuras três, quatro e cinco a seguir, apresentaremos as primeiras onze 

atividades de matemática relacionadas ao sistema monetário: 

Graciliano Ramos; “O Bosque perdido”, de Érico Veríssimo; “O navio afundado”, de Cassiano Ricardo; 

“Natal”, de Olavo Bilac.  
10 A primeira história é “Os Turistas”, de Cecília Meirelles, na página 147; a segunda história é “O Pai da 

Aviação”, de Mário Sette,  na página 275; a terceira é “O Bosque Perdido”, de Érico Veríssimo, na página 

306; e a última história é “Natal”, de Olavo Bilac, na página 333. 
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Figura 3- Pinceladas Verde-Amarelas, 1968, recorte da p. 152. 

     Fonte: Acervo HISALES 

Figura 4- Pinceladas Verde-Amarelas, 1968, p. 153.  Figura 5- Pinceladas Verde-Amarelas, 1968, p. 54. 

     Fonte: Acervo HISALES   Fonte: Acervo HISALES 

Nas figuras três, quatro e cinco, são apresentadas as atividades dos exercícios de 

matemática, do número um até o número treze. Analisamos primeiro as atividades do 

número até o número onze, que são as relacionadas ao sistema monetário. No primeiro 

exercício a atividade era para preencher as lacunas relacionando com a unidade principal 

do sistema monetário dos países como: Itália, França e Alemanha. Já no exercício dois, 
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pede-se que o aluno faça uma “pesquisa” e responda calculando quanto que valia a moeda 

de outros países, em relação ao sistema monetário da época no Brasil. Das atividades três 

até o número onze, são expostos às crianças alguns problemas, envolvendo histórias com 

os personagens já mencionados anteriormente: Rute, Alberto, Dona Isabel e o pai, em que 

eles compravam diversos produtos em países diferentes, e pedia que o aluno respondesse 

escrevendo o valor equivalente desse produto, se fosse comprado no Brasil. Para realizar 

estas atividades, era necessário além do conhecimento do sistema monetário do Brasil, o 

conhecimento do sistema monetário de países como: Itália, França, Alemanha, Estados 

Unidos, Uruguay e Argentina, pois os alunos tinham que converter estes diferentes valores 

dos sistemas que cada país tinha.  

Ao realizar a análise das atividades citadas acima, e relacionar com o Programa 

Experimental de Matemática de 1959, percebemos semelhanças no que prescrito e nas 

atividades. Vale ressaltar que entre os Objetivos Gerais da Matéria, do Programa 

encontrava-se: “Promover a integração social do indivíduo, familiarizando-o com as 

possibilidades econômicas da comunidade” (RIO GRANDE DO SUL, 1959, p.5). Nas 

atividades percebemos isto com clareza, pois os problemas tratavam de possibilidades 

econômicas, relacionadas ao tema da história e que envolviam o cotidiano de duas 

crianças.  

Em relação ao conteúdo do Programa, nota-se que na categoria “Sistema 

Monetário”, era prescrito:  

 Conhecimento prático das moedas em circulação: 10, 20, e 50 centavos, 1 

cruzeiro, 2 cruzeiros. [...] Conhecimento de cédulas de Cr$ 50,00 e de Cr$ 

100,00. Prática de trôco nesse limite. (Cálculo mental). Equivalências: cruzeiro, 

cruzeiros e centavos. Leitura e escrita de quantias até Cr$ 50,00 (cruzeiros, 

centavos, cruzeiros e centavos).  

(RIO GRANDE DO SUL,1959. p.8) 

O aluno deveria além de ter o conhecimento do sistema monetário brasileiro da 

época, como é prescrito no Programa Experimental de Matemática de 1959, ainda ter o 

conhecimento do sistema monetário de outros países. Isto nos fez refletir o quanto o aluno 

no curso preparatório ao exame de admissão deveria ter uma melhor preparação e 

conhecimento mais amplo. Sabe-se que de um lado o exame de admissão restringia o 

acesso daqueles que não estavam preparados pra entrar no ginásio e, de outro, o exame de 
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admissão devia ser um parametrizador da qualidade do ensino primário (AKESENEN, 

2013). 

Na sequência como mostra nas figuras seis e sete, vamos abordar os exercícios 

referentes as atividades envolvendo o sistema de medidas: 

Figura 6- Pinceladas Verde-Amarelas, 1968, p. 155.  Figura 7- Pinceladas Verde-Amarelas, 1968, p. 156.  

 Fonte: Acervo HISALES    Fonte: Acervo HISALES 

Nas figuras cinco, seis e sete, estão apresentadas as atividades de matemática do 

número doze até vinte e sete, e estas estão relacionadas com o sistema de unidades de 

medidas. No primeiro exercício (doze) o problema apresentava a distância entre duas 

cidades em milhas, e pedia que o aluno respondesse em quilômetros. No segundo problema 

era somente ao contrário, ele dava a distância em quilômetros e queria a resposta em 

milhas. No exercício quatorze o aluno tinha que completar o valor equivalente entre as 

diversas unidades de medida, exemplo: um metro equivale a quantos centímetros? Este 

exercício envolvia as unidades: metros, centímetros, decímetros, milímetros e milha 

marítima. O exercício vinte três é muito semelhante com o quatorze, porém envolve 
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algumas unidades diferentes como: quilômetros, hectômetros e decâmetros. O restante dos 

exercícios apresentava situações problemas, envolvendo os personagens da história “Os 

Turistas”, onde os alunos deveriam converter as diferentes unidades de medida, ou colocar 

a quantidade equivalente. O exercício vinte e dois pedia pra resolver uma operação com 

adição envolvendo diferentes unidades de medida, em seguida, o aluno deveria converter 

tudo para a mesma unidade, e depois somá-las. Para realizar estas atividades era necessário 

um conhecimento aprofundado das diferentes unidades de medidas, pois os exercícios 

exigiam constantemente que eles convertessem e achassem o seu valor equivalente.  

Ao realizar a análise das atividades citadas acima, e compará-las com o Programa 

Experiental de Matemática de 1959, ressaltamos o que era prescrito no que se refere a 

“Importância da Matemática”: “[...] proporcionando à criança a vivência de situações reais, 

encaminhando-a através do uso de materiais manipulativos e áudio-visuais, à descoberta do 

sistema numérico, [...], à conceituação dos diversos padrões de medida [...]” (RIO 

GRANDE DO SUL, 1959, p.5). Evidenciamos que os exercícios exigiam dos alunos o 

conhecimento de vários “padrões de medida”, por meio de histórias que envolviam o 

cotidiano de crianças.  

Em relação ao conteúdo do Programa, nota-se que na categoria “Sistema de Pesos e 

Medidas” havia prescrito:  

Noção de medida [...] Prática de medidas com metro, litro e quilogramo, meio 

metro, meio litro, meio quilo. Equivalências do metro, litro e quilogramo, 

respectivamente, me meios metros, meios litros e meios quilos. Conhecimento 

do metro, litro e quilogramo, do meio metro, meio litro e meio quilogramo, do 

quarto de metro, quarto de litro e quarto de quilogramo. Aplicação prática dessas 

medidas. Equivalências do metro em meios metros e quartos de metro, do litro 

em meios litros e quartos de litro e do quilo em meios quilos e quartos de quilo. 

[...] Estudo completo do sistema monetário.  

(RIO GRANDE DO SUL,1959. p.8 e 10) 

Percebemos que nestes exercícios foram apresentados primeiro o sistema 

monetário, para depois o sistema de medidas, e isto corresponde ao que era prescrito pelo 

Programa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho destacamos a importância da pesquisa e da analise dos livros e 

manuais didáticos do ensino primário. Este trabalho teve como intenção principal analisar 

os manuais relacionados aos exames de admissão que circulavam em Pelotas de 1925 até 

1971, quando se encerram os exames de admissão em função do Decreto-Lei nº 5.692, de 

11 de Agosto de 1971. 

Sabe-se que analisar os conteúdos dos cursos preparatórios aos exames de admissão 

é de certo modo estudar o primário nas suas finalidades. Bem como aos saberes 

elementares matemáticos que estavam sendo ensinados e revisados para o exame de 

admissão. Neste trabalho foram apresentadas as primeiras análises a respeito das atividades 

de matemática presentes no Livro Pinceladas Verde- Amarelas (Admissão ao Ginásio), de 

1968, ao qual foi encontrado no HISALES. 

Ao analisar as atividades de matemática relacionadas a história “Os Turistas”, e, 

comparamos estas atividades com o Programa Experimental de Matemática para o Curso 

Primário Gaúcho de 1959, encontramos grandes semelhanças, porém, percebemos que as 

atividades descritas apresentaram conteúdos mais complexos, em relação ao que era 

prescrito pelo Programa. Concluímos assim, que o conteúdo do curso preparatório para o 

exame de admissão, exigia do aluno um conhecimento mais avançados, para que ele 

pudesse entrar no ensino ginasial.  

   Seguiremos desenvolvendo nossa pesquisa de iniciação científica, que está em 

andamento, e oportunamente apresentar mais resultados sobre as análises das atividades de 

matemática presentes no Livro Pinceladas Verde-Amarelas (Admissão ao Ginásio), e a 

importância dos livros didáticos para a História da Educação Matemática.  
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VER, SENTIR E DESCOBRIR A ARITMÉTICA: apropriações da 

professora Olinda Lôbo sobre o ensino de frações 

Rosália Policarpo Fagundes de Carvalho 1 

Aparecida Rodrigues Silva Duarte 2 

RESUMO 
Este texto trata-se de um estudo que tem por objetivo analisar como as orientações sobre o ensino de 

frações propostas no livro Ver, sentir e descobrir a aritmética de autoria de Rizza de Araújo Porto 

foram apropriadas pela professora Olinda da Rocha Lôbo, pioneira da educação primária em Brasília-

DF. O aporte teórico-metodológico é construído na perspectiva da História Cultural, mais 

especificamente, com base no conceito de apropriação de Roger Chartier (2002). As informações 

foram coletadas a partir de análise do livro em pauta, fragmentos do primeiro Currículo/Programa 

das escolas públicas de Brasília e fragmentos da entrevista da professora Olinda da Rocha Lôbo. 

Constatou-se que as orientações do ensino de frações contidas nos documentos oficiais analisados, 

assim como na fala da professora Olinda, apresentam similaridades, o que nos leva a afirmar que a 

referida professora apropriou-se de recomendações propugnadas no manual analisado. 

Palavras-chave: Aritmética. Ensino Primário. Manual Pedagógico. 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo analisar como a professora Olinda da Rocha Lôbo, 

uma das protagonistas da educação primária de Brasília-Distrito Federal, se apropriou das 

orientações acerca do conteúdo frações, explicitado no livro Ver, sentir e descobrir a 

aritmética (1967) de autoria de Rizza de Araújo Porto, então professora do Instituto de 

Educação de Belo Horizonte e integrante do Departamento do Programa de Assistência 

Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar (PABAEE). 

Cabe destacar que Olinda Lôbo foi uma das elaboradoras do 1º Currículo/Programa 

da escola pública do Distrito Federal 1962/1963, 1964 assim como o de 1970. Além disso, 

1 Doutoranda da Universidade Anhanguera de São Paulo – UNIAN, Campus Maria Cândida. 

E-mail: rosaliapolicarpo@yahoo.com.br. 
2 Docente da Universidade Anhanguera de São Paulo – UNIAN, Campus Maria Cândida. 

E-mail: aparecida.duarte6@gmail.com. 
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no ano de 1961, foram convidadas pela Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF), 

para fazer o curso do PABAEE em Belo Horizonte-MG.  

A pesquisa buscou aporte teórico-metodológico na História Cultural que, segundo 

Chartier (2002, p. 27), “deve ser entendida como o estudo dos processos com os quais se 

constrói um sentido”, voltando-se às práticas que dão significado ao mundo. A História 

Cultural mostra a importância de se identificar o modo como em diferentes lugares e 

momentos uma realidade social é construída, pensada e dada a ler (CHARTIER, 2002). No 

caso dos manuais pedagógicos de matemática, como lugar de circulação de saberes docentes, 

são fontes para a história dos saberes elementares de matemática, posto que se dedicam aos 

modos como o ensino deve ser tratado ao mesmo tempo que permite verificar como foi 

pensado pelos autores. 

Nesse sentido, o conceito de apropriação que fundamenta esse texto é aquele 

definido por Chartier (2002, p. 26) que “tem por objetivo uma história social das 

interpretações, remetidas para as suas determinações fundamentais (que são sociais, 

institucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas que produzem”. 

Ao analisar como as orientações do livro Ver, sentir e descobrir a aritmética acerca 

de frações foram apropriadas pela professora Olinda da Rocha Lôbo, consideramos as 

interpretações e usos que tais orientações possibilitaram e que possivelmente foram levadas 

em conta nas práticas de elaboração do Currículo/Programas de Aritmética do ensino 

primário do Distrito Federal, uma vez que a professora Olinda Lôbo foi uma das 

elaboradoras desse currículo. 

Para verificar possíveis aspectos das discussões apontadas no livro anteriormente 

citado e apropriações da professora Olinda Lobo para o ensino de aritmética, procuramos 

analisar fragmentos da entrevista dessa professora realizada pelo Grupo COMPASSODF3 e 

do Currículo/Programas da Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF). Assim, para 

este trabalho, utilizamos como fontes fragmentos do primeiro Currículo de Aritmética 3ª 

Série de 1962, fragmentos do currículo experimental de 4ª série de 1964, fragmentos do livro 

Ver, sentir, descobrir a aritmética de autoria de Rizza Araújo Pôrto (1967) e, ainda, 

fragmentos da entrevista da professora Olinda Lôbo.  

3 O Grupo COMPASSODF é composto pelas professoras Carmyra Oliveira Batista, Mônica Menezes de Souza, 

Edilene Simões Costa e Rosália Policarpo Fagundes de Carvalho. Tem por finalidade estudar a História da 

Educação Matemática no Distrito Federal.  
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Faz-se ainda necessário conhecer o contexto local no qual o objeto de pesquisa está 

situado e a realidade política, social e econômica da época. Entretanto, constatamos que, 

apesar de Brasília-DF ser uma cidade nova, não disponibiliza documentos referentes à 

educação da cidade em seus espaços públicos, o que se configurou em um esforço das autoras 

deste texto para encontrar fontes para a escrita dessa história em arquivos pessoais. 

Essa falta de visão da importância da manutenção de um acervo dos processos 

históricos educacionais da capital federal do país infunde a ideia de que é preciso partir para 

a busca, isto é, há necessidade de se sentir fazendo história. Nesse sentido, De Certeau 

mostra-nos que: “[...] Em história tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de 

transformar em “documentos” certos objetos distribuídos de outra maneira. Esta nova 

distribuição cultural é o primeiro trabalho”. (DE CERTEAU, 1982, p. 81).  

Na busca por documentos da FEDF do início da inauguração de Brasília, 

localizamos aqueles doados pela professora Olinda Lôbo ao Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Educação Matemática (COMPASSODF), quais sejam: parte do Currículo/Programa de 

Aritmética de 1962, divididos em quatro documentos que parecem tratar de uma sequência 

de aprofundamentos de conteúdos para a 3ª série e apresentam as seguintes informações em 

seus cabeçalhos: “Fundação Educacional do Distrito Federal”, “Departamento de Ensino 

Elementar” e “Programa de Aritmética – 3ª Série”.  

A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DE OLINDA LÔBO 

A construção de Brasília iniciou-se em meados de 1956 e foi uma das metas da 

política nacional-desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek. A primeira escola 

primária pública do DF foi inaugurada em 18 de outubro de 1957 com o nome de GE-1, que, 

posteriormente, foi denominada Escola Classe Júlia Kubitschek.  

Em 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada e passou a ser a Capital Federal. 

Nesse mesmo ano, instituiu-se a Secretaria de Educação e Cultura e, com o objetivo de 

colocar a educação dentro de estruturas administrativas mais flexíveis e com melhores 

disponibilidades para a execução dos planos técnico-pedagógicos, cria-se a Fundação 

Educacional do Distrito Federal (FEDF).  
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Brasília estava se constituindo, na visão dos gestores e da população, como uma 

capital "moderna" e esse sentimento ou essa aspiração reverberava na educação como 

possibilidade utópica de irradiar uma educação diferenciada, avançada para todo o país. 

Durante o processo da transferência da capital do Brasil para o Planalto Central, Brasília 

teve a necessidade de receber professores(as) de todo o país. Dentre elas, veio a professora 

Olinda da Rocha Lôbo, que desempenhou funções fundamentais no ensino primário do DF. 

A professora Olinda da Rocha Lôbo (1929-2013) nasceu em Formosa-GO. 

Formou-se em Pedagogia pela Universidade Católica-GO. Em entrevista, a professora 

Olinda relatou que “A professora Santa Alves Soyer, que na época era diretora do Grupo 

Escolar nº 1, foi a Formosa à procura de professoras talentosas e dedicadas.”Mesmo sendo 

convidada, a professora teve que passar por teste seletivo para “ministrar quatro aulas”. 

(LOBO, 2009).  

Figura 01: professora Olinda da Rocha Lôbo 

Fonte: Arquivo do COMPASSODF 

Ela foi aprovada e assim ingressou no sistema público de ensino em 1º de março 

de 1959 e começou a ensinar no Grupo Escolar 1, onde lecionou a 3ª série do ensino 

primário. Essa escola procurava adotar os princípios da pedagogia de Anísio Teixeira. No 

ano seguinte, ela foi para a Escola Classe 308 Sul e afirmava que nessa escola estudavam as 

concepções de Anísio Teixeira que “quis uma educação diferente, dinâmica e inovadora para 

o DF” (LÔBO, 2009).

Olinda Lôbo atuou na formação de professores da rede pública, onde exerceu o 

cargo de orientadora que, entre outras funções, era responsável por “orientar os professores 

no planejamento, na execução e avaliação das atividades de classe; introduzir técnicas 
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modernas de trabalho; observar a aplicação de método e processos com vistas ao 

aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem (DISTRITO FEDERAL, 1972, s/p).  

Em seu depoimento, a professora também afirmou que, de junho a dezembro de 

1961, foi para Belo Horizonte onde participou de cursos do PABAEE4.  

Em junho de 1961, eu fui escolhida para ir para o PABAEE – Programa de 

Assistência Americano de Ensino Elementar Brasileiro, onde fiquei de 

junho a dezembro de 1961. Era horário integral em Belo Horizonte. Eu me 

especializei em Didática da Matemática, mas fiz todas as metodologias: 

Ciências Naturais, Estudos Sociais, Supervisão Escolar, Comunicação e 

Expressão, Jardim de Infância e Ensino Artístico.  

(LOBO, 2009). 

O PABAEE, que começara em 1956, já era bastante conhecido em 1961. A 

professora Rizza de Araújo Porto foi uma das instrutoras de professores do PABAEE, lotada 

no Departamento de Matemática do Instituto de Educação de Belo Horizonte-MG e 

trabalhou diretamente com a técnica dos Estados Unidos da América (EUA) responsável 

pelo Departamento de Aritmética Evelyn Bull (PAIXÃO e PAIVA, 2002). 

Quase todos os estados brasileiros enviaram representantes para fazer os cursos 

oferecidos pelo PABAEE, como podemos ver no mapa a seguir. 

Para um professor participar do PABAEE, era necessária a aprovação do Secretário 

de Educação do Estado de origem e, após a conclusão de sua formação pelo Programa, o 

professor passava a exercer o cargo de orientador de professores, professor de escola normal, 

orientador técnico ou em outras atividades de orientação de professores primários. O 

PABAEE colaborou ainda em atividades no campo do currículo e da supervisão (PAIVA; 

PAIXÃO, 2002).  

Ao concluir o curso, Olinda Lôbo retornou a Brasília e começou a participar do 

Grupo de Orientação Pedagógica. 

Quando terminamos o curso do PABAEE, viemos para Brasília e ficamos 

no Grupo de Orientação Pedagógica. Então, a dona Helena tinha 

organizado assim a equipe: três técnicas para Metodologia da Matemática, 

três para Comunicação e Expressão, três para Supervisão e assim foi para 

todas as outras áreas. Então, nós ficamos com a incumbência de organizar 

4
 A implantação do PABAEE ocorreu em 1956, no governo Juscelino Kubitschek. Foi resultado de um acordo 

firmado em 22 de junho de 1956 pelo então Ministro de Educação, pelo governador de Minas Gerais, e pelo 

diretor da United States Operation Mission to Brazil – USOM/B, visando à constituição de programa de 

assistência ao ensino primário. 
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o 1º currículo de Matemática de Brasília. Nessa época, ficaram na equipe

Geisa Mendonça, Dulce Guimarães e eu, Olinda Rocha Lôbo.  

(LÔBO, 2009) 

Na década de 1960, em diversas regiões brasileiras, ocorreram discussões e 

alterações no currículo de matemática, decorrentes da constatação de dificuldades 

encontradas pelos alunos na aprendizagem dessa disciplina e a referida professora foi uma 

das responsáveis pela elaboração do primeiro currículo da Fundação Educacional do Distrito 

Federal (FEDF) que, a partir de 1960, foi órgão responsável pelo sistema de educação do 

DF. Atualmente, essa função é da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal 

(SEEDF).  

Sobre a elaboração do currículo, a professora Olinda afirmou que teve a 

preocupação de observar os dias letivos para que fossem suficientes para focarem o 

desempenho da aprendizagem: Introdução do Conteúdo, Compreensão do Conteúdo, 

Fixação do Conteúdo e Avaliação do Conteúdo. “Era um trabalho inédito na época, do ponto 

de vista da graduação dos conteúdos, graduação das dificuldades, adequação dos interesses 

de acordo com a faixa etária, continuidade de conteúdos que dessem base para outros 

cursos”. (LÔBO, 2009). 

Olinda Lôbo atuou na formação de professores da rede pública, pois exerceu o cargo 

de orientadora que, entre outras funções, era responsável por “orientar os professores no 

planejamento, execução e avaliação das atividades de classe; introduzir técnicas modernas 

de trabalho; observar a aplicação de método e processos com vistas ao aperfeiçoamento do 

ensino-aprendizagem (DISTRITO FEDERAL, 1972, s/p).  

A professora Olinda Lôbo também afirmou que o livro Ver, sentir e descobrir a 

aritmética de autoria de Rizza de Araújo Porto era o livro que fez parte da sua formação 

durante a sua permanência em Belo Horizonte-MG. Esse livro faz parte da referência do 

Currículo da FEDF e de outros documentos que circularam no Distrito Federal. 

Rizza Pôrto traduziu o livro O ensino da aritmética pela compreensão, de autoria 

de Foster E. Grossnickle e Leo J. Brueckner, em parceria com Olga Barroca, Helena Lopes, 

Evangelina Meireles de Miranda e Regina Almeida. Rizza Pôrto ainda escreveu com Norma 

Cunha Osório e Regina Almeida o livro Matemática na escola primária moderna (1965). 

Também foi autora dos livros Ver, sentir e descobrir a aritmética e Contagem e frações na 
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escola elementar. Publicou os artigos Medidas; Contagem e Partes fracionárias na Revista 

de Ensino do Rio Grande do Sul.  

VER, SENTIR E DESCOBRIR A ARITMÉTICA 

Ver, sentir e descobrir a aritmética tem 166 páginas cuja primeira edição foi 

publicada em 1959. O exemplar analisado é a 3ª edição do ano de 1967 e tem as dimensões 

21 cm x 14 cm e pertence ao acervo do Grupo COMPASSODF. O livro apresenta a proposta 

para o ensino da aritmética do PABAEE e enfoca a manipulação de materiais concretos e 

recursos visuais. 

A ilustração da capa foi produzida por Luiz Woods de Carvalho e contém desenhos 

de duas crianças nas cores dourada e vermelha. O livro apresenta o prefácio, a introdução e 

divide-se em três partes. Na primeira parte traz discussão acerca da sala de aula como um 

laboratório de aprendizagem, oportunidades e técnicas para o uso do material. Na segunda 

parte são apresentadas várias matérias manipuláveis para o trabalho com contagem, fração e 

medidas. Na terceira parte a autora apresenta a importância, tipos e a confecção de cartazes. 

Por último, traz a conclusão, as referências e fala sobre o PABAEE. 

Os nomes da autora, sem abreviaturas, aparecem abaixo do título. Na 2ª capa 

encontramos "Edição autorizada pelo PABAEE - Programa de Assistência Brasileiro-

Americana ao Ensino Elementar - Belo Horizonte-MG e INEP - Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos - Ministério da Educação e Cultura - Rio de Janeiro (GB). A folha de 

rosto contém o nome da autora e traz a informação: com a colaboração de Evelyn L. Bull 

“Arithmetic Advisor”. No final da página o nome da Editôra Nacional de Direito. Av. Rio 

Branco, 131 – grupo 2003 – Rio de Janeiro (GB) - 1967. No prefácio a autora informa que 

grande parte do trabalho foi baseado no material aconselhado por Foster E. Grossnickle, 

William Metzner, Francis A. Wade com adaptações às necessidades locais. 
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Figura 02 – Capa do livro. 

Fonte: Acervo do Grupo COMPASSODF 

O livro inicia discutindo a sala de aula como espaço de um laboratório de 

aprendizagem, em seguida mostra que “o material é indispensável ao ensino que se baseia 

na compreensão” (PORTO, 1967, p.19) e apresenta treze técnicas para uso do material. 

Na segunda parte apresenta muitos materiais concretos que podem ser usados em 

contagem, agrupamentos, soma, subtração, multiplicação e divisão e mostram que 

Uma compreensão integral das funções de cada processo aritmético é 

essencial, especialmente em séries mais avançadas, quando as formas 

abstratas se tornam mais complicadas, dificultando a escolha das 

operações. Essa compreensão básica é atingida, quando precedida de 

manipulação com material concreto.  

(PORTO, 1967, p.37) 

No final da segunda parte desse livro a autora traz uma discussão acerca de fração 

que recebeu o título de Partes fracionárias. Essa parte foi publicada integralmente e com o 

mesmo título na Revista de Ensino nº 89 do Rio Grande do Sul, em 1962. A diferença entre 

o capítulo do livro e o artigo está nas imagens, que no artigo estão coloridas. Igualmente, a

autora dá ênfase ao uso do material concreto e apresenta um material que pode ser 

reproduzido e composto de um mínimo de 63 peças: 20 quadrados de mais ou menos 5 

centímetros; 2 discos inteiros de mais ou menos 20 centímetros de diâmetro; 3 metades; 7 

quartos; 15 oitavos; 5 terços e 11 sextos. 
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Figura 03 - Jogo de Partes Fracionárias 

Fonte: Artigo publicado na Revista de Ensino nº 89, 1962 

A recomendação era que cada criança confeccionasse o seu jogo para o trabalho 

individual. “Essas partes fracionárias são trabalhadas na carteira, quando a criança procura 

solução de um problema”. (PORTO, 1967, p. 101). 

Como ideias gerais a autora apontava 

O uso dos discos partidos, que representam um “bolo” ou um “queijo”, é 

provavelmente a melhor maneira de concretizar o conceito da parte 

fracionária do inteiro. A manipulação das partes iguais de uma unidade 

possibilita à criança descobrir a relação da parte como o todo e a relação 

entre as partes. A criança terá, assim, uma transição fácil da manipulação 

concreta aos símbolos abstratos. Quando o aluno usa os símbolos para 

representar a operação que efetuou concretamente, compreende esses 

símbolos, vê o seu sentido e, depois, formula regras que aprendeu, 

mediante uso e compreensão. A adição e subtração podem ser descobertas 

pela manipulação das Partes Fracionárias.  

(PORTO, 1967, p.101-102) 

O livro traz várias sugestões de atividades com o uso desse material mostrando a 

sua importância para 

1. Desenvolvimento do conceito de inteiros e das várias partes iguais da

unidade. 

2. Desenvolvimento do conceito de número misto e da fração imprópria.

3. Compreensão do verdadeiro sentido e uso dos termos: numerador e

denominador. 

4. Comparação exata e aproximada das frações.

5. Relação entre frações ordinárias com diferentes numeradores ou

diferentes denominadores. 

6. Descobrimento dos princípios e regras envolvidas na transformação de

frações em termos maiores ou menores ou na transformação de números 

mistos em frações impróprias e vice-versa. 

Descobrimento dos princípios e regras envolvidas nos 4 processos 

fundamentais com as frações.  

(PORTO, 1967, p.104) 
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Essas discussões coadunam com as ideias advindas da Escola Nova5 que procurava 

propor situações reais e concretas para que o aluno despertasse a sua curiosidade e interesse 

com o objeto de estudo e passasse a observá-lo, compará-lo e utilizá-lo criativamente.  Nesse 

sentido, Aveline nos traz a seguinte recomendação 

É interessante usar, nesta primeira fase do estudo das frações ordinárias, o 

seguinte material: frutas, tiras de papel, barbantes, doces, balas, sementes, 

pedrinhas, desenhos coloridos representando círculos, retângulos, 

quadrados, inteiros, ou subdivididos em partes iguais, de modo a ilustrar 

as frações de uso mais frequente. Quando estas noções concretas estiverem 

bem fixadas, somente neste caso, o professor ensinará leitura de frações e 

representações gráficas. 

(AVELINE, 1954, p.1) 

Rizza Porto ao apresentar várias situações em que a criança tem que resolver adição, 

subtração, multiplicação e divisão usando o material concreto, ela se aproxima, ou até se 

apropria, das ideias da Escola Nova, quando por exemplo ela apresenta: 𝟐
𝟏

𝟒
+ 𝟏

𝟏

𝟒
 .de modo 

que a criança vá fazendo uso do jogo das partes fracionárias e descubra os princípios e regras 

envolvidas na operação, represente no flanelógrafo, verbalize o que realizou e represente o 

processo por meio de figuras.  

Em outra atividade solicita-se que a criança some 𝟏
𝟑

𝟖
+ 𝟏

𝟑

𝟒
 usando o material do 

jogo das partes fracionárias. Como se trata de dois números mistos, que envolvem a 

necessidade de um denominador comum, pois não se pode somar oitavos com quartos, 

trabalhando com as partes fracionárias, a criança deve descobrir a equivalência de 
𝟑

𝟒
  e 

𝟔

𝟖
 e, 

em seguida, somar os inteiros e obter o resultado final 3 
𝟏

𝟖
. 

5  O movimento da Escola Nova teve suas origens nas ações educativas realizadas nos Estados Unidos no 

início do século XX. Ocorreu no Brasil quase simultaneamente com o objetivo de transformar a educação, 

mudando seu foco para o estudante, seu método para o experimental e suas metodologias para o  
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Figura 04 - Problema usando o jogo das partes fracionárias 

Fonte: Livro Ver, sentir e descobrir a aritmética e artigo publicado na Revista de Ensino nº 89, 1962 

Observando os exemplos da figura 04, podemos perceber com este procedimento o 

aluno gradualmente vai compreendendo o significado de frações até representá-la com a 

disposição vertical da mesma maneira que é feita com os números naturais, o que se 

configura como grande contribuição e inovação metodológica de Pôrto para o ensino de 

frações. 

Assim sendo, surgem os seguintes questionamentos: ocorreria aqui uma 

transformação na forma de ensinar frações? A professora Olinda Lôbo se apropriou dessa 

forma ao elaborar o currículo da SEDF? 

A PROFESSORA OLINDA LÔBO E O ENSINO DE FRAÇÕES NAS ESCOLAS 

PÚBLICAS DE BRASÍLIA 

Nesse trabalho discutiremos apenas as recomendações da coluna Conteúdo do 

Programa/Currículo para o trabalho com frações ordinárias: introduzir por meio de 

problemas, soma de frações com o mesmo denominador  e usar a mesma disposição vertical 

que é feita com os números naturais, subtração de frações de mesmo denominador, 

apresentação da equivalência de fração imprópria e número misto, sem o uso dessa 

nomenclatura.  

Tentaremos, portanto, identificar aspectos comuns entre a entrevista da professora 

Olinda e esses documentos. Começaremos com a fala da professora Olinda Lôbo que, ao 
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voltar do PABAEE, foi uma das responsáveis pela elaboração do Currículo de Matemática 

do DF.   

Nessa época, nós fomos orientados para que o ensino fosse mais 

compreensão, e não mecânica, embora a mecânica tenha o seu grande 

valor, o valor de fixação, mas ela deveria vir depois da compreensão. Essa 

foi a mudança: compreensão primeiro, depois fixação, e nunca a mecânica 

primeiro. Então, foi muito interessante porque todo trabalho de matemática 

a gente fazia apresentando concretamente o fenômeno. Por exemplo, eles 

viam a função da matemática, a gente mostrava a função concretamente. 

Eles viam, por exemplo, frações tudo com material. Em que consistia esse 

material? É... esse material nós aprendemos a fazer no Laboratório em Belo 

Horizonte. Toda orientadora foi obrigada a fazer o seu trabalho de 

laboratório com seu material didático e quando nós viemos, nós tínhamos 

o material didático para mostrar, para demonstrar.

(LÔBO, 2009). 

A fala da professora não nos deixa dúvida sobre a importância que ela dava ao uso 

do material concreto para o ensino de frações e, ao analisar o currículo de 1962, percebemos 

que ela pôs em prática o que aprendera no PABAEE.  

Figura 05: Problemas envolvendo frações e material concreto 

Fonte: Currículo da FEDF – 3ª Série (1962, p. 10) 

Observando a figura 05, percebemos que é pedido ao aluno que adicione 1 
𝟑

𝟔
+ 𝟐

𝟑

𝟒
. 

O material é organizado no vertical e traz os seguintes questionamentos: que resultados 

teremos? Inteiros ou números mistos? Quantos inteiros mais ou menos? Na exploração é 

sugerido que o aluno pegue o seu material individual para resolver o problema. Uma criança 

fará depois no flanelógrafo. É sugerido também que as crianças usem desenhos para 

ilustrarem o problema. Para a verbalização da operação o aluno é levado a perceber que 

somando 1 inteiro e 3 sextos mais 2 inteiros e 4 sextos ele terá como resultado igual a 3 
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inteiros e 7 sextos e que isso é igual a 4 inteiros e 1 sexto, ou seja, aqui usa-se o número 

cardinal e a palavra para verbalização. 

Entendemos melhor essa aproximação se recorrermos ao conceito de apropriação 

de Chartier (2002), que ressalta a necessidade de se perceber uma história social dos usos e 

das interpretações. Nesse sentido, acreditamos que a professora Olinda, ao voltar do Curso 

PABAEE, durante sua participação na elaboração do Currículo/Programa do DF, apropriou-

se das novas ideias que lhes foram apresentadas, acreditando ser o mais novo e mais moderno 

conforme ela afirmara “[...] nós fomos orientados para que o ensino fosse pela compreensão 

[...] temos que propor atividades em sala de aula onde o aluno tem que descobrir maneiras 

para encontrar a resposta, ou para provar a resposta” (LÔBO, 2009). A entrevistada parecia 

acreditar que um ensino pela compreensão correspondia aos anseios de inovação vivida 

numa capital que acabara de nascer.  

A professora Olinda da Rocha Lôbo também participou da elaboração do Currículo 

da 4ª série em 1964. Esse é composto de 48 páginas e em seu cabeçalho estão indicados: 

Fundação Educacional do Distrito Federal, Departamento de Ensino Elementar. Também 

organizado em quatro colunas denominadas Conteúdo, Sugestões para atividades, Material 

e Sugestão para a avaliação. Na coluna de conteúdos estão elencados: frações (ordinárias – 

divisão, comparação, equivalência, simplificação, adição e subtração de frações com o 

mesmo denominador e denominadores diferentes, multiplicação – naturais X números 

fracionários, número fracionário X número fracionário e número misto X número misto, 

divisão de frações – natural ÷ número fracionário, número fracionário ÷ natural, número 

fracionário ÷ número fracionário). 

Aqui procuramos detectar se existem evidências de que as orientações do livro Ver, 

sentir a aritmética continuaram sendo apropriadas pela professora Olinda. 

Percebemos que o documento traz problemas envolvendo números mistos e frações 

que exigem que o aluno siga os mesmos passos apresentados nos problemas da 3ª série.  

Entretanto, recomenda o uso de material concreto somente se for necessário, para aqueles 

alunos que ainda apresentassem dificuldades ao operar frações. A professora parece acreditar 

que se esses conceitos fossem bem trabalhados na 3ª série, os alunos da 4ª série já 

conseguiriam trabalhar com um maior nível de abstração, sendo dispensável o uso de 

material concreto. 
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Figura 06 – Ilustração da representação vertical de operações com frações 

Fonte: Currículo Experimental de Aritmética e Geometria da 4ª série do DF (1964) 

Percebemos muitas similaridades entre os fragmentos da fala da professora Olinda 

e no livro em pauta e nos documentos analisados. Observamos que a atividade traz soma de 

números mistos e frações com o mesmo denominador. O aluno que já trabalhara bastante 

usando o material para fazer as suas descobertas, agora resolve adições e subtração de 

frações com denominadores iguais armando da mesma forma como se faz com os números 

naturais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao tomarmos como fonte de nossa pesquisa fragmentos do primeiro Currículo de 

Aritmética 3ª Série de 1962, fragmentos do currículo de Aritmética da 4ª série 1964, 

fragmentos do livro Ver, sentir, descobrir a aritmética, de autoria de Pôrto (1968) 

percebemos que as orientações do ensino de frações contidas nos documentos analisados, 

assim como na fala da professora Olinda, apresentam similaridades, o que nos leva a afirmar 

que a referida professora apropriou-se das recomendações propugnadas pelo manual 

analisado.  

Essa professora, por muito tempo, trabalhou com o ensino de matemática na 

educação primária do DF. Além de ter participado como uma das elaboradoras do Currículo 

de 1962 -3ª, 1963 - 1ª e 2ª série e 1964 para a 4ª série, também foi responsável pela 

elaboração do currículo do ensino primário de 1970, durante o auge do Movimento da 

Matemática Moderna. Dessa forma, ficamos instigados a pesquisar: como se deram as 

recomendações acerca de frações no Currículo de 1970? É possível encontrar vestígios das 
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orientações aqui discutidas? O que circulava no contexto local e global em 1970? Quais as 

recomendações para o ensino de frações naquele período? 
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A MATEMÁTICA NAS ESCOLAS PRIMÁRIAS DE ALAGOAS DE 1920 – 1960: 

Um olhar para o trabalho com resolução de problemas  
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RESUMO 
Alagoas apresenta-se, nas avaliações nacionais, como um dos estados com os mais baixos índices 
na aprendizagem matemática do país, tal impasse torna as pesquisas em torno dessa área de 

fundamental importância, principalmente estudos históricos que nos ajudem a compreender a 

constituição do ensino da matemática no estado. Nesse contexto, o presente projeto de pesquisa tem 

por objetivo investigar como se deu o ensino de resolução de problemas nas escolas primárias de 
Alagoas (1920-1960), a fim de compreender quais propostas norteavam a prática docente, a 

metodologia e princípios teóricos. Tem como base metodológica a pesquisa bibliográfica e 

documental, na qual serão examinados documentos digitalizados pelo Grupo de Pesquisa em 
Educação Matemática (GPEM- UFAL) e publicados no Repositório de Conteúdo Digital - UFSC. 

Nessa direção, apresento nesse recorte o resultado de algumas análises de documentos oficiais e 

revistas de Ensino que dão indícios do trabalho com resolução de problemas nas escolas primárias 

de Alagoas. Na década de 20 os problemas matemáticos já eram orientados no ensino primário, 
porém apenas como exercício de fixação de conteúdos, só a partir de 1952 passa-se a dar maior 

visibilidade ao tema baseando-se nas ideias de Polya (1945). 

Palavras-chave: História. Matemática. Alagoas 

1. INTRODUÇÃO

As pesquisas sobre a história da Educação matemática em Alagoas tiveram início 

em 2013, ano o qual, a Universidade Federal de Alagoas, na pessoa da Professora 

Mercedes Carvalho vinculou-se ao projeto A CONSTITUIÇÃO DOS SABERES 

ELEMENTARES MATEMÁTICOS: na Aritmética, a Geometria e o Desenho no Curso 

Primário em Perspectiva Histórico-Comparativa, 1890-1970. A partir de então, começamos 

uma busca, carregada de muitas dificuldades, para localizar documentos que dessem conta 

de construirmos um quadro com fontes históricas que ajudassem a compreender como se 

deu os primórdios do Ensino da matemática em Alagoas. Até o momento, após as visitas a 

1 Mestranda da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, Campus A. C. Simões 

E-mail: elisabete050384@hotmail.com 
2 Docente da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, Campus A. C. Simões 

E-mail: mbettacs@uol.com.br 
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Biblioteca do Estado, ao Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e ao Arquivo Público, 

locais que detêm um acervo que contempla o período de 1890-1970, foi possível localizar 

Documentos Oficiais e Revistas Pedagógicas que subsidiaram a nossa escrita até o 

momento. Entretanto, os Materiais Didáticos, livros e manuais de ensino não foram 

encontrados. Apesar de não contarmos com um espaço próprio nas Secretarias de 

Educação do estado, ou vinculado a elas, para arquivar materiais didáticos, temos a 

esperança de, a partir de doações, enriquecer nossas pesquisas com esse acervo. 

Refletir sobre a História da Educação Matemática em Alagoas faz-se necessário 

para que avanços na instrução matemática do Estado de fato aconteçam, rompendo com a 

repetitividade na sua abordagem nas séries iniciais. Nessa direção, Carvalho (2014) 

enfatiza que esse saber histórico é de suma importância para subsidiar as análises dos 

dados coletados atualmente que colocam Alagoas entre os estados com os mais baixos 

índices na aprendizagem matemática do país. 

Nesse sentido, a pesquisa busca compreender como se deu o início do trabalho com 

resolução de problemas matemáticos em Alagoas, tentando perceber o que propunham os 

documentos oficiais, revistas de ensino e materiais didáticos a respeito e que relação é 

possível fazer com a abordagem do tema nos dias atuais nas escolas de Ensino 

Fundamental I.  

O projeto tem como base metodológica a pesquisa bibliográfica e documental, 

sendo, dessa forma, examinado o acervo alagoano publicado no Repositório de Conteúdo 

Digital. Tem como aporte teórico autores como: Polya (1886), Carvalho (2005), que 

discutem a resolução de problemas matemáticos, Costa (1931), Verçosa (1996), Madeira 

(2011) e Correa (2011), autores que já se debruçaram sobre a história da educação no 

estado.  

Espera-se com o estudo, contribuir com as pesquisas que estão sendo realizadas em 

torno da história do Ensino da Matemática em Alagoas e outros estados brasileiros, 

subsidiando a formação de um acervo bibliográfico que ajude a compreender como se deu 

a constituição da instrução matemática nas escolas primárias de 1920-1960. No que se 

refere ao trabalho com resolução de problema, a pesquisa busca trazer indícios do uso de 

resolução de problemas matemáticos nas escolas primárias, entendendo qual era a 

orientação dada para esse trabalho e, se possível, perceber o que se efetivava na prática 

docente e, desta forma, observar se existe reprodução das propostas de 1920-1960 nas 
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escolas dos dias atuais, propiciando discussões que são fundamentais para produzir 

mudanças em torno do Ensino da matemática, principalmente no estado de Alagoas. 

2 BREVE HISTÓRICO DO PERCURSO DA PESQUISA 

Iniciamos a discussão refletindo sobre uma pequena frase escrita pelo historiador 

Benjamin (1987), que caracteriza bem o sentimento que temos nutrido em relação ao trato 

com a história da Educação Matemática em Alagoas desde que iniciamos os trabalhos no 

Grupo de Pesquisa. De acordo com o autor, A história não é uma busca de um tempo 

homogêneo e vazio preenchido pelo historiador com sua visão dos acontecimentos, mas é 

muito mais uma busca de respostas para “os agoras” (BENJAMIN apud FENELON, 2000, 

p. 126).

Graças a esse novo olhar para a história, hoje é possível desenvolver pesquisas que 

dialoguem com o passado e o presente como pretende esse estudo. Nessa perspectiva, 

tentamos entender as dificuldades ainda presentes na aprendizagem da matemática no 

estado de Alagoas, em especial em torno da resolução de problemas, revisitando o passado 

e analisando as bases do trabalho com essa temática nas escolas primárias de 1920 a 1960. 

Essa nova história pautada na cultura colocou em questão a própria história, 

segundo Bertone (2014, p.17), anunciando novos problemas e trazendo novos objetos para 

seu campo epistemológico, dentre eles, a história da Educação. De acordo com a autora, 

durante a década de 1960 foram criados os primeiros grupos de pós-graduação em 

educação e desde então o campo brasileiro da história da educação vem se ampliando em 

todos os aspectos e um dos avanços foi à possibilidade de estudos voltados para a História 

da Educação Matemática. 

Trazemos esse breve panorama histórico com o intuito de refletirmos sobre o 

processo de mudança que hoje viabiliza o desenvolvimento de pesquisas em torno da 

história da Educação Matemática, algo que há alguns anos atrás não poderia, de forma 

alguma, ser considerada história. Vale ressaltar que existe um profundo interesse do 

GHEMAT – Grupo de Pesquisa da História da Educação Matemática de não só trazer uma 

cópia da história, mas de produzir significados a partir dela, de interagir e ser sujeito crítico 

no processo e não apenas descrevê-la de forma impessoal. O grupo tem como objetivo 

principal produzir conhecimento científico acerca da história da educação matemática, 
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integrando o trabalho de pesquisadores lotados em diferentes instituições de ensino e 

pesquisa em diversos estados do país, dentre eles Alagoas, esses estados desenvolvem 

subprojetos que viabilizam pesquisas específicas e também comparativas entre estados.  

No Repositório podem ser encontradas 26 fontes inventariadas em Alagoas, sendo 

elas Revistas de Ensino, Decretos, Relatórios, 01 Almanaque de Ensino, que traz o 

Programa de 1937 para o Curso Primário, o censo do desenvolvimento escolar em 5 anos 

(1963) e as bases do programa de melhoramento e ampliação do Ensino Primário e Básica 

do estado de Alagoas de 1963 (https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/98965/recent-

submissions). Vale ressaltar que estamos em busca de novas fontes, tanto de documentos 

oficiais quanto de revistas de ensino e materiais didáticos nos poucos ambientes que 

contam com um acervo histórico no estado.  

Um desses espaços é o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, no qual 

encontramos parte dos arquivos que já estão no Repositório. Além dele, buscamos também 

no site da Biblioteca Digital Nacional Brasil (http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/) 

que disponibiliza entre outras fontes históricas alguns periódicos. Desses circulares 

encontramos 15 revistas de ensino, que já estão disponíveis no repositório, sendo elas dos 

anos de 1927 a 1931.  

Outro espaço Digital que também tem sido de grande importância para a realização 

da pesquisa é o site do Grupo de Pesquisa História da Educação Cultura e Literatura 

(GEPHECL) no link, www.cedu.ufal.br/grupopesquisa/gephecl na página de obras raras 

transcritas. Grupo este coordenado pela professora Dra. Maria das Graças de Loiola 

Madeira que desenvolve pesquisas em torno da história da Educação em Alagoas.  

No estado de Alagoas ainda contamos com a Biblioteca Estadual Graciliano Ramos 

e o Arquivo Público de Alagoas. Na biblioteca os documentos encontrados até o momento 

não contemplam o recorte temporal estabelecido na pesquisa, contudo no arquivo público, 

tivemos o prazer de encontrar novos documentos que irão ampliar nossos estudos em torno 

da Educação matemática no curso primário, como o Programa do Ensino Primário de 

1952. 

2. O QUE DIZEM AS FONTES HISTÓRICAS SOBRE A RESOLUÇÃO DE

PROBLEMAS MATEMÁTICOS EM ALAGOAS 
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O tema resolução de problemas tem sido muito discutido e analisado nas últimas 

duas décadas, tanto entre educadores quanto pesquisadores e elaboradores de currículos, no 

entanto eles têm mantido o enfoque na contemporaneidade, de forma que as discussões 

sobre o tema com base na historiografia são muito recentes. Um dos poucos estudos que 

abordam aspectos históricos do tema foi desenvolvido por Stanic e Kilpatrick (1989) que 

sinalizam a existência dos problemas desde períodos antes de Cristo a partir na análise de 

manuscritos egípcios e documentos chineses. Na Escola Moderna com os conceitos de 

John Dewey na virada do século XIX e início do século XX a ideia de problema passa a ser 

sistematizada quando ele passa a enfatizar a estreita ligação que deve existir entre a 

educação e a vida social concreta. 

A instrução em matéria que não se relacione com qualquer problema já 

abordado na própria experiência do estudante, ou que não seja 

apresentado para resolver um problema é pior do que inútil para 

propósitos intelectuais. Na medida em que não entra em qualquer 
processo de reflexão, é desnecessária; mantém-se em mente como 

madeiras e escombros sem préstimo, é uma barreira, um obstáculo no 

caminho do pensamento efectivo quando o problema surge (DEWEY, 
1910, p. 199) 

Mais tarde com Polya (1945), esse movimento ganhou força e os educadores 

passaram a centrar sua atenção nos processos e procedimentos usados pelos alunos para 

resolver os problemas, e esses procedimentos passaram a ser ensinados passo a passo. 

Nessa concepção, surgem os tipos de problemas e as estratégias que devem ser usadas para 

resolvê-los.  

É possível que as ideias apontadas pelos autores acima citados tenham influenciado 

as propostas de ensino da matemática de Alagoas, tendo em vista que, com base nas fontes 

históricas já analisadas, é possível fazer alguns apontamentos preliminares sobre o ensino 

de resolução de problemas no estado, tendo como principal fonte documental os Programas 

de Ensino de 1937 e 1952 e as Revistas Pedagógicas de 1927 a 1931, tais propostas ainda 

muitos tímidas, mas que trazem algumas mudanças no ensino, baseadas no movimento 

reformista de 1930. 

2.1 OS PROGRAMAS DE ENSINO DE 1937 E 1952 
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Durante a década de 30, especificamente em 1938 foi publicado pela primeira vez o 

Almanaque da Instrução Pública do Estado de Alagoas. Sua divulgação contou com o 

apoio de patrocinadores donos de comércio, os quais tiveram os nomes de seus 

estabelecimentos impressos no Almanaque. A publicação traz os nomes das escolas do 

estado, descreve documentos que devem ser entregues para inscrição de alunos e faz 

referência aos professores dessas instituições, mas a principal de suas publicações é o 

Programa de Ensino para as Escolas Primárias e Jardim de infância de Alagoas, aprovado 

“em sessão de 6 de Novembro de 1937” (ALAGOAS, 1938 p. 3). O programa foi 

elaborado pelo Professor do Curso Normal Ib Gato Falcão e a D. Fernandina Malta de 

Souza que 15 anos mais tarde também elaboram o Programa de Ensino das Escola 

Primárias de 1952. 

No programa de 1937 para o trabalho com o ensino da matemática no Jardim de 

Infância era sugerido que os conceitos matemáticos fossem abordados a partir da 

manipulação de objetos e materiais concretos com o uso do aparelho de Montessori a de 

Froebel, porém para o Ensino Primário o Programa estabelecia apenas um rol de 

conteúdos, sem muitas sugestões de métodos para a abordagem das temáticas. 

Quadro 1 – Conteúdos matemáticos previstos no Programa para os 4 anos do Ensino Primário em Alagoas 

Série Conteúdo matemático 

1º 
ano 

Contagem até 100, os algarismos, as operações de adição e subtração, geometria, estudo de linhas 
e sólidos geométricos, ideias de parte-todo e noções de sistema de monetário. 

2º 

ano 

As quatro operações e problemas sobre elas, números romanos e decimais, linha, ângulos, 

triângulos, quadriláteros, sistemas de medidas, sistema monetário e divisibilidade. 

3º 

ano 

Revisão do segundo ano, problemas envolvendo as quatro operações e ampliação dos conteúdos 

vistos até então, máximo divisor comum, MMC, triângulos em geral, frações ordinais e decimais, 

conhecimento prático de medidas, múltiplos e submúltiplos. 

4º 

ano 

Revisão do que já foi visto, teoria dos números primos, espaço, corpo, extensão e volume, sistema 

métrico, sistema de complexos, ponto, linha, ângulo e triângulos. Estudo de proporção, regra de 

três simples, porcentagem, quadriláteros e suas classificações, juros simples, polígonos, 

circunferência e suas linhas, quadrado e raiz quadrada, círculos e suas partes, medidas de arco e 

do ângulo, relações entre circunferências e o diâmetro, área dos polígonos e do círculo, cubo e 

raiz cúbica, poliedros, corpos redondos e volume dos sólidos. 

Fonte: quadro elaborado a partir de informações copiladas do Programa de Ensino para as Escolas Primárias 

de Alagoas 1937. 

Os problemas, como se pode observar no quadro, são sugeridos apenas para o 3º e 

4º ano, sempre após o ensino das quatro operações, o que nos dá indicação de que eram 

usados como exercício de fixação.  
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Não se sabe ao certo o motivo pelo qual não os indicavam para o 1º ano, mas pode-

se conjecturar que a pouca leitura das crianças recém-chegadas à escola era o que pesava 

nessa decisão. No 4º ano, por sua vez, é possível que a quantidade de conteúdos tornasse 

inviável desviar a atenção para outros aspectos além do cálculo numérico, o que nos leva a 

acreditar que, do ponto de vista dos elaboradores do Programa de Ensino, os problemas, 

até aquele momento, não eram essenciais na aprendizagem matemática. 

Em 1952 foi publicado pela editora Casa Ramalho – Maceió o novo programa do 

Ensino Primário, também elaborado pelo D. Ib Gato Falcão e a professora D. Fernandina 

Malta Souza, com a aprovação do Conselho Estadual de Educação. De acordo com Falcão 

(1952) o Programa tinha o intuito de corresponder à necessidade de substituir o velho 

programa de 1937, tendo sobre ele a expectativa de “contribuir para o normal 

desenvolvimento dos trabalhos escolares (p. 01)”, principalmente por este trazer 

características que o aproximavam da realidade vivida nas escolas alagoanas como enfatiza 

o autor;

Nada mais fizemos do que prestar o nosso contributo e a nossa 

colaboração a renovação escolar que se processa em nossos dias. 

Atingimos o quanto nos foi possível, a realidade concreta, observando as 
dificuldades, vendo os benefícios, considerando tudo para que tenha o 

máximo de eficiência. (FALCÃO, 1952, p. 1) 

O referido Programa tinha o objetivo de trazer aspectos pedagógicos que o 

aproximasse das discussões atuais sobre a educação e, dessa forma, deveria trazer mais que 

uma simples descrição dos conteúdos, como se vê no documento de 1937. Ele constituiu o 

novo modelo que se manteve até 1966, quando foi elaborado o terceiro Programa do 

Ensino Primário das escolas de Alagoas. Dessa forma, para cada disciplina eram descritos 

os objetivos específicos que deviam nortear a prática docente e os saberes próprios de cada 

área de acordo com o desenvolvimento dos alunos. Nas sessões referentes ao ensino da 

matemática o Programa trazia três tópicos principais; Objetivos específicos, Aritmética e 

Geometria, sendo estes contemplados da 1ª a 4ª série do curso elementar.  

Outro diferencial do Programa de 1952 é que a ideia de resolução de problemas vai 

recebe uma atenção especial, sendo evidenciada como aspecto importante na aprendizagem 

matemática dos alunos, principalmente na abordagem dos saberes aritméticos. Nesse 

sentido, os objetivos específicos dos quatro anos de ensino destacam a atenção para a 

resolução de problemas, como pode ser observado no quadro de nº 02.   
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Quadro 2 - Resolução de problemas no Programa do ensino primário - 1952 

Fonte: quadro elaborado a partir de informações copiladas do Programa de Ensino para as Escolas Primárias 

de Alagoas 1952. 

Analisando o quadro é possível perceber que na primeira série do curso elementar, 

tanto na aritmética quanto na geometria não é feito menção a resolução de problemas, 

apesar de estar nos objetivos específicos, o que nos leva a acreditar que todos os conteúdos 

deveriam ser abordados no contexto da resolução de problemas, no entanto, observando os 

anos seguintes percebemos que os problemas são propostos sempre após uma sequencia de 

conteúdos, dando a entender que eles eram importantes e deveriam ser “treinados”, não 

eram exercícios de fixação por que estavam nos objetivos específicos da disciplina, mas 

também não norteavam o ensino dela. 

Série Objetivos específicos Aritmética Geometria 

1ª série do 
curso 

elementar 

- Capacitar os alunos a 

resolverem problemas 

simples- iniciando-os na 
formação de hábitos básicos: 

exame prévio de situação 

apresentada nos problemas, 

disposição adequada da 

solução escrita e verificação 

dos resultados. 

Não faz menção a resolução de problemas Não faz 

menção a 

resolução de 
problemas 

2ª série do 

curso 

elementar 

- Ampliar a capacidade de 

resolver problemas 

compatíveis com os 

interesses e necessidades 

infantis, desenvolvendo os 

hábitos da análise prévia dos 

problemas, arranjo 
sistemático da situação 

escrita e verificação dos 

resultados. 

 - Resolver pequenos problemas, orais e 

escritos, até duas operações dentro das 

noções aprendidas (análise oral); (explicação 

resumida, por escrito, dos cálculos 

efetuados; resposta). 

Não faz 

menção a 

resolução de 

problemas 

3ª série do 

curso 

elementar 

- Desenvolver a capacidade 

de resolver problemas, 

fixando os hábitos de análise 

prévia, planejamento, 

execução, arranjo 

sistemático da solução e 

verificação dos resultados. 

- Problemas de questões práticas sobre as 

medidas de comprimento, capacidade e 

peso. 

- Medidas de tempo, ano, mês (semestre, 

trimestre), semana, dia, hora, (1/4,3/4,1/3 de 

horas), minuto e segundo. Problemas e 

questões práticas. 

 - Sistema monetário brasileiro. Estudo do 

Cruzeiro, moedas e cédulas. Cálculo oral e 
escrito sobre ordenado, compra, venda, 

trôco. Problemas de questões práticas. 

Não faz 

menção a 

resolução de 

problemas 

4ª série do 

curso 

elementar 

- Desenvolver a capacidade 

de resolver problemas, 

levando os alunos a 

consolidar as habilidades 

básicas necessárias a maior 

eficiência nessa resolução. 

– Resolução oral e escrita de problemas reais

sobre os diversos conhecimentos do 

programa (analise oral, explicação resumida 

por escrito dos cálculos – efetuados; 

respostas). 

– Problemas sem dados numéricos.

Não faz 

menção a 

resolução de 

problemas 
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Os objetivos específicos evidenciam que durante os quatro anos de ensino primário 

as crianças precisavam aprender um método de resolução de problemas baseado 

provavelmente nas ideias de Polya (1945), quando descreve as quatro etapas essenciais 

para resolver um problema; compreender o problema, traçar um plano, execução do plano 

e retrospecto.  

Nesse caminho, o Programa propõe que gradativamente o aluno seja incentivado a 

fazer exames prévios do problema, planejamento, arranjo sistemático da situação e 

verificação do resultado, sendo na 3ª série do curso elementar o momento o qual essas 

etapas ficam mais evidenciadas e na 4ª série é sugerido apenas que essa metodologia seja 

consolidada.   

Na descrição dos conteúdos aritméticos o Programa traz algumas características que 

diferenciam os tipos de problemas sendo eles orais, escritos, problemas de questões 

práticas, problemas reais e problemas sem dados numéricos, sempre vinculados a algum 

conteúdo visto anteriormente.  

2.2 AS REVISTAS PEDAGÓGICAS DE 1927 – 1931 

No Repositório da UFSC encontramos, no total, dezessete Revistas de Ensino e 

as analisamos. Porém destas, somente quatro trazem sugestões para o trabalho com 

problemas matemáticos no Ensino Primário: três publicações da Revista de Ensino 1927 

Jan/Fev, Jul/Ago, Nov/Dez e uma publicação da Revista de Ensino 1930 Mar/Abr. Estas 

revistas são uma publicação do Orgam Official da Directoria Geral da Instrucção Publica 

de Alagoas. As revistas tratam de diversos assuntos referentes ao trabalho educacional 

como, também, das áreas do conhecimento: Português, Aritmética, Educação Cívica, 

Geografia, História, Ciências. 

Quanto à autoria dos artigos que tratam do ensino da Matemática, observamos que 

nem todos os textos estão assinados e, quando estão, não indicam a função do autor nas 

escolas do Estado (professor, diretor, inspetor de ensino). Ainda, alguns dos textos 

voltados para a temática foram transcritos de revistas ou programas de outros Estados 

brasileiros, com as respectivas indicações da publicação original ou autoria. 

De acordo com as nossas análises, em Alagoas, as Revistas de Ensino que 

circularam no Estado, na época, não ofereciam ao professor artigos que tratassem 
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teoricamente a resolução de problemas, ao contrário, temos forte indício de que havia 

maior preocupação em mostrar aos professores como fazer, o que nos leva a inferir que os 

problemas matemáticos apresentados nas revistas analisadas, eram tratados e, 

possivelmente, compreendidos pelos professores da época, como uma forma de fixar o 

conteúdo estudado e, em especial, as operações matemáticas. 

Os artigos das Revistas de Ensino analisadas trazem sugestões de tipos 

diversificados de problemas, mas prevalece o problema padrão em que a operação está 

evidenciada no enunciado e que podem envolver, também, questões do cotidiano. Há 

também proposição de problemas numéricos e não numéricos, em que é dada uma situação 

para o aluno e este deve responder a partir de suas observações. 

No artigo Lição de aritmética de Vitalia Campos, (REVISTA DO ENSINO, 1927, 

p.29), os problemas são apresentados como exercícios sobre a operação de divisão,

quantidades concretas e tratando das primeiras noções de fração. Para o 2º ano primário o 

artigo não oferece uma introdução para possibilitar ao professor fomentar a discussão do 

conceito de fração, mas sim, há apresentação de como trabalhar frações com os alunos. Na 

página 35 é proposto reforço do conteúdo de fração, abordado com a sugestão de 

problemas orais envolvendo a temática estudada, em que a professora poderia “inventar” 

um problema sem, necessariamente, registrar no quadro negro e os alunos copiarem. 

Problemas: 

Um quarto de queijo custa $ 700 reis. Qual será o preço do queijo inteiro? 

Quanto deverá ter custado um pão de Lót, si 3/9 foram comprados por $ 300? 

  ¾ de um metro de fita custaram 1 $ 200; Qual será o preço de um metro de fita 

da mesma qualidade? (ALAGOAS, 1927, p.35) 

Na Revista de Ensino de 1927 julho/ agosto ano 1, não há nenhum texto que trate 

do ensino da Matemática no curso primário, porém na seção intitulada Methodologia – 

Diversos, na página 20, consta uma proposta, sem autoria, de sequência didática para o 

trabalho com a figura geométrica, Retângulo, em que o professor deve seguir algumas 

etapas com vistas a garantir a aprendizagem da criança. 

Nela, observamos que não há nenhum parágrafo introdutório ou sugestão de leitura, 

para o professor, acerca dos conteúdos da geometria, mas trata da metodologia do ensino 

da geometria. O texto começa com as instruções para a atividade sobre o retângulo e está 
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organizado em quatro seções: I - Preparação, do material e mental. Esta última é 

considerada revisão e, portanto, o professor é orientado a fazer perguntas como:  

[...]c- que é linha? Mostren’a. Passem a mão nas linhas desse polygono, deste 

cône; d- que é ponto? Mostren’o. Ponham o dedo no ponto destes polyedros [...] 

(ALAGOAS, 1927, p. 20) 

A seção II, intitulada indução, está organizada de acordo com os seguintes itens: 

observação, comparação, generalização e retenção e, para cada uma delas, é apresentado ao 

professor uma série de questionamentos que devem ser feitos aos alunos como, por 

exemplo: 

Observações:  12 - Qual o lado que se assenta uma casa? (base), qual o lado em 

se assenta esse quadrilátero? Como se chamará? Qual é a base dele?  

Comparação: a) Compare o seu quadrilátero com essse (mostrando o 

quadrilátero), b)Quanto ao tamanho dos lados? c) ao apralellismo? d) quanto aos 
ângulos? (ALAGOAS, 1927, p.21) 

A seção III, intitulada dedução, está organizada em categorias: verificação, 

exemplificação e construções. Nesta seção os professores são orientados a solicitar aos 

alunos que mostrem retângulos na sala de aula, identifiquem características retangulares 

nos objetos e quando passam a solicitar construções há o primeiro problema matemático: 

34 – a ) Um quadrilatero tem os lados eguaes e paralelos dois a dois. Esse 

quadrilátero tem ângulos retos; como devem ser os lados? 

c) – Que superfície é um quadrilátero que tem 4 angulos tectos e 4 lados eguais? 

(ALAGOAS, 1927, p.22). 

A seção IV, aplicações educativas, está organizada em educação do raciocínio que, 

nessa perspectiva, é desenvolvido por meio de problemas. Vale salientar que há 

diversidade na proposta dos problemas já que são sugeridos problemas para a construção e 

interpretação das figuras construídas, problemas com medidas (numéricos). 

Problemas numéricos: 

Si um lado do retângulo medir 0 m 12 e outro 0,18, quanto medirão os que lhe 

ficam  ppostos? (ALAGOAS 1927 jul/ago.p.22). 

Na Revista de Ensino 1927 (6) novembro/dezembro, o artigo intitulado Ambiencia 

Escolar (p.57) de Luis Accioly trata de diversos assuntos educacionais e, entre eles, há um 

subcapítulo com um plano de aula de autoria do professor José Ribeiro Escobar, professor 

de didática da Escola Normal de São Paulo, sobre números. Podemos inferir que havia 

discussões teóricas e abordagens semelhantes sobre a resolução de problemas nas revistas 
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dos diferentes estados, principalmente porque a contribuição dos artigos não se restringia 

aos autores locais. Neste plano há a proposição do estudo do número seis e é discutido o 

conhecimento do número, a soma, a subtração, multiplicação, divisão e frações que tenham 

como resultado o número 6. Para cada conteúdo são sugeridos alguns problemas padrão, 

problemas elaborados pelos alunos, problemas sem números e problemas ilustrados, 

historiados. Tais atividades são propostas como parte integrante do estudo do número, 

apresentando para o estudo de cada conceito, uma sequência de problemas para garantir o 

desenvolvimento dos alunos. 

Soma  

Problemas: 

a)Se um caderno custa 4 tostões e um lápis custa 2 tostões, quanto custam os
ambos? 

Problemas imaginados pelos alunos: 

a)Quem conta uma historia de 4 pintainhos e mais 2 pintainhos? Conte-me a

história de 4 gatinhos e 2 gatinhos. 

Problema sem número: 

a)Pedro tem alguns abacates; Antonio tem um certo numero da mesma fruta;

Problemas ilustrados:  

Mario, ilustre no quadro negro esta historia: dois gatinhos estavam brincando: 

depois vieram mais 4 gatinhos brincar com ele (ALAGOAS, 1927, p.62). 

Observamos os mesmos tipos de problemas propostos para subtração, 

multiplicação, divisão e frações. Como os problemas são apresentados a partir de cada uma 

das operações aritméticas, inferimos que o professor, provavelmente, trabalhou os 

problemas a partir da sequência didática apresentada e, assim, oportunizou a compreensão 

que para se trabalhar a multiplicação, por exemplo, deve-se ensinar primeiro soma e 

subtração. 

A Revista de Ensino 1930 (Num.20) Anno IV, Maceió, março-abril, apresenta o 

Programa de ensino para as escolas isoladas (p.48). O programa para essas escolas traz 

algumas características que o diferenciam do Programa de Ensino Oficial de Alagoas de 

1937, presente no Almanaque de Ensino. Não apresenta somente conteúdos, mas também 

orientações metodológicas de como trabalhá-los. No entanto não se encontra qualquer 

descrição que indique se o programa foi de fato formulado no contexto alagoano ou se é 

cópia de um programa de outro Estado. 

O artigo propõe para o 1º ano primário das escolas isoladas problemas que 

envolvam assuntos familiares sobre metro e litro, ou seja, que faça parte do cotidiano da 

criança, mas conjecturamos que o trabalho fosse somente oral, pois as crianças estavam em 
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fase de alfabetização. Para o 2° ano os problemas propostos envolvem adição e 

multiplicação e os que envolvem a divisão são formulados a partir de situações concretas e 

com resto zero, mas no final do ano há sugestões de problemas com resto maior que zero.  

No 3° ano é sugerido o uso de problemas sobre as quatro operações (p.58), 

apresentados de modo que fiquem induzidas as definições dessas operações, os seus casos 

gerais e especiais. Esses problemas devem versar sobre despesas domésticas, salários, 

população dos municípios, distância entre pontos de estrada de ferro, estrada de rodagem, 

importação e exportação etc. 

Diante do exposto, observamos que as sugestões apresentadas aos professores 

envolviam situações do cotidiano, porém os documentos alagoanos não apresentam 

problemas no 1º ano do ensino primário, pois essa etapa ainda é dedicada à alfabetização, e 

nos currículos aparecem depois da sequência dos conteúdos que deveriam ser ensinados 

aos alunos principalmente no estudo das quatro operações, de forma a fixar os conteúdos 

(CARVALHO, SOUSA, PIMENTEL, 2014), porém as revistas que trataram do ensino da 

Geometria indicam que há propostas para que os alunos explorem as situações a partir de 

problematizações. Nessa direção os estudos de Virgens (2014), acerca do trabalho de 

Thorndike, apontam que o referido pesquisador entendia que trabalhar de forma tradicional 

era utilizar os problemas para fixar as lições dadas. 

3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O ensino primário em Alagoas era destinado às classes populares e esteve durante 

décadas abandonado pelo poder público, funcionando em condições precárias, ministrado 

por professores sem qualquer instrução para o exercício da profissão e no que tange ao 

ensino da matemática, que nunca teve uma atenção adequada, se dava a mercê dos 

professores sem qualquer orientação específica para os métodos de ensino. O governo, 

nesse caus, apenas criava escolas e nomeava professores “de acordo com o desejo dos 

chefes políticos” (COSTA, 1931, p.19), ficando a cargo dos professores os métodos de 

ensino, a fiscalização pedagógica e a eficiência educacional, como se fosse possível para 

eles assumirem todas as demandas educacionais. 

Apenas olhando para esse quadro político é possível compreender as propostas sem 

atrelamento observadas nas Revistas de Ensino e no Programa de 1937. Parece cada um 
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escrever o que entende como adequado, da melhor maneira que lhe é possível, sem ter uma 

orientação basilar que direcionasse as propostas pedagógicas no ensino da matemática no 

estado. 

Contudo, o concenso que se pode apontar é que tanto as Revistas de Ensino quanto 

o Programa de 1937 não tratavam a resolução de problemas como o centro do trabalho

com os alunos no ensino da Aritmética para exercitar o raciocínio, como já faziam outros 

estados brasileiros (REVISTA DE ENSINO - MG, 1933). Observamos ainda que mesmo 

com propostas diversificadas de tipos de problemas estes não são entendidos como o eixo 

norteador do trabalho matemático (CARVALHO, 2005), mas sim uma forma de fixar o 

conteúdo ensinado.  

Mesmo o programa de 1952 que traz os objetivos específicos com uma maior 

valorização dos problemas matemáticos não discute a aritmética como tendo a função de 

ajudar a resolver problemas do mundo real, pelo contrario os conceitos aritméticos serviam 

para prepará-lo para resolver os problemas “treinados” na escola, no entanto a sugestão de 

problemas práticos ou reais nos dá indicação de que já existia o esforço de tornar 

significativo o ensino da matemática, levando as crianças a perceberem a estreita relação 

entre o que se aprende na escola e as questões corriqueiras do dia-a-dia, para as quais, 

precisam estar aptos a resolver. Tal observação nos leva a crer que mudanças positivas 

começavam a contecer no estado a partir desse período. 
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O MANUAL DO ENSINO PRIMÁRIO, DE MIGUEL 
MILANO: que problemas? 

Luciane de Fatima Bertini1 

RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo compreender as propostas de problemas, para o ensino de 
aritmética no Manual do Ensino Primário de Miguel Milano, por meio da análise de um exemplar 
da 2ª edição deste Manual para o 4º ano publicado em 1939. Foi possível considerar que os 
problemas aparecem, nesse manual, com o objetivo de contribuir para a compreensão dos 
conteúdos, e também utilizados como treino para garantir a aprendizagem. Além disso, observou-se 
que a presença dos problemas parece atender às orientações para o ensino dadas pelo método 
intuitivo, o que pode ser observado, por exemplo, nas propostas de problemas relacionados 
ao cotidiano da vida adulta. No entanto esta relação é realizada apenas para alguns dos 
conteúdos apresentados, em outros a apresentação é realizada a partir de definições e 
descrições de procedimentos seguidos de exemplos que envolvem apenas relações 
numéricas. Assim, parece haver neste manual, uma diferenciação da relação do método de 
ensino com os diferentes saberes escolares. 

Palavras-chave: Problemas. Ensino de aritmética. Manual do Ensino Primário. 
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A ARITMÉTICA DO CURSO PRIMÁRIO E O MANUAL DIDÁTICO 

“PRÁTICAS ESCOLARES” de 1940: aspectos da apropriação do 

ideário da Escola Nova  

Rosimeire Aparecida Soares Borges1 

Juliana Chiarini Balbino Fernandes2 

Leda Marceli de Souza Lemos3 

RESUMO 
Esta comunicação apresenta resultados de uma investigação histórica que teve por objetivo 

investigar aspectos da apropriação do ideário da Escola Nova nas orientações sobre os 

procedimentos de ensino, constantes no manual de didática “Práticas Escolares” de autoria de 

Antonio D’ Ávila. O Movimento da Escola Nova teve por objetivo reformular o conceito de ensino 

e a didática, o professor seria um orientador da aprendizagem e o aluno passaria ao centro do 

processo educativo. Depreende-se da análise desse manual, especificamente do capítulo dedicado a 

Aritmética que alguns elementos centrais da Escola Nova, sobre métodos e processos de ensino, 

estão presentes essencialmente nas orientações de desenvolvimento de atividades de aritmética, 

quando houve a incorporação de inovações, como a psicologia dos erros, por exemplo. Nessa obra 

a conformação das práticas foram as responsáveis por significar as proposições teóricas, muitas 

vezes lidas em obras estrangeiras, cujos autores já haviam apropriado das propostas escolanovistas.  

Palavras-chave: Estudo Histórico. Aritmética. Movimento da Escola Nova. Manual de Didática. 

INTRODUÇÃO 

O desafio da inovação do ensino lançado pelos princípios e práticas da Escola 

Nova, traduzia a influência dos reformadores na educação brasileira. Circularam 

diferenciadas concepções que constituíam as representações dos educadores 

fundamentadas em traduções e apropriações sobre o que era o moderno em educação 

(SAVIANI, 2005). Os ideais escolanovistas consideravam o aluno como o centro do 

processo educativo (SAVIANI, 2005). Acreditava-se que o educando pudesse estabelecer 

uma melhor relação entre os conceitos aprendidos na escola e sua vida. O foco passava, 

1 Docente da Universidade do Vale do Sapucaí – UNIVÁS. E-mail:rasborges3@gmail.com 
2 Doutoranda da Universidade Federal do Estado de São Paulo – UNIFESP e Docente da Universidade do 

Vale do Sapucaí – UNIVÁS. E-mail:juliana-chiarini@hotmail.com 
3 Graduada na Universidade do Vale do Sapucaí – UNIVÁS. E-mail: leda_marceli@hotmail.com 
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assim, a ser a elaboração de um plano pedagógico que atendesse os interesses das crianças, 

algo que a escola tradicional não possibilitava. A educação tradicional se achava centrada 

no professor e na transmissão do conhecimento e o professor detinha o conhecimento o 

saber e a autoridade. Como proposta de transformação dessa realidade, a Escola Nova 

defendia que aos alunos fosse propiciado um ambiente educacional dinâmico com estreita 

conexão com a região e a comunidade em que estava inserido. A educação deveria ser 

essencialmente pública, obrigatória e gratuita para todos da sociedade (AZEVEDO et al 

,2010). 

De acordo com Valdemarin (2008), a estratégia inicial de divulgação das 

concepções da Escola Nova enfatizou a afirmação das novas bases teóricas com descrição 

de metodologias decorrentes dessas bases, não pautando em modelos de como desenvolver 

o ensino, mas assegurando uma variedade de possibilidades que já havia sido

implementada, do que depreende que a inovação era concebida como a modificação de 

mentalidades e por meio de novas práticas que são imediatas, o que possibilita a circulação 

de novas concepções convivendo com a permanência de práticas antigas justificadas pelo 

novo modo de pensar o ensino. 

Nas décadas de 1920 e 1930 evidenciam-se as diversificadas iniciativas de 

divulgação das propostas escolanovistas caracterizadas como necessárias inovações para 

atender às novas condições econômicas e políticas do Brasil, com mudanças de estratégias 

de circulação e incorporação dessas propostas ao cotidiano escolar. Foi um período em que 

os reformadores da Escola Nova serviram-se de diferentes meios para propagarem suas 

ideias pedagógicas no sentido influenciar e promover transformações nas práticas 

educacionais dos professores.  De acordo com Valdemarin (2008, p.15), “as ideias 

pedagógicas precisam ser organizadas num discurso consensual no qual interferem 

políticas públicas, formação de professores, o peso de esquemas de atuação profissional já 

consolidados”. 

Dessa forma, para a compreensão de como se deram as apropriações e prescrições 

direcionadas à prática pedagógica dos professores primários naquela época, considerou-se 

uma fonte documental muito específica, que congrega a teoria e a prescrição de atividades 
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didáticas (VALDEMARIN,2012), o manual de didática “Praticas Escolares4” de Antônio 

D’Ávila5, Volume I, que teve sua primeira edição publicada no Brasil em 1940.  

Trata-se de um período em que os livros “estruturados em consonância com os 

novos princípios educacionais” ainda eram o grande   veículo de divulgação, uma aposta 

cultural capaz de promover a reforma da sociedade por meio da cultura escolar 

(VALDEMARIN, 2008). Os manuais de didática, rol de documentos publicados pela 

imprensa pedagógica, são prescrições de uma prática pedagógica idealizada, uma forma de 

impresso que apresenta elementos necessários para a interpretação de estratégias utilizadas 

para a formação de professores, a combinação entre perguntas de natureza teórica e prática 

e aprofunda o entendimento num discurso com sentido entre práticas firmadas e as 

mudanças desejadas (VALDEMARIN, 2012). 

Pode-se ainda dizer que os manuais de didática são um tipo de texto feito com base 

nos programas oficiais e apresentam em um modo mais detalhado, as prescrições e 

conhecimentos que serão realmente passados aos normalistas. Desse modo, esse gênero 

tem uma posição muito característica na literatura educacional “pois, ao reunir e 

sistematizar conteúdos tipicamente escolares, propõe-se a tratar de maneira sucinta e 

acessível o que há de “essencial” em termos de educação, favorecendo assim um primeiro 

contato do leitor com essas questões” (SILVA, 2003, p.30). 

Considerando essa relevância dos manuais de didática para estudos históricos, 

pautou-se em uma questão norteadora: como se configuram as prescrições de atividades 

didáticas para o ensino de Aritmética para o primário, a partir do manual de didática 

“Praticas Escolares” de Antônio D’Ávila, publicado no Brasil no ano de 1940?  

A escolha desse manual como fonte deste estudo é por congregar: “aspectos 

teóricos e orientações para a condução da prática docente, articulando num mesmo 

impresso o campo doutrinário da pedagogia, as determinações legais e os procedimentos 

necessários para sua consecução” (VALDEMARIN, 2008, p.16).  

4
 “Práticas Escolares”, de autoria de Antônio D’Ávila, décima edição, primeiro volume, publicado no ano de 

1966 pela Editora Saraiva, sendo que sua primeira edição data 1940. 
5 Nascido em Jaú (SP), Antônio D’Ávila estudou o primário na capital do estado de São Paulo e ingressou na 

Escola Normal de São Paulo em 1917, concluindo em 1920, dedicou-se ao magistério e às questões 

educacionais. Participou de entidades profissionais e culturais: Centro do Professorado Paulista, Instituto 

Histórico e Geográfico de São Paulo, Academia Paulista de Educação, a Academia Brasileira de Literatura 

Infantil e Juvenil. Elaborou manuais de ensino, livros didáticos, artigos em jornais e revistas, biografias. 

Traduziu o livro Didático da Escola Nova de autoria de A. Aguayo, publicado em 1932 pela Companhia 

Editora Nacional do Brasil (TREVISAN, 2002).
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Esses períodos de reformas educacionais têm sido explorados pelos historiadores 

que observam o funcionamento interno da escola. No artigo  A cultura escolar como objeto 

histórico, Dominique Julia propõem que a cultura escolar não deve ser trabalhada sem a 

observação objetiva das relações contrárias ou concordantes “que ela mantêm a cada 

período de sua história, com o conjunto das culturas que lhes são contemporâneas”. Para 

esse autor, cultura escolar é um rol de regras que regulam conhecimentos a transmitir e 

comportamentos a imputar, e “um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos” (JULIA, 2001, p.10). 

Tomando por fundamento aspectos da cultura escolar, este estudo teve por objetivo, 

investigar aspectos da apropriação do ideário da Escola Nova nas orientações sobre os 

procedimentos de ensino, constantes no referido manual de didática6, considerados neste 

estudo como elementos pedagógicos que reúnem “componentes doutrinários da pedagogia 

e sua transformação em atividades” (VALDEMARIN, 2008, p.16).  

2  A APROPRIAÇÃO: aspectos teóricos 

Para atingir os objetivos propostos nesta investigação buscou-se fundamentar 

teoricamente em estudos que poderão orientar as análises. Nessa direção, tomou-se a ideia 

de apropriação para o entendimento da natureza desses manuais e o modo de produção 

desses textos, como afirma Chartier (1991) quando se refere à liberdade criadora dos 

leitores que dessas obras fazem uso e interpretações. A apropriação “visa uma história 

social dos usos e das interpretações, referidas a suas determinações, fundamentais e 

inscritas nas práticas específicas que as produzem” (CHARTIER,1991, p.180). 

Não se pode separar essas obras do contexto em que foram produzidas, sendo 

preciso considerar o mundo em que se deram os fatos visto que “sustenta a operação de 

construção de sentido” no qual os modos e modelos vão se diversificando de acordo com o 

contexto e ainda o “mundo do leitor”, palco das “significações múltiplas e móveis, de um 

texto, dependentes das formas por meio das quais é recebido por seus leitores (ou 

ouvintes)” (CHARTIER, 1991, p.178).  

6 Cabe salientar que foi considerada somente a parte desse manual de didática dedicada a Aritmética para o 

nível primário de ensino.
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Para Chartier (1991), o papel do historiador é delinear a área social onde os textos 

circulam, sendo preciso analisar o contexto em que os documentos foram escritos em 

determinada época, dos leitores que conquistaram, ou até mesmo a sociedade que 

participaram. Desse modo, a construção do sentido dos textos produzidos nesse período 

pode-se realizar com a intersecção da história das práticas sociais e da história das 

representações presentes nesses textos. Esse cruzamento pode permitir a descrição dos 

dispositivos materiais e formais, através dos quais esses textos chegaram aos seus leitores, 

um recurso que pode ser utilizado para a escrita de uma história das apropriações. 

Dessa forma, é preciso que se atente para os processos que sustentam a produção do 

sentido dos textos, lendo nas entrelinhas que as inteligências e as ideias não estão 

desvinculadas e que as categorias devem ser estabelecidas na descontinuidade das 

trajetórias históricas. Esses textos são produtos culturais produzidos em acordo com regras 

estabelecidas, ou seja, os usos prescritos. Assim, a história cultural dos impressos, permite 

uma variedade de investigações referentes aos diversos usos que o impresso pode ter em 

espaços e tempos diferentes (CHARTIER, 1991). 

3 CONTEXTO DE PRODUÇÃO DO MANUAL DE DIDÁTICA “PRÁTICAS 

ESCOLARES” 

O maior nome do movimento Escola Nova América do Norte foi John Dewey. Esse 

filósofo norte americano influenciou pensadores brasileiros com o movimento da Escola 

Nova, convencendo-os que a educação é uma necessidade social. Além disso, esse 

movimento defendia que a educação teria um importante papel na democratização, 

favorecendo a equidade (AZEVEDO et. al., 2010). 

No Brasil, no início dos anos 1920, a Escola Nova começou a ser divulgada e a 

influenciar várias reformas de ensino ocorridas no final dessa década. A Escola Nova tinha 

como objetivo principal colocar o educando como centro do processo educacional e o 

professor tornava um facilitador da aprendizagem (SAVIANI, 2005).  

Nos anos 1930, no Brasil, os ideais da Escola Nova exerceram influências no 

sistema público e privado de ensino. O pensamento corrente da Escola Nova convencia de 

que a democracia poderia ser incutida a partir da “escola redentora”. Expressão da “ilusão 
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liberal”, em que todos teriam seu “lugar ao sol”, todos teriam oportunidades com os 

esforços e não com a ausência de criatividade e talentos (SAVIANI, 2005). 

Os fundamentos educacionais da Escola Nova estavam estabelecidos em uma 

doutrina que colocava o educando como protagonista da educação: 

A nova doutrina, que não considera a função educacional como uma 

função de superposição ou de acréscimo, segundo a qual o educando é 

‘modelado exteriormente’ (escola tradicional), mas uma função complexa 

de ações e reações em que o espírito cresce de ‘dentro para fora’, 

substitui o mecanismo pela vida (atividade funcional) e transfere para a 

criança e para o respeito de sua personalidade o eixo da escola e o centro 

de gravidade do problema da educação (AZEVEDO et al, 2010, p.49). 

Educar o indivíduo, o povo a população rural e urbana, seria uma condição 

essencial para o desenvolvimento nacional, pois o capitalismo era forte nessa época. Dessa 

forma, um mínimo de instrução escolar deveria ser oferecido aos indivíduos. No entanto, a 

educação era ainda para poucos. O estado era responsável pela educação do povo e a 

educação era ainda somente para a elite.  

De acordo com o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, as reformas 

educacionais brasileiras, até o ano de 1932, ocorriam dissociadas das reformas econômicas, 

não existindo ainda um sistema de organização escolar. A crítica era a falta de unidade e 

continuidade das ideologias das reformas até então realizadas no âmbito educacional. O 

educador deveria estar interessado com os rumos da educação, bem como de realizar as 

mudanças para atender as necessidades então colocadas pelo sistema educacional. Para 

tanto, o professor necessitava possuir uma cultura ampla e diversa, devendo ter o 

conhecimento do indivíduo e da sociedade a fim de perceber o jogo político de dominação 

da evolução social, a posição que a escola ocupa e sua função social, no âmbito das forças.  

Os Pioneiros da Escola Nova defendiam uma unificação de formação de todos os 

professores, para que pudessem transmitir aos educandos suas ideias de forma vigorosa e 

estimulante, considerando a formação dos professores muito importante para o 

desenvolvimento educacional (AZEVEDO et al., 2010, p. 58).  

Foi um período em que a prática de utilização de modelos foi substituída por 

estratégias que intentavam fundamentar a prática docente “com um repertório de saberes 

autorizados, propostos como os seus fundamentos ou instrumentos”. Na esfera normativa 
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da pedagogia da Escola Nova, o método foi dissociado da prática, resultando em 

deslocamentos nas estratégias de formação de professores (VALDEMARIN, 2008, p.18).  

Ao professor cabia considerar uma prática pedagógica que atendesse aos interesses 

dos alunos, compreendendo as novas finalidades sociais da escola. Houve uma revolução 

na maneira de conceber a atividade da criança, agora fundamentada nas novas teorias 

psicológicas (VALDEMARIN, 2008, p.18).  

Os pioneiros da Escola Nova defenderam que um dos meios para se atingir uma 

educação renovada era proporcionar aos alunos em todas as fases da educação, a 

possibilidade de criação e desenvolvimento da autonomia. O educando deveria 

desenvolver o método: observação, pesquisa e experiência, para que pudesse fazer um bom 

trabalho científico. Outra proposta era que se buscasse modificar a grade curricular no que 

diz respeito à diversidade de disciplinas, de modo que o aluno tivesse acesso a essa 

diversidade, com oportunidade de escolher as disciplinas que tivesse mais aptidão, 

podendo assim se preparar para as atividades sociais almejadas (AZEVEDO et al., 2010). 

Considerando esses pressupostos, um estudo histórico investigativo que considere o 

manual de didática como fonte, pode trazer à tona aspectos da apropriação do ideário da 

Escola Nova nas orientações sobre os procedimentos de ensino da Aritmética. 

4 A ARITMÉTICA NO MANUAL DIDÁTICO “PRÁTICAS ESCOLARES” 

A análise dos manuais de ensino propicia o conhecimento de discursos 

direcionados aos professores que pudessem convencê-los a aderir à nova pedagogia 

escolanovista. Esses discursos eram levados às escolas normais e orientavam as práticas 

pedagógicas (VALENTE, 2014). 

 No prefácio do manual “Práticas Escolares”, os editores afirmaram que “Práticas 

Escolares” tinha por base as metodologias de ensino e trazia os assuntos que as normalistas 

e professores primários deveriam conhecer, com exemplos de exercícios, testes e trabalhos 

práticos.  

Esse manual é construído por vinte e nove capítulos todos estruturados do seguinte 

modo: uma citação inicia o tema que é desenvolvido em texto explicativo; na sequência a 

seção “Problemas para estudo” e outra “Trabalhos práticos” e, ao final, a bibliografia sobre 

o tema tratado. Em específico, na seção “Problemas para estudo” D’Ávila questiona:
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“quais os conceitos de disciplina escolar? Que diz a disciplina da Escola Nova? Que diz da 

disciplina a doutora Montessori? Que papel representa o professor na disciplina dos 

alunos? Que entender por autonomia dos alunos? Qual o conceito de disciplina para 

Lourenço Filho?” (D’Ávila, 1951, p. 72).  

Neste estudo, foi admitido para análise apenas o capítulo dezessete que se refere à 

Aritmética, da página 225 até a 244 desse manual, que traz em seu início, palavras de 

Alberto Pimentel Filho sobre o ensino da Aritmética “possa, portanto, ser eficaz, o 

professor nunca deve perder de vista as duas características apontadas, fazendo da 

aritmética um ensino racional e prático” (apud D’ÁVILA, 1965, p.225). 

Dentre os objetivos do ensino da Aritmética, a escola elementar deveria ensinar às 

crianças, os seguintes conteúdos (figura 1): 

Figura 1: Objetivos do ensino da aritmética. 

Fonte: D’Ávila (1965, p. 225) 

Desenvolvendo o tópico “o significado dos números”, D’Ávila (1965, p.225) 

apresentou sobre a “formação do conceito de número”. Para esse autor, o que os adultos 

consideravam de fácil e rápida aquisição, para os alunos era tarefa difícil e exigia deles 

trabalho mental no qual realizavam comparações e análises. Para esse autor alguns 

concebiam que apropriar do significado de número era sinônimo de dominar a simbologia 

que o representava. O autor afirmou ainda que era no contato com objetos, os agrupando 

de acordo com suas semelhanças e diferenças que as crianças aprendiam. A contagem, 

comparação e a relação estabelecida pelos alunos entre objetos e quantidades, os auxiliava 

na abstração do conceito de número, uma experiência sensorial. 

Ainda em relação ao conceito de número, o autor apresentou o tópico “A 

representação do número”, em que defendeu que a criança não iniciava a compreensão do 

conceito de número com a representação mental e que o fazia por meio de cálculos 

concretos servindo-se de objetos, uma forma de ensino do número para a escola primária.  
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À medida que o professor avançasse na conceituação de número, deveria começar a 

exercitar a criança no cálculo fundamental – a Adição (ou Soma), quando fariam a 

representação com gravuras e, posteriormente, através dos algarismos. Esse autor 

acrescentou que na aprendizagem do cálculo, o aluno deveria fazer primeiro contato 

através de cálculos aritméticos simples e utilizando-se de exercícios similares e repetitivos, 

o aluno começaria a se familiarizar e adquirir o conhecimento aritmético. A partir dessas

somas, o professor começaria a ensinar às crianças as outras operações aritméticas 

fundamentais. Sobre a adição apresentou alguns exercícios com dois números e, 

posteriormente, solicitou que o professor apresentasse aos alunos exercícios constituindo 

três algarismos, entretanto só deveria passar para uma segunda série de exercícios quando 

verificasse a compreensão dos alunos. Ao que parece, nessa sessão ainda não há vestígios 

de apropriação de elementos característicos da Escola Nova, quando nas entrelinhas nota-

se que as orientações de ensino de Aritmética do curso primário foram para que o professor 

procedesse a um ensino do conceito de número do modo que já era utilizado pela escola 

tradicional. 

Em um subtítulo intitulado “A socialização do cálculo. A aritmética dentro da vida, 

para a vida”, D’Ávila (1965) discutiu sobre a importância da Aritmética naquela época. Os 

conceitos Aritméticos eram considerados a melhor disciplina mental e com esses conceitos 

qualquer indivíduo conseguiria construir sentido ao pensamento e à realidade. Segundo 

palavras de D’Ávila (1965), quanto ao ensino da Tabuada, cada aluno tinha seu modo de 

compreensão e forçar o aprendizado do aluno acarretaria no automatismo de resultado e 

aprendizado falho. O autor propôs o uso dos processos intuitivos para o aprendizado da 

Tabuada, se servindo de jogos e brinquedos que estimulassem a criança a aprender. Assim, 

poderia propor trabalhos práticos, tais como: “organizar com os alunos a Tábua de 

Pitágoras, organizar jogos para o ensino da tabuada, ensinar uma tabuada com o auxílio de 

material e experimentar a Tabuada ideal de multiplicação” (D’ÁVILA, 1965, p. 227). 

O que se percebe é que as sugestões para o ensino da Aritmética já incluem a 

participação do aluno. A começar pelo título dessa sessão “A socialização do cálculo. A 

aritmética dentro da vida, para a vida” visa um ensino que considerasse a criança, um 

modo de despertar seu interesse. Os conceitos aritméticos estavam em sua vida e poderiam 

lhe servir para a vida. São sugestões conformes aos princípios da Escola Nova que 

defendia a ação da criança em prol de sua aprendizagem.  
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Para o aprendizado da Multiplicação, D’Ávila (1965, p.229) propôs dois métodos: 

o processo para determinação de qualquer produto e o “Triângulo de Condorcet”7. Esses

métodos foram embasados em memorização. Em outro tópico, apresentou os tipos 

psicológicos definidos pela maneira de “observar, de sentir, e de pensar, bem como na de 

comportar-se com relação aos fatos da Matemática”. Nesse tópico, manifesta-se a 

necessidade de direcionar os métodos de ensino, considerando aspectos psicológicos das 

crianças, conforme evidencia Valente (2014, p.6), a preocupação era a de que os 

conhecimentos escolares fossem compatíveis com “os novos ensinamentos vindos da 

psicologia da criança”. 

No tópico “o Ensino das Frações” apresenta as noções que os alunos deveriam ter 

para o aprendizado desse conceito. Em uma nota, estão as sugestões de D’Ávila (1965) 

para o professor das normalistas em relação à organização de material para o estudo desse 

conceito, sendo eles: tiras de cartolina com divisões, figuras geométricas divididas em 

parte, séries de discos de cartolina e esferas de madeira divididas em meios, terços, 

quartos, quintos, etc. (D’ÁVILA, 1965). 

D’Ávila (1965) ainda propôs jogos pedagógicos para a compreensão das frações se 

utilizando de materiais como cortes de uma cartolina com divisões, figuras geométricas 

representando as partes de uma fração, discos de cartolina e esferas de madeira, de modo 

que a participação dos alunos nas atividades pudesse facilitar a compreensão. Esse autor 

ainda recomendou aos professores uma obra essencial sobre a didática da Matemática, qual 

seja, “Súmula Didática: Problemas para estudo”. Na sequência, baseou-se em Klapper, 

para apresentar um programa mínimo de Aritmética, a saber:  

a) As operações fundamentais com números inteiros; b) as operações

fundamentais com números fracionários; c). As operações fundamentais 

com números decimais; d) Problemas. Frações: Calcular partes 

fracionárias de um número inteiro, fração ou número misto. Porcentagem: 

Calcular o tanto por cento de uma quantia; e) Porcentagem. Aplicações 

comerciais da porcentagem; f) Documentos mercantis. Contas, recibos, 

cheques, canhotos em livros de cheques, contas de caixa, etc.; g) Tabelas 

de pesos e medidas; h) Medida. Calcular a área de figuras retangulares. 

Determinar o volume de um cubo, de uma caixa; i) Aplicação especial 

7 Na tradução das Memórias de Condorcet, Martim Francisco expõe a primeira forma como deve ser pensada 

e ensinada a geometria para o curso primário no Brasil: uma geometria prática. Deverá ela ser vista como 

útil às lides da agrimensura, da medida de terras. Ela é pensada por Condorcet, por certo, como elemento de 

sistematização do saber a ser utilizado nos campos, por aqueles que a revolução acabara de libertar 

(VALENTE, 2012, p.90). 
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dos processos elementares à indústria e ao comércio da localidade 

(D’ÁVILA, 1965, p. 231-232). 

Para D’Ávila (1965), o uso de situações reais e concretas acerca do ensino das 

Frações, permitiria ao aluno perceber o conceito das Frações e de como poderia ser 

representada numericamente. O autor apresenta problemas para estudo, a fim de uma maior 

compreensão do estudo da Aritmética e ao mesmo tempo averiguar se o programa dessa 

disciplina supria o programa mínimo de Aritmética e enfatizou temas para que se 

pesquisassem a aplicação prática dos programas de Aritmética no Brasil. Poderiam ainda 

comparar o programa de aritmética do Brasil com outros estrangeiros.  

Outro assunto proposto por D’Ávila (1965, p.232) é sobre a Psicologia do Erro, os 

professores deveriam “estimular seus alunos para que reconhecessem seus erros e a partir 

desses erros pudessem se aperfeiçoar. Era preciso considerar o erro com caráter educativo 

e que influenciava a aprendizagem escolar dos alunos”. Esse autor alertou que o erro 

deveria merecer um cuidado especial, porque era comum os alunos repetirem de ano 

escolar pela automatização e ainda porque o erro possuía entidade positiva como a resposta 

certa. 

D’Ávila (1965, p.232) analisou que os erros se distribuíam como erros referentes à 

correção dos trabalhos escolares e relativos às deficiências relativas à rapidez. Quanto ao 

primeiro, referiam-se à forma de se corrigir os trabalhos através de elementos como a 

omissão de dados ou erros de sinais imperceptíveis pelo professor, por assim dizer. Em 

contrapartida, ao tratar da rapidez, o autor analisou o contrário, a lentidão de um aluno em 

realizar seus trabalhos escolares, quando ao fazer seus cálculos possuía deficiências (fazer 

os cálculos fazendo a conta com os dedos, por exemplo) o que atrapalhava a progressão 

das tarefas e deviam ser averiguados e corrigidos com o professor dentro do ambiente da 

sala de aula.  

Pode-se reconhecer que essas sugestões, referentes aos erros, D’Ávila (1965) 

refletem a incorporação dos conhecimentos originários da psicologia, quando os erros 

deveriam ser analisados observando as constantes do desenvolvimento da criança e 

identificando as “diferenças individuais, almejava-se renovar as técnicas de ensino [...]” 

(MONARCHA, 2009, p. 45). 
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Em outra sessão, D’ Ávila (1965) salientou que as crianças possuíam dificuldades na 

leitura dos enunciados dos problemas e não conseguiam interpretá-los adequadamente. 

Dessa forma, propôs que os professores exercitassem os seus raciocínios e não os 

deixassem presos a respostas automáticas sem uma compreensão adequada de uma 

atividade proposta. Frente a isso, o autor propõe que o programa de ensino da Matemática 

no primário fosse corrigido desde o início com a apresentação das noções de números e 

resolução dos primeiros problemas matemáticos, com sugestões de atividades envolvendo 

problemas, como “pedir a criança que invente um probleminha com furtos, com flores, 

com animais; pedir a criança que, no quadro negro, formule e ilustre um problema; etc.”. 

(D’ÁVILA, 1965, p. 233). 

 Nota-se nesse ponto que essas atividades em forma de problemas privilegiavam a 

participação do aluno e chama a atenção que a primeira já oportunizava as crianças em 

participar de modo autônomo das atividades. O aluno é visto como o centro do processo 

educativo e seu interesse é valorizado. De acordo com Valente (2012, p.864), “emerge um 

novo modo de pensar o papel do professor no processo educativo: a criança deve ser o 

centro do ensino. O saber psicológico surge como condutor da pedagogia”. 

D’Ávila (1965) selecionou os tipos de problemas de Aritmética que deveriam ser 

aplicados para os alunos: problemas práticos ou da vida real; problemas-historietas; 

problemas sem números; problemas sem palavras; problemas em série; problemas 

incompletos; problemas-contas ou mecânicos; problemas-raciocínio; problemas simples; 

problemas compostos; problemas de lógica. Apresentou as definições dos diferentes tipos 

de problemas que ele compreendia como os principais no ensino da Aritmética e 

apresentou modelos que os professores poderiam utilizar em sala de aula com seus alunos. 

Tratou dos problemas práticos ou da vida real, que definiu como aqueles observados nas 

tarefas diárias referentes à atividade econômica, comercial, a questões de economia 

doméstica, das compras em geral, ao trabalho industrial, ao trabalho agrícola, a impostos, 

taxas, contribuições, comunicações, etc.  

Importante mencionar que D’Ávila (1965) colocou como elemento essencial na 

resolução de problemas aritméticos, os enunciados. De acordo com o autor, a linguagem 

era a base para a interpretação dos enunciados que deveriam ser amparados em seguida 

pelos cálculos. Deve-se mencionar que ainda foram reproduzidos exemplos de problemas 
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aritméticos retirados de compêndios para que as normalistas os criticassem e os utilizassem 

em relação ao assunto, enunciado, praticidade, etc. 

D’Ávila (1965, p. 238) enfatizou ainda o problema referente ao raciocínio e fez 

uma crítica sobre a dificuldade de ensinar as crianças a raciocinarem e torná-las 

“autônomas” para que conseguissem solucionar os problemas aritméticos. O autor propôs 

ainda os caminhos que a criança poderia seguir para chegar à solução de um problema:  

a) Lido o problema, o estudante se atira à aventura das contas. Soma,

subtrai, multiplica e divide. Apaga e refaz o trabalho. Descansa. Não o 

preocupa a solução achada. Não a crítica. Aceita-a;  

b) O estudante segue o caminho da reflexão. Lê cuidadosamente o

problema, situa bem os seus dados, e de passo a passo vai deslindando as 

dificuldades. Acha a solução, verifica-a, aceita-a como coisa exata, real; 

c) O estudante realiza um tateio mais inteligente que no primeiro. Diante

do problema, que não pode resolver, imagina outro do mesmo tipo e o 

soluciona. Depois aplica ao problema que não resolvia o caminho achado 

com que resolveu o outro;  

d) O estudante percorre o caminho a que Dewey dá capital importância

na Educação: O caminho do pensamento reflexivo, cujo ponto de partida 

é a situação problemática, a fase intermediária, a hipótese e afinal a 

conclusão ou solução criticada (D’ÁVILA,1965, p.238). 

Assim, o que se nota é que o D’Ávila (1965) apresentou uma preocupação com o 

interesse da criança e com sua aprendizagem, o que deveria ser feito de modo a 

desenvolver sua memorização, permitindo-lhe aprender fazendo e o desenvolvimento de 

sua autonomia, especificidades dos princípios da Escola Nova, que visava desenvolver as 

habilidades cognitivas dos alunos da escola primária.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi investigar aspectos da apropriação do ideário da Escola 

Nova nas orientações sobre os procedimentos de ensino, constantes no manual de didática 

“Práticas Escolares”.  

Depreende-se da análise desse manual, especificamente do capítulo dedicado a 

Aritmética que alguns elementos centrais da Escola Nova, sobre métodos e processos de 

ensino, estão presentes essencialmente nas orientações de desenvolvimento de atividades 

de aritmética, quando houve a incorporação de algumas inovações em termos de 

atividades, como a psicologia dos erros, por exemplo. Dessa forma, D´Ávila (1965) 

admitiu a formação de professores como uma fase privilegiada em que deveria haver a 
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reflexão sobre o contexto escolar, em que o professor deveria fundamentar-se nas bases 

psicológicas para conduzir o ensino da Aritmética. 

 Vale salientar ainda que esse manual de didática, especificamente para o ensino da 

Aritmética, trouxe prescrições para a formação das normalistas que congrega recursos 

didáticos como a memorização do aluno, ação e o desenvolvimento da autonomia em 

atividades e na resolução de problemas aritméticos, o que permite afirmar que evidencia 

apropriações dos elementos da Escola Nova, quando se visou desenvolver as habilidades 

cognitivas das crianças do ensino primário (VALDEMARIN, 2008).  

Nota-se ainda que D’ Ávila (1965) se preocupava para que suas sugestões 

estivessem propícias para que o professor pudesse atender a prescrição rígida dos 

programas de ensino para o curso primário, o que considerou que constituía um empecilho 

para promover a incorporação de novas concepções pedagógicas e de novas práticas. 

 Outro ponto a ser tratado, é que D’ Ávila (1965) valorizou o aluno como indivíduo, 

ele propôs aos normalistas e professores, que aproveitassem as situações da vida cotidiana 

e aplicassem em forma de atividades e problemas para a aprendizagem. Cada aluno tinha o 

seu ritmo, suas dificuldades e facilidades. A sugestão era para observa a criança e analisar 

como cada uma se comportava em relação à aprendizagem da Aritmética.  

Uma das características desse movimento era olhar para o aluno como o centro de 

interesse e um objeto da ação educacional. Situando-se na relação de aluno-professor, 

partindo da premissa que o aluno era o mais importante, o centro da escola, o protagonista 

do processo de ensino e de aprendizagem, na qual as interações com o meio social e a parte 

pedagógica era aprender a aprender.  

Enfim, o que se pode trazer aqui é que, o Manual de Didática analisado neste 

estudo, traz características das propostas do escolanovismo, como a preparação do homem 

para a indagação e a resolução de problemas, uma visão de como a criança aprende, 

agindo, experimentando e vivenciando. A criança é olhada como um ser diferente do 

adulto, surgindo a compreensão das possibilidades e interesses inerentes a cada faixa 

etária, assim como, a importância da atividade como meio de aprendizagem.  

Nessa obra a conformação das práticas foram as responsáveis por significar as 

proposições teóricas, muitas vezes lidas em obras estrangeiras, cujos autores já haviam 

apropriado das propostas escolanovistas. Ao sugerir inovações pela experiência no ensino 

da Aritmética do Curso Primário, está em edificação um processo seletivo das teorias que 
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lhe garantiram as apropriações. Entretanto, não finda aqui as possibilidades de estudo e 

outras questões podem ser respondidas: Como esses conteúdos matemáticos chegaram às 

salas de aula no período do Movimento da Escola Nova? 
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RESUMO 

Buscaremos com este trabalho, ponderar sobre o livro de Vicente Peixoto
3
, publicado em 1958 no 

estado de São Paulo, intitulado “Aritmética e Geometria, 1º ano Primário” 
4
, tendo como 

orientação as normatizações e legislações que conduzem o ensino de Aritmética e Geometria da 
Escola Primária (1958) e a analise do livro como fontes de pesquisa. No que concerne aos 
pressupostos teórico-metodológicos, este trabalho será fundamentado de acordo com a História das 
Disciplinas Escolares de André Chervel (1990). Assim, espera-se que essa investigação possa 
corroborar a fidelidade que o autor (Vicente Peixoto) propôs ao programa de Aritmética e 
Geometria, para as classes do 1º ano Primário das escolas e grupos escolares de São Paulo em 
1958. Dessa forma, as reflexões sobre as atividades e exercícios presentes no livro nos auxiliaram 
na compreensão da harmonização dos livros didáticos com os Programas do Curso Primário, 
possibilitando reconhecer e compreender o fluxo do processo de ensino de saberes aritméticos e 
geométricos no 1º ano Primário. 

Palavras-chave: Ensino Primário. Aritmética. Geometria. Programas de Ensino. 

INTRODUÇÃO: tema e objetivo 

O livro “Aritmética e Geometria” apresentou-se em quatro volumes (Aritmética e 

Geometria: 1º ano -1958;Aritmética e Geometria: 2º ano-1960;Aritmética e Geometria:3º 

ano-1960; Aritmética e Geometria: 4ºano-1962). Para o presente trabalho nos 

restringiremos a analisar e investigar apenas o volume 1- (2ª. Edição) tendo como autor, 

Vicente Peixoto e está alocado no Repositório Institucional da Universidade Federal de 

Santa Catarina-UFSC. 

1Mestrando em Educação Científica e Formação de Professores (ECFP_UESB). Integrante do Grupo de 

Estudos em Educação Matemática ( GEEM) Contato: xiiitos@gmail.com. 
2 Professor Titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus Vitória da Conquista. 

Coordenador do Grupo de Estudos em Educação Matemática (GEEM). Contato: claudinei@ccsantana.com. 
3
 Até o momento não identificamos informações sobre sua formação profissional. 

4 Disponível no Repositório da UFSC: http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/100098. Acessado em 

15 de janeiro de 2016 
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Analisamos as determinações oficiais do estado de São Paulo que regeram o ensino 

de Aritmética e Geometria para o 1º ano primário e o referido livro didático elaborado para 

atendê-las. 

Trata-se de tarefa em que pus todo meu empenho em desenvolver, com a 

máxima fidelidade, o programa da Aritmética e Geometria para as classes 

do 1º ano primário das escolas e grupos escolares de São Paulo e de 

outros Estados. 
(PEIXOTO, 1958, p.3) 

Assim, surgiram indagações como, por exemplo: Quais foram às orientações para o 

ensino e resolução de problemas? Quais as técnicas utilizadas para os cálculos? Como 

trabalhar com “o ensino concreto e prático”? Como trabalhar com gráficos elucidativos
5
?

O referencial teórico-metodológico utilizado na investigação fundamentou-se em 

André Chervel (1990) relativamente à história das disciplinas escolares. Contudo, como 

Leme da Silva e Valente (2012) destacam, este estudo se afasta da questão disciplinar ao se 

balizar no ensino do curso primário, sendo utilizada a nomenclatura de matérias escolares 

para o conjunto de saberes a serem lecionados nessa modalidade de ensino. 

Vale advertir que segundo (VALENTE, 2007, p.41), os livros didáticos por muito 

tempo foram considerados como objetos descartáveis, contudo “ante os novos tempos de 

História Cultural, tornaram-se preciosos documentos para escrita da história dos saberes 

disciplinares”. 

CURSO PRIMÁRIO EM SÃO PAULO: o que dizem os programas oficiais? 

Conforme as analises e investigações desenvolvidos por Eleny Mitrulos
6 

(1996), as 

Escolas Primárias do Estado de São Paulo tiveram seus programas de ensino reformulados 

em 1905, 1918, 1921, 1925, 1949/50 e 1968. Como o livro apreciado neste estudo foi 

editado no período de 1958, faz-se necessário considerar um breve cenário anterior, 

intentando compreender o ambiente que envolvia a sociedade na ocasião. 

5 Grifo extraído na integra do livro: Aritmética e Geometria, 1º Ano Primário – 1958. São Paulo. P.3 
6 Pesquisadora que apresentou tese de doutorado defendida na FEUSP em 1993, cujo titulo foi: Os últimos 

baluartes – uma contribuição ao estudo da Escola Primária: as práticas de inspeção escolar e de supervisão 

pedagógica. Cad.Pesq. São Paulo, n.96, p. 30 – 49, fev.1996 
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O período abarcado de 1930 a 1964, assinalado pelo contexto no qual há um forte 

crescimento da industrialização no Brasil e também pela ideologia do nacional 

desenvolvimentismo, vê na educação o instrumento necessário ao incremento econômico, 

a intensificação do capitalismo industrial no Brasil, que a Revolução de 

30 acabou por representar, determinou consequentemente o aparecimento 
de novas exigências educacionais. Se antes, na estrutura oligárquica, as 

necessidades de instrução não eram sentidas, nem pela população, nem 

pelos poderes constituídos [...], a nova situação implantada na década de 

30 veio modificar profundamente o quadro 
das aspirações sociais, em matéria de educação, e, em função disso, a 

ação do próprio Estado. 

(ROMANELLI, 1999, p. 59) 

Entre 1937 e 1946, são constituídas as Leis Orgânicas do Ensino (primário e 

secundário) que de acordo com Zotti (2004) em “Organização do Ensino Primário no 

Brasil: uma leitura da história do currículo oficial” foi a primeira ação concreta do 

governo federal para o nível primário, estabelecendo o ensino gratuito e obrigatório, cujas 

finalidades, podemos observar. (documento 01) 

DOCUMENTO 01: lei nº. 8529-02 jan. 1946 

Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/116986 
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O Ensino Primário no Estado de São Paulo, nesse período (1946), era orientado por 

publicações do Departamento de Educação do Município do Rio de Janeiro (DF), 

denominadas “Programas Escolares do Ensino Primário” e somente em 1949, São Paulo 

adota seus próprios Programas, que foram instituídos através de “Atos” da Secretaria de 

Estado dos Negócios da Educação, publicados em cinco livros
7
. 

ANALISANDO AS FONTES: a harmonização com as legislações 

As discussões em volta da elaboração e aprovação de uma lei única que adequasse e 

normatizasse a educação em todos os níveis de ensino, em todo o território nacional, 

duraram cerca de treze anos até a promulgação da LDB 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 

Após algumas investigações, analises e comparações na busca de referenciais que 

comprovassem uma fidelidade dos objetivos traçados por Vicente Peixoto para o 1º. Ano 

Primário em 1958(documento 02), para com os pretendidos pelos “Programas para o 

Ensino Primário Fundamental -1º ano em Ato nº 17 de fevereiro de 1949”
8 

(documento 

03),encontramos as mesmas orientações para ambas, configurando desse modo uma 

harmonização, como podemos advertir nos documentos a seguir. 

DOCUMENTO 02: aritmética e geometria – Vicente Peixoto 

Fonte: Aritmética e Geometria, 1º Ano Primário – Vicente Peixoto, 1958, p.4 

7 Ato n. 17 de 23 de fevereiro de 1949; Ato n. 24 de 7 de abril de 1949 ;Ato n. 46 de 26 de julho de 1949; Ato 

n. 5 de 9 de janeiro de 1950; e Ato n. 35, de 22 de abril de 1950.
8 Disponível em:  http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/99656 
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DOCUMENTO 03: objetivos do Ensino Primario - programas 

Fonte: http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/99656 

ARITMÉTICA E GEOMETRIA. VICENTE PEIXOTO (1958) - 1º ANO 

PRIMÁRIO: analisando os objetivos 

O livro, “Aritmética e Geometria para 1º ano Primário” (documento 04), 2ª edição, 

foi publicado em Fevereiro de 1958, em São Paulo, pela Editora Melhoramentos, com 

ilustração de Oswaldo Storni
9
. 

Documento 04: Capa do livro 

Fonte: Disponível no Repositório da UFSC: http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/100098 

9 Oswaldo Storni, um dos grandes desenhistas d'O Tico-Tico, nasceu em 25 de abril de 1909, no Rio de Janeiro. 

[...] Storni trabalhou em diversas editoras e revistas .A partir de 1950 passou a ilustrador efetivo da Companhia 

Melhoramentos, da qual nunca se desligou. Faleceu em 10 de julho de 1972. 
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Especificamente na edição do 1º. Ano, (Peixoto, 1958, p.3), teve o intuito de 

“oferecer, sempre que possível, aos prezados colegas algum material didático que lhes 

facilite o desenvolvimento do árduo labor escolar de transmitir conhecimento aos seus 

alunos”. 

O autor inseriu alguns argumentos reveladores e causais para uma provável 

dificuldade em relação à aprendizagem, em especial com a aritmética, apontando para a 

“incipiente e deficiente leitura de dados escritos”, como podemos demonstrar em sua 

narrativa: 

Não sendo possível, como é obvio, aos professores de 1º. ano, reunir e 
colecionar todo o material indispensável ao ensino de aritmética e 

geometria, recomendado pelo programa, nessas classes, em que as 
crianças encontram sérias dificuldades em resolver probleminhas e 

apreender a técnica do calculo, em virtude de sua incipiente e deficiente 

leitura de dados escritos [...]. 
(PEIXOTO, 1958, p.03) 

Dando continuidade em sua explanação, Peixoto (1958) citou na apresentação do 

livro, características importantes, em relação à utilização de abundante ilustração, 

investindo consideravelmente em numerosos desenhos e gráficos elucidativos, adverte 

quanto à relevância dos professores na realização das atividades propostas, justificando que 

as aulas seriam mais “movimentadas” e assim conseguiram suprimir a falta de outro 

material. Por fim, estariam aproximando do seu “trabalho objetivo e o ensino concreto e 

prático, como recomenda a interessante Orientação do atual programa”. (Peixoto, 

1958.p.3) 

Ao final da apresentação do livro, elencou 4( quatro) pontos (documento 05) que 

foram trabalhados e subdivididos em:A – conceito de quantidade,tamanho e peso,B – 

Numeração e suas partes – Inicio de contagem.Estudo dos números.Noção de 

zero.Composição e decomposição,dos números de 1 a 9.Noção de números pares e 

ímpares.Formação de dezenas.Formação dos números compreendidos entre duas 

dezenas.Estudo dos números até 100.Exercícios para treino do aprendizado.Números 

romanos.O relógio,C- Operações fundamentais,D- Problemas. 
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DOCUMENTO 05: Apresentação dos conteúdos de aritmética 

Fonte: Aritmética e Geometria, 1º Ano Primário – Vicente Peixoto, 1958, p.3 

Quanto aos objetivos do livro, o autor intentou defendendo: 1-A preparação da 

criança para a vida, tornando-a capaz de resolver os seus problemas todas as vezes que 

impliquem o uso do calculo e da medida; 2 - Aumentar, não só os conhecimentos 

numéricos, como também os de forma, peso, tamanho e posição dos objetos, aproveitando 

o cabedal que a criança traz de casa; 3 - Iniciá-la na técnica de operações fundamentais;

4 – Desenvolver a habilidade de analisar e resolver problemas simples, relacionados com 

as experiências de sua vida infantil e, desde cedo,interessá-la nos problemas econômicos 

da família e do ambiente em que vive,tornando, assim o ensino prático e educativo. 

A argumentação desenvolvida nos objetivos ratificou uma clara intenção de 

aproximar o Ensino Primário com a vida das crianças, auxiliando-as na desenvoltura de 

resolução de cálculos, medidas e aumentando de tal modo os conhecimentos numéricos, de 

peso, tamanho e posição dos objetos. 

Propôs a introdução as técnicas de operações fundamentais e o desenvolvimento 

das habilidades e analises em relação aos problemas simples, que podem estar relacionados 

com experiência da vida infantil,intercalando-as com os problemas econômicos da família 

e o ambiente em que vive,construindo assim um ensino prático e educativo. 

INVESTIGANDO A ORIENTAÇÃO: aritmética 

No capítulo sobre Aritmética, nos limitaremos apenas há uma analise mais sucinta e 

consequentemente mais relevantes dos conteúdos abordados por Vicente Peixoto. 
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Havia indicações preliminares sobre conceito de quantidade, tamanho e peso, 

sinalizou para utilização do método de investigação dos conhecimentos numéricos, propôs 

a ambientação do alunado com o meio escolar, trouxe ainda uma inclinação para palestras 

sobre contagem e pequeninos cálculos, como podem observar no documento (06), 

priorizou também “exercícios de observação de objetos, pessoas ou coisas que rodeiam o 

aluno” (PEIXOTO, 1958.p.7) 

DOCUMENTO 06 : Orientação- Idéia de quantidade,tamanho e peso 

Fonte: Aritmética e Geometria, 1º Ano Primário – Vicente Peixoto, 1958, p. 07 

Foi trabalhado a relação “Um Só”, para 1 (unidade) e “Muitos e Muitas” para mais 

de 1 unidade,respeitando os gêneros. 

Os exemplos se multiplicam das mais variadas formas e quantidades, sempre com a 

utilização de desenhos os quais recorriam aos objetos que faziam parte do dia a dia do(s) 

aluno (as), destacamos aqui alguns: (casa, lápis, botões, régua, borracha, bengala, rolo de 

macarrão, a linha, o barbante, dentre outros), partes do corpo (boca, olhos, mãos, a braça, 

dedos, o pé e o braço), também desenhos de frutas representando quantidades (as laranjas 

e as peras) 

No capitulo intitulado “Numeração”, o autor fez uma inserção ao conceito de 

contagem, através da utilização do termo “unidade e coleção”, no qual por intermédio de 

objetos de fácil assimilação (a mesa – 1; o quadro-negro -1; o apagador -1; o lápis -1 e a 

borracha -1), em seguida, estabeleceu uma relação de aproximação com a idéia de unidade 

com o uso de “botões”, como podemos verificar (documento 07) a seguir. 
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DOCUMENTO 07: numeração 

Fonte: Aritmética e Geometria, 1º Ano Primário – Vicente Peixoto, 1958, p. 17 

Percebemos uma tentativa de admissão aos termos, “½ dúzia e 1 dezena” no final 

das orientações,demonstrando dessa forma uma sequência lógica dos conteúdos 

pretendidos. 

Ao passo que o autor seguia no desenvolvimento do capitulo (documento 08), 

avança na quantidade de modelo utilizando, bolas, riscos, botões, calendário, cores. Nesse 

momento, os exemplos se tornam hábeis, engenhosos, perspicazes, visto que as indicações 

exigiam uma compreensão mais refinada de: unidade, dúzias, dezena, adição; contagem 

sucessiva, da coleção. 

Documento 08: contagem 

Fonte: Aritmética e Geometria, 1º Ano Primário – Vicente Peixoto, 1958, p.20-21 
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Chamou-nos a atenção quanto às indicações em relação aos “exercícios de 

contagem rítmica”, (documento 09) visto que Vicente Peixoto utilizando do português 

rimado inseriu de forma descontraída e lúdica o conceito de contagem, aproximando dessa 

forma com a linguagem, instrumento importante na compreensão da matemática como 

demonstrou (FREITAS apud ZUCHI 2004, p.49) 

Ao mesmo tempo em que a linguagem é um fator importante para o 

desenvolvimento mental da criança, exercendo uma função organizadora 

e planejadora do seu pensamento, ela tem também uma função social e 

comunicativa. Por meio da linguagem a criança é exposta ao 

conhecimento humano e adquire conceitos sobre o mundo que a rodeia, 
apropriando-se da experiência acumulada pelo gênero humano no 

discurso da história social. 

Desse modo, o incremento da Linguagem no Ensino de Matemática configura-se 

como uma vigorosa ferramenta para a aprendizagem e assimilação da matemática, uma 

vez que “pode auxiliar a aprendizagem dos alunos nos contextos da linguagem simbólica 

da matemática.” (ZUCHI, 2004.p.49). 

DOCUMENTO 09: contagem rítmica 

Fonte: Aritmética e Geometria, 1º Ano Primário – Vicente Peixoto, 1958, p.22-23 

Na “seção C – Operações Fundamentais”, subdividido em: 1 - Ensino da soma 

(mudança da posição das parcelas), onde existiam situações- problema, (relacionadas com 
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os objetos do dia a dia do aluno) com a utilização de exemplos como laranja,  mão 

esquerda, mão direita. Em 2 – “Ensino da subtração” (mudança da disposição dos dados), 

introduz a palavra “chupar” com o intuito de demonstrar o conceito de subtração. Vejamos 

(documento 10) 

Documento 10: operações fundamentais 

Fonte: Aritmética e Geometria, 1º Ano Primário – Vicente Peixoto, 1958, p.57 

Por fim, no que tange ao ensino da aritmética em “Aritmética e Geometria, 1º ano 

Primário”, Vicente Peixoto ponderou seus ensinamentos e lições sempre próximo da 

realidade do aluno, salientando que as crianças deveriam está preparadas para vida, sendo 

capaz de resolver seus problemas à medida que fossem necessárias. 

CAMINHOS PARA PESQUISA 

No processo de construção desta pesquisa, não foi possível alcançar as respostas 

para todas as indagações que propomos no inicio deste trabalho, (Quais foram às orientações 

para o ensino e resolução de problemas? Quais as técnicas utilizadas para os cálculos? 

Como trabalhar com o ensino concreto e prático? Como trabalhar com gráficos 

elucidativos?), pois se encontra em fase inicial (e continuamente, em formação) e, portanto, 

ainda sem resultados conclusos. 

As nossas pretensões balizaram em comprovar a harmonização que Vicente Peixoto 

propôs com a publicação do livro “Aritmética e Geometria – 1º ano primario”, visando 

seguir fielmente os Programas para o Ensino Fundamental Primario, almejando entre 
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outros objetivos, preparar a criança para vida, tornando-o capaz de resolver os seus 

problemas simples (econômicos, ambiente), relacionados com as experiências de sua 

vida infantil, tornando viável o ensino pratico e educativo. 

De fato ocorreram exercícios, (documentos 06 a 12) os quais possibilitaram 

uma aproximação do aluno com o ambiente onde vive, inserção comprovada com 

inúmeras atividades que traziam objetos usuais como (mamão, laranjas, abacaxi, 

bananas, dentre outros), facilitando a sua compreensão com a realidade social. 

Por isso, concordamos com (Valente, 2011, p.02), quando afirma que A 

concepção do estudo da história da educação matemática escolhida evidencia: A 

necessidade de trazer de volta, à mesa de discussão, o passado da educação 

matemática, em termos de sua representação, não tem caráter saudosista. Os 

rastros desse passado, presentes na contemporaneidade da educação matemática, 

indicam a necessidade de compreender historicamente como as descontinuidades de 

outros tempos históricos deixaram marcas nas práticas pedagógicas presentes nas 

salas de aula da atualidade [...]. 

Vale destacar que a legislação e orientações, que oficializaram o currículo da 

Escola Primária neste período (Ato Nº 27 de 23 de Fevereiro de 1949), 

possibilitaram confirmar que os problemas são aplicações dos cálculos e que os 

mesmos deveriam auxiliar e completar um ao outro. Por fim, os problemas deveriam 

ser reais, práticos e possíveis, sobretudo tirados da vida real e subordinados às 

condições do meio em que a criança vive. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a importância da utilização do livro didático 

como fonte de pesquisa para a História da Educação. Para esse exercício realizamos uma análise do 

primeiro volume denominado Bichanos e Zumbi (1º ano primário) publicado em 1960, o qual faz 

parte da coleção didática Estrada Iluminada de Cecy Cordeiro Thofehrn e Nelly Cunha, com a 

perspectiva de encontrarmos vestigios sobre conteudos matemáticos trabalhados neste periodo. 

Encontramos neste volume duas disciplinas distintas, sendo a primeira de leitura básica, e a 

segunda de Matemática contendo 19 lições, das quais aqui destacamos e mostramos apenas quatro 

lições que apresentam atividades envolvendo problemas com as operações de adição, de subtração, 

e ainda sistema monetário. 

Palavras-chave: História da Educação Matemática. Livros Didáticos. Estrada Iluminada. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de iniciação científica em 

andamento integrada ao projeto de pesquisa “Educação Matemática no Rio Grande do Sul: 

instituições, personagens e práticas (1890-1970)” (RIOS, 2014), da Universidade Federal 
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de Pelotas (UFPEL), no qual atuamos como voluntárias, sendo ainda bolsistas do Programa

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 

 O referente projeto tem por objetivo segundo Rios, organizar, catalogar e 

disponibilizar acervos pessoais e institucionais ligados às práticas de ensino de matemática 

realizadas no estado durante esse período, tentando mapear processos de apropriação de 

modelos educacionais que circularam à época.(RIOS, 2014)  

Tendo em vista a importância do estudo dos livros didáticos e sua contribuição 

para a história da educação matemática, buscamos nos aproximar do tema para melhor 

compreender a relação entre os livros didáticos e as atividades matemáticas presentes 

neles. Num primeiro momento realisamos leituras relacionadas a importância dos livros 

didáticos destacamos os artigos de Choppin onde em um ele conta O Interesse do 

Historiador pelo Livro Escolar e o outro onde ele conta a História dos Livros e das 

Edições Didáticas. Podemos destacar também a dissertação do mestrado de Antonio 

Mauricio Medeiros Alves, com o titulo “Livro Didático de Matemática: uma abordagem 

histórica (1943 – 1995) e sua tese com o titulo ” A Matemática Moderna no ensino 

primário gaúcho (1960-1978) : uma análise das coleções de livros didáticos Estrada 

Iluminada e Nossa Terra Nossa Gente”. 

Segundo Choppin, o historiador recorre a varias fontes, sendo que os livros 

didáticos é apenas uma delas:   

 [...] a historia que o pesquisador escreve não é, na verdade, a dos livros 

didáticos: é a história de um tema, de uma noção, de um personagem, de 

uma disciplina, ou de como a literatura escolar foi apresentado por meio 

de uma mídia particular [...].( CHOPIM, 2004) 

Conforme o autor descreve, percebemos que o livro didático tem um significado 

importante pra história, sendo este uma ferramenta a qual tem crescido a sua utilização 

pelos historiadores nos últimos anos.  

Neste trabalho vamos apresentar o estudo realizado das lições de matemática 

presentes no livro Bichanos e Zumbi (Leitura intermediaria e Matemática para o 1º ano 

primário) de 1960, o qual faz parte da coleção didática Estrada Iluminada de Cecy 

Cordeiro Thofehrn e Nelly Cunha.      
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Foi no grupo de pesquisa História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros 

Escolares – HISALES
4
, que tem por objetivo além da pesquisa, a construção de um acervo

para manutenção histórica da memória da alfabetização primária em especial do Rio 

Grande do Sul, que tivemos o primeiro contato com o objeto da  nossa pesquisa para fazer 

a analise  referente aos conteúdos de matemática presentes no livro Bichamos e Zumbi que 

pertence a coleção Estrada Iluminada e em seguida  foi feita a digitalização do volume aqui 

apresentado sendo que este estará disponível em versão digital no repositório institucional 

da  UFSC
5
.

A importância do Hisales para os pesquisadores na área da educação segundo Peres 

e Ramil: 

Nosso objetivo é deixar para as novas gerações de pesquisadores um 

legado que permita que a pesquisa educacional avance e revele histórias e 

memórias plurais do passado. Assim, o Hisales pretende continuar 

investindo na coleta de fontes documentais e na campanha de arrecadação 

e guarda de materiais que possam integrar os acervos e abrir novas 

possibilidades de pesquisa. (PERES E RAMIL, 2015, p.308) 

Percebemos a importância desse acervo e sua preservação para a contribuição do 

estudo de futuros pesquisadores na área da Educação, pois essas fontes contam a 

realidade de tempos distantes. 

ESTRADA ILUMINADA 

Esta coleção Estrada Iluminada foi publicada pela Editora do Brasil S.A - São 

Paulo, na década de 1960, sendo este comercializado no valor de Cr$ 30,00 (Trinta 

Cruzeiros) cada volume. 

4
cadastrado no CNPq desde 2006, é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Pelotas e reúne pesquisadores desta e de outras instituições de ensino 

da região Sul: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - IFSul, Fundação 

Universidade Federal do Rio Grande - Furg, Universidade Federal do Pampa - Unipampa. Sob a coordenação 

da professora dra. Eliane Peres, conta com a participação de pesquisadores e alunos de graduação e de pós-

graduação.   
5
 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769. 
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 Os livros da coleção “Estrada Iluminada”, conforme encontrado na página de 

rosto dos exemplares, fazem parte da “Coleção Didática do Brasil- Série Nelci” (1º ao 4º 

ano) tendo como autoras Cecy Cordeiro Thofehrn e Nelly Cunha. Segundo ALVES: 

Não foram encontrados dados concretos que permitissem compreender a 

origem da parceria estabelecida entre as professoras para a produção de 

livros didáticos. Entretanto, algumas possibilidades são evidenciadas 

pelas suas próprias trajetórias profissionais. Embora ambas tivessem 

vinculação com o CPOE – Cecy Thofehrn, como Orientadora 

Educacional, e Nelly Cunha, como Assistente de Redação –, a parceria na 

produção didática foi iniciada na década de 1960, antes da atuação de 

Nelly Cunha nesse Centro que, segundo indicam os dados obtidos, teve 

início no ano de 1964. No entanto, anteriormente a essa data, ambas 

estudaram no Instituto de Educação General Flores da Cunha de Porto 

Alegre, tendo concluído seus estudos, porém, em datas distintas: Cecy 

Thofehrn concluiu o curso em 1937, e Nelly Cunha, em 1940.(ALVES, 

2013, P.141). 

Encontramos quatro volumes do livro de 1º Ano - Bichanos e Zumbi, sendo um da 

11º edição do ano de 1960, um da 24º edição do ano de 1963, outro 33º edição do ano de 

1967, o volume que analisados e digitalizamos o qual vamos apresentar aqui não consta a 

sua edição mas acreditamos ser a primeira  pois data de 1960. O livro possui dimensões 

13x18cm, com a impressão em papel jornal na cor  preta e tendo somente as capas bem 

coloridas e ilustradas. Como podemos observar nas figuras abaixo: 
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Figura 1- Capa do livro EI – 1º ano (1960)  Figura 2- Contra capa do livro EI – 1º ano (1960) 

Fonte: Acervo HISALES   Fonte: Acervo HISALES 

O livro conta com 80 páginas, sendo que as Lições de Matemática se encontram 

nas páginas 47 a 79, e apresenta 19 lições que correspondem, segundo as autoras, aos 

critérios de  aprendizagem que era indicada para as crianças de 7 a 9 anos. 

 A seguir vamos apresentar as lições 6ª, 8ª, 12ª e 19ª de matemática do livro 

Bichanos e Zumbi - 1º ano do primário as quais envolvem problemas que exigem o 

conhecimento das operações de adição, subtração e outros mais elaborados que envolvem 

sistema monetário, conforme mostraremos a seguir. 

Na 6ª lição identificamos problemas que envolvem soma e subtração conforme as 

figuras 3 e 4 abaixo: 
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Figura 3 – 6ª lição, p.56 do livro EI – 1º (1960)  Figura 4 – 6ª lição, p.56 do livro EI – 1º (1960) 

Fonte: Acervo do HISALES      Fonte: Acervo do HISALES 

Como observamos na lição 6ª, esta apresentava dois problemas que se encontram 

na página 57. Os problemas não apresentam ilustração. Sendo que o primeiro trata-se de 

identificar quantas galinhas pretas há a mais, entre 6 galinhas brancas e 9 galinhas pretas. 

E o segundo problema trata-se do mesmo raciocínio, porém agora relaciona idade de duas 

crianças, sendo que Paulinho tem 12 anos e Iarinha 7 anos, o problema pede pra dizer 

quantos anos Paulinho tem a mais em relação a Iarinha. 

Na 8ª lição o problema vem com ilustrações como mostra a figura 5 abaixo: 
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Figura 5 – 8ª lição, p.59 do livro EI – 1º (1960) 

 Fonte: Acervo do HISALES 

Neste problema a criança conta com o auxilio da ilustração para resolvê-lo. No 

primeiro momento ela tem que identificar as posições dos patinhos, como 1º, 2º e 3º, a 

seguir a criança tem que desenhar 5 patinhos, sendo que  2  patinhos estarão dentro do 

lago  e depois dizer a quantidades de patinhos que ficará fora do lago. No final a criança 

tem que desenhar o dobro de 3 patinhos. 

Observamos nessa atividade que ela é bem complexa. Além de a criança conhecer 

a posição dos elementos, ela precisa saber resolver continhas de adição, de subtração e 

ainda terá que desenhar o dobro da quantidade pedida. 

Na 12ª lição identificamos problemas que envolvem soma, subtração e sistema 

monetário como mostram as figuras 6 e 7 abaixo: 
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 Figura 6 – 12ª lição, p.67 do livro EI – 1º (1960)   Figura 7 – 12ª lição, p.68 do livro EI – 1º (1960) 

  Fonte: Acervo do HISALES  Fonte: Acervo do HISALES 

No primeiro problema que se encontra na página 67, da lição 12ª, envolve uma 

brincadeira de criança com bolas de sabão, onde Paulinho solta 7 bolhas de sabão e 5 

arrebentaram, é solicitado para o aluno dizer quantas bolhas subiram. Sendo necessário 

então a criança efetuar uma conta de subtração ( 7-5=2 ). No segundo problema que se 

trata de sistema monetário, onde o Paulinho ganhou Cr$ 1,00 (um cruzeiro) da vovó  e 

comprou  Cr$ 0,50 (cinquenta centavos) de balas, o aluno terá que dizer quanto de troco 

recebeu Paulinho. No terceiro problema que se encontra na pagina 68 novamente refere-

se ao sistema monetário, porém este apresenta ilustração que indicam os valores dos 

respectivos objetos: o lápis no valor de Cr$ 0,80, barrinha de chocolate no valor de Cr$ 

0,50 e uma bala no valor de Cr$ 0,20. Como Paulinho tem Cr$ 1,00 e comprou um lápis 

no valor de Cr$ 0,80,  o aluno terá que dizer quanto sobrou de troco, logo com o auxilio 

das ilustrações deverá dizer o que ele poderá comprar com o troco. 

Na figura 8 vamos mostrar a última lição que é 19ª: 
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 Figura 6 – 12ª lição, p.67 do livro EI – 1º (1960) 

  Fonte: Acervo do HISALES 

Nesta atividade as autoras pedem para as crianças desenhar 4 vezes 2 estrelinhas, 

efetuando assim uma adição e responder o total de estrelas obtidas no final. Na atividade 

seguinte as autoras dificultando um pouco, pedem para os alunos desenhar 1 vez 2 

estrelinhas azuis e 3 vezes 3 estrelinhas verdes, para em seguida encontrar quantas 

estrelas ao total obtiveram mesmo sendo de cores diferentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo destacar a importância da utilização do livro 

didático como fonte de pesquisa para a história da educação, e ainda discutir sobre a 

prática do ensino de Matemática (1890 – 1970). Assim fizemos a análise do primeiro 

volume do livro que corresponde, ao 1º ano do primário Bichanos e Zumbi da “Coleção 

Didática do Brasil- Série Nelci” (1º ao 4º ano) Estrada Iluminada. 
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Percebemos que o livro analisado, apresentava apenas duas áreas distintas, a 

primeira de Leitura Básica e atividades relacionadas ao texto apresentado, e a segunda 

área, com atividades  referentes a Matemática, sendo essas da segunda área apresentadas 

em 19º lições. 

 Apresentamos neste trabalho as lições que identificamos a presença de problemas, 

onde observamos que ocorreu um aumento gradativo de dificuldade nas atividades 

apresentadas, começando do mais simples ao mais complexo, como descrevemos nas 

lições 6ª, 8ª, 12ª e 19ª. 

O volume que apresentamos pertence a uma coleção do 1º ao 4º ano. Neste trabalho 

apresentamos apenas o primeiro volume da coleção, que faz parte do acervo do Hisales. 

Pretendemos oportunamente dar sequencia a esta análise, e do restante da coleção, 

evidenciando a parte referente à Matemática. Continuaremos desenvolvendo a nossa 

pesquisa de iniciação científica, com o objetivo de apresentar mais resultados e destacar a 

importância do livro didático para a História da Educação Matemática. 
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MANUAIS DIDÁTICOS NO ESTADO DO PARÁ: Aritmética, a 

Geometria e o Desenho – Século XIX e primeira metade do Século XX 

Benedito Fialho Machado
1

Iran Abreu Mendes
2

RESUMO 

Visamos neste trabalho fazer um levantamento dos manuais didáticos usados para o ensino de 

Matemática no Estado do Pará que circularam no período de 1800 a 1950. Nossa questão principal 

é saber “Que manuais didáticos de Aritmética, Geometria e Desenho circularam no Pará para os 

primeiros anos escolares?” Desta forma, nossa pretenção é descrever a trajetória de constituição da 

Aritmética, Desenho e Geometria no ensino primário do Pará com nossa fundamentação teórica 

pautada nos conceitos explorados na perspectiva orientadora da investigação pela História cultural. 

Também, temos como objetivo evidenciar a produção intelectual e acadêmica de manuais didáticos 

no estado do Pará, seus autores e a sua importância para o ensino primário da época. A pesquisa em 

andamento está sendo realizada na Seção de Obras Raras da Biblioteca Pública Arthur Vianna, 

Belém/PA e também em sebos de vários estados do Brasil e sites de repositórios. Até agora 

conseguimos obter de forma impressa exemplares originais: Regras Geometricas ou preceitos 

indispensáveis; Geometria Primária e, Problemas usuaes de desenho linear geométrico. 

Digitalizado já localizamos e dispomos das seguintes obras: Aritmética Elementar Ilustrada; 

Arithmetica primaria; Regras métricas (...); Desenho linear geométrico e, Curso elementar de 

matemática.  

Palavras-chave: Manuais didáticos, Aritmética, Geometria, desenho. 

INTRODUÇÃO 

Este artigo é um recorte do relatório de pesquisa, cujo objeto de análise foca nos 

conteúdos matemáticos presentes nos manuais didáticos usados por professores do Ensino 

Primário, como referenciais para o ensino de matemática no Estado do Pará, bem como a 

legislação de regulação do ensino e seus programas, no período compreendido entre 1800 a 

1950. 

1
 Doutorando da Universidade Federal do Pará – UFPA/IEMCI, Belém/PA.  

E-mail: dito_neto@ig.com.br 
2
 Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Natal/RN.  

E-mail: iamendes1@gmail.com 
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Este trabalho está inserido em uma pesquisa de maior abrangência, intitulada “A 

constituição dos saberes elementares matemáticos: A aritmética, a geometria e o desenho 

no curso primário em perspectiva histórico-comparativa, 1890-1970
3
.”, cujo teor

investigatório reporta-se à exploração do percurso de composição dos saberes básicos 

matemáticos (a Aritmética, a Geometria e o Desenho) presentes no curso primário de 

diferentes regiões brasileiras desde o período de criação do modelo “grupo escolar” até a 

sua extinção a partir da criação da escola obrigatória de oito anos na década de 70. 

Em nosso caso específico levamos em considerção perído que vai de1800 até 1950, 

por considerar que em nossa pesquisa preliminar de levantamento de material há registros 

de manuais escritos por paraenses desde esta época e que circularam neste estado até or 

volta de 1950. 

Para realização da pesquisa inicialmente selecionamos os manuais pedagógicos 

destinados aos professores do Pará, considerando aqueles que historicamente mais se 

impuseram através de seu grande número de edições ou pelo destaque de sua utilização nas 

escolas locais. A partir dessa seleção, categorizamos o tratamento dado ao ensino de 

matemática por esses manuais. 

Partindo deste momento da pesquisa analisamos os conteúdos do ensino de 

matemática constantes dos manuais didáticos produzidos e usados por professores do 

período escolhido para a escola primária, bem como documentos oficiais (legislação, 

programas de ensino, decretos, etc.) para entendimento dos saberes matemáticos 

elementares abordados pelas escolas primárias do estado do Pará no cenário dos grupos 

escolares.  

Um cuidado importante foi estabelecermos como princípio que na investigação das 

fontes deveriam ser realizadas com base em três eixos principais: História cultural; 

história dos manuais didáticos e; por fim, história da instituição escolar (Fig. 1). Tais 

eixos foram tomados como chave para descrição da trajetória da aritmética, da geometria e 

do desenho como conteúdos matemáticos do ensino primário focalizado pelo estudo. 

Ao empreendermos esta trajetória acreditamos que as pesquisas históricas em 

educação matemática sobre este nível de ensino são raras e executar um estudo como este 

3
 Vinculado ao Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil – GHEMAT. O Grupo, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, 

tem como líderes os professores Neuza Bertoni Pinto (PUC-PR) e Wagner Rodrigues Valente (UNIFESP - Campus Guarulhos).  
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possa evidenciar-se a orientação atribuída ao ensino de matemática no ensino primário, 

ainda que, na esfera das regulações oficiais do estado do Pará. 

Reiteramos que neste artigo nosso foco principal será somente a descrição dos 

manuais encontrados que foram usados no ensino de matemática no estado do Pará, 

focando nossa classificação em Aritmética, Geometria e Desenho. Também destacamos 

não só as obras, mas um pouco da biografia desses autores paraenses que se destacaram na 

produção de manuais relacionados à matemática. 

MANUAIS DIDÁTICOS DE ARITMÉTICA E SEUS AUTORES 

a) - André Cursino Benjamin

Natural do Pará, professor de aritmética do Arsenal de guerra do Pará, Exerceu 

diversos cargos do funcionalismo da Fazenda, sendo inspetor da Tesouraria geral do 

Amazonas em 1866, ano em que faleceu em Manaus (O PUBLICADOR, 1866, p. 1), de 

Sergipe, da Paraíba, do Maranhão
4
. (BLACK, 1883). Também foi primeiro secretário da

Assembleia Provincial do Pará no ano de 1850 (CRUZ, 1970). 

4 Amazonas em 3/11/1865-1866; Maranhão em 20/11/1863; Sergipe e Paraíba sem data precisa. 

Fig. 1 – Eixos da pesquisa 

Fonte: Machado (2015) 
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Apenas uma obra deste autor em relação ao ensino de aritmética foi publicada, 

porém, ainda não conseguimos localizá-la, trata-se de Noções preliminares sobre a 

natureza dos numeros e suas differentes especies, sobre as quatro operações de 

arithmetica, etc, para uso dos meninos paraenses. Pará, 1849 – Que “parece-me que ha 

uma edição nova” (BLAKE, 1883, p. 79). Outra referência desta obra é encontrada no 

Diccionario Bibliographico Portuguez – onde seu autor afirma ter comprado um exemplar 

do manual, porém, “como era de se esperar, não apresenta novidade alguma que exija 

particular menção” (SILVA, 1867). 

b) - Cyriaco Lourenço de Souza

É paraense, bacharel em matemática e professor de aritmética e goemteria do 

Arsenal de Guerra do (BLACK, 1893) Foi aluno do Colégio Santa Cruz (A ÉPOCA, 1859, 

p. 2). Escreveu o livro Elementos de arithmetica para uso das escolas primarias. Rio de

Janeiro, 1877— Segunda, edição, Rio de Janeiro, 1880. (BLAKE, 1883, p. 153). O referido 

livro é citado por Moreira (1979) que diz que nada sabe do mesmo. Outra referência que 

encontramos desta obra foi na Revista Escola (1878) – onde se faz uma propaganda que 

apresenta um quadro “Coleccção de obras didacticas do editor Serafim” (p. 16). A referida 

revista que circulou em Belém entre os anos de 1877 e 1878. A mesma obra aprece citada 

em Garrison (1869) em um quadro. 

c) - Cezar Pinheiro

Natural de Bragança no Pará (DIÁRIO DE 

BELÉM, 1885), foi aluno da Escola Normal 

quando foi aprovado plenamente com distinção
5

nos exames gerais do 3º ano desta escola 

(JORNAL DO PARÁ, 1873). Antes de sua 

formação, durante seu curso, Cezar Pinheiro já 

atuava como professor (aluno mestre) da escola 

Fonte: Receita Federal do Brasil – Ministério da Fazenda - Tesourarias da Fazenda 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/SRF/historia/catalogo/letraT/tesourarias.htm 

5
 Termo usado na época quando alguém era aprovado com bom aproveitamento. 

Fig. 2 – Arithmetica – Cezar Pinheiro, 1887 

Fonte: MOREIRA (1979, p, 101) 
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noturna do 2º distrito que funcionava no pavimento térreo do Lyceu paraense (JORNAL 

DO PARÁ, 1873). Esta escola passou a funcionar posteriormente à Rua dos Inocentes no 

Largo da Pólvora
6
, em sua residência (JORNAL DO PARÁ, 1873).

Entre suas obras destacamos, Arithmetica – Obra apropriada para as escolas de 

instrução primária, tanto effectivas como elementares. (Fig. 2) - “Foi a última obra escolar 

de Matemática a ser publicada no Pará durante o Império” (MOREIRA, 1979, p. 41).   

O referido manual é anterior à proclamação da República e datado de 1887 sendo 

descrito como “obra de pequeno formato e modesta apresentação gráfica” (MOREIRA, 

1979, p. 41), porém, não sabemos exatamente se esta é a primeira edição de sua obra que 

viria a ser editada ou reeditada anos depois como um acréscimo no nome – Arithmetica 

Primaria, como veremos mais adiante. O que sabemos desta obra é que era destinada a 

instrução primária e foi editada por Taveira & Serra.  Não conseguimos obter um exemplar 

deste manual para poder manuseá-lo, mas temos outra referência da época de sua 

publicação onde o autor presentei a redação de um jornal – O Liberal do Pará (1887), com 

um de seus exemplares. O manual foi aprovado pelo Conselho Diretor de Instrução Pública 

(DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1887). 

A outra obra que nos referimos; 

é Arithmética Primária; aprovada e 

mandada adaptar pelo conselho 

superior da instrução pública do 

Estado do Pará (Fig. 3). Obra qual 

tivemos acesso digitalizada. Não 

sabemos com exatidão se esta obra se 

refere realmente a uma nova publicação 

ou se é apenas uma segunda edição da 

primeira, pois, de acordo com sua capa 

diz ser 2ª edição correcta e 

6 Hoje é um dos pontos turísticos de Belém, a tradicional Praça da República, lugar muito frequentado por 

moradores e turistas de Belém, e onde funciona aos domingos uma feira de artesanato. O espeço, que fica no 

centro da capital paraense, já abrigou um imenso armazém de pólvora e até um cemitério onde eram 

enterrados pobres e escravos. Por ocasião da proclamação da República, em 15 de Novembro de 1891, o 

nome foi mudando para Praça da República. É nesta praça que fica localizado o famoso Teatro da Paz. 

Fig. 3 – Arithmetica Primaria – Cezar Pinheiro, 1902 

Fonte: BPAV 
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argumentada. Nossa dúvida surgiu em decorrência da mudança dos editores, pois, na 

edição de 1887 o nome do manual era apenas Arithmetica, e no segundo, Arithmetica 

Primária. Outro fator foi a mudança de editores, sendo, Taveira & Serra, na primeira e, 

Livraria Moderna - Sabino e Silva, na segunda. 

d) - Antônio Joaquim de Oliveira Campos

Foi Engenheiro, diretor de obras públicas do Estado do Pará (PARÁ, 1901), 

professor de aritmética, álgebra e geometria do Collegio dos Santos Innocentes 

(ALMANACH, 1872) e diretor da Instrução Pública do Pará (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 

1888). 

Sua obra é Arithmetica – para uso das escolas de instrução primária da província 

do Pará. – Este manual foi aprovado, premiado e adotado pelo conselho geral de instrução 

pública da Província do Pará em sua 4ª edição no ano de 1886 (DIÁRIO DE BELÉM, 

1886). 

e) - Tito Cardoso de Oliveira

Radicado no Pará, era baiano e morreu em 1930 e foi sepultado em um cemitério 

em Belém/PA (MACHADO, 2015). Foi professor em diversas escolas no Pará. É tido 

como “maior figura da literatura escolar da Matemática no Pará” (MOREIRA, 1979, p. 

43). 

Entre suas obras de aritmética encontramos: 

Arithmetica Rudimentar para o Curso Suplementar e 

Arithmetica Ccomplementar – Para os cursos primário, 

complementar, normal e comercial (Fig. 4). Até o 

momento ainda não conseguimos obter estes manuais. 

Além destas obras existem ainda “os EXERCÍCIOS 

GRADUADOS, coleção de nove cadernos com 

numerosos exercícios e problemas, destinados aos cursos 

elementar e complementar.” (MOREIRA, 1979, p. 44). 

Até o momento ainda não obtivemos êxito na obtenção 

destes compêndios. 

Fonte: Moreira (1979) 

Fig. 4 - Arithmetica Complementar 
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e) - Francisco da Silva Nunes

Foi professor de Eidorfe Moreira
7
 (MOREIRA, 1979), trabalhou no Ginásio Paes

de Carvalho. Francisco Nunes era pai de Alacid da Silva Nunes - 

um militar e político brasileiro que governou o estado do Pará. A única obra da qual temos 

notícia é Caderno de lições práticas e methodos faceis a serem aplicados ao ensino de 

arithmetica nas escolas primarias (Fig. 5) 

f) - Aarão de Leal Carvalho Reis

Ou Aarão reis, era paraense, mas que 

se radicou em Belo Horizonte. Foi geógrafo, 

engenheiro civil, professor, político e 

urbanista. Panejou as cidades de Soure na 

Ilha de Marajó no Pará e Belo Horizonte/MG. 

Em aritmética uma obra de destaque é Curso 

elementar de matemática (Fig. 6), publicada 

em parceria com seu irmão Lucano. Tivemos 

acesso a esta obra no formato digital. 

7 Paraibano radicado no Pará desde os dois anos de idade, produziu uma extensa obra literária no Pará, 

participou da vida cultural, acadêmica e política deste estado. Foi professor de Economia política e 

pesquisador da Universidade federal do Pará, também contribuiu na área de ciências e geografia.  Uma de 

suas obras de destaque é Livro didático paraense - Breve notícia histórica (1979). 

Fonte: Moreira (1979) 

Fig.  5 - Caderno de lições praticas e methodos fáceis – 

Fonte: Repositório institucional da UFSC 

Fig. 6 - Curso elementar de matemática – 

Arithmetica  
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g) - Antônio Bandeira Trajano.

Não era paraense, porém, sua obra foi Aritmética elementar ilustrada: ensino 

teórico e prático – foi adotado no Pará para as escolas primárias no ano de 1903 

(REVISTA ESCOLA, 1903). 

h) – Outras obras de aritmética 

Moreira (1979) e Braga (1915) citam Arithmetica – referindo-se á uma suposta obra 

de Joaquim Severiano Alves da cunha, que era professor e tenente coronel (CORREIO 

PARAENSE, 1892) – não conseguimos localizar esta obra até o presente momento. 

Também, ainda segundo Moreira (1979) e Braga (1915), o manual Arithmetica - de Padre 

Eutychio, baiano radicado neste estado, foi uma figura emblemática, pois chegou a ser 

xcomungado da Igreja Católica por sua vinculação à maçonaria. Por fim, Arithmetica 

elementar, de Ignácio Baptista de Moura, paraense de Cametá - engenheiro, professor, 

escritor, jornalista, orador e poeta, foi o primeiro presidente do Instituto Histórico e 

Geográfico do Pará. Obra que segundo Moreira (1979) foi adotada pelo Conselho Superior 

de Instrução Pública em todas as escolas do estado. Não conseguimos ainda localizar estes 

manuais. 

MANUAIS DIDÁTICOS DE GEOMETRIA 

a) - Jeronimo José d’Oliveira

Era presbítero secular do Clero do Pará e publicou 

em 1895 - Regras Geometricas ou preceitos indispensáveis 

para medir as linhas, as superfícies e os volumes dos corpos, 

expressamente organizados para uso da escola primaria 

final e secundaria inicial – infância paraense. (Fig. 7) – 

Conseguimos obter esta obra por intermédio de um 

colecionador. O referido manual aparece em um comentário 

do jornal Folha do Norte (circulou no Pará entre os anos de 

1896 – 1903) em uma coluna Livros e Revistas.  

Fig. 7 - Regras Geometricas 

Fonte: Arquivo pessoal 
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b) - Tito Cardoso de Oliveira

Além de suas obras de aritmética citadas anteriormente, 

este autor publicou também um manual Geometria Primária 

(Fig. 8) – Para os cursos primário e comercial – contendo 

geometria teórica e prática, problemas gráficos e pontos para 

exames. Obtivemos um exemplar do referido manual, original, 

por intermédio de um colecionador de fora do nosso estado. 

c) - J. de Brito Bastos

Foi lente de álgebra e geometria do Instituto Lauro 

Sodré (O PARÁ, 1898). Também foi diretor do Liceu 

Santareno e publicou Geometria pratica ou desenho linear – 

para uso dos alunos do curso modelo da escola normal do 

estado do Pará (Fig. 9). Ainda não conseguimos localizar o 

manual. 

MANUAIS DIDÁTICOS DE DESENHO 

a) - Maurice Blaise

Era francês, seus estudos foram feitos em Paris em três 

cursos, Desenho, Arquitetura e escultura, e ainda merecendo 

o primeiro premio nos exames de anatomia Chegou ao Pará

juntamente com Widhopff após ser contratado em Paris pelo 

senhor Pizza – que era representante do governo do Pará – 

para trabalhar como professor de desenho linear e topográfico 

no Lyceu Paraense e na nossa Escola Normal (MOURA, 

1895). O autor se apresentava como professeur breveté des 

lycées et colléges de France, além de officier d`Académi. 

Fonte: Acervo pessoal 

Fonte: Moreira (1979) 

Fig. 9 - Geometria pratica 

ou desenho linear  

Fig. 10 - Desenho Linear 

Geometrico  

Fonte: Moreira (1979) 

Fig. 8 – Geometria primaria 
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Publicou o manual Desenho Linear Geométrico (Fig. 10) em 1904, destinada ao curso 

primário, obra que ainda não conseguimos obtê-la. 

b) - Theodoro Braga

Paraense, natural de 

Belém/PA – foi um pintor, 

educador, historiador, escritor, 

geógrafo e advogado brasileiro; 

publicou: Problemas usuaes de 

desenho linear geométrico (Fig. 

11), e Desenho linear geométrico 

(Fig. 12) obras que obtivemos um 

exemplar de cada, sendo físico e 

digital respectivamente. Theodoro Braga, também publicou a obra Apostillas de História 

do Pará, que destaca em um de seus capítulos, nome de diversos autores paraenses de 

manuais de Matemática, bem como professores desta disciplina. 

CONCLUSÃO - RESULTADOS 

No Pará, também tomamos conhecimento de outros manuais referentes ao ensino 

de matemática que foram produzidos neste estado, por autores paraenses ou não, entretanto 

não os mencionamos aqui por considerarmos neste trabalho somente aqueles de aritmética, 

geometria e desenho. 

O que pudemos contatar até este momento da pesquisa é 

... que o ensino de matemática no estado do Pará era prescrito por meio de 

regulamentação oficial em assuntos como: aritmética e cálculo, suas 

primeiras noções; exercícios de adição e subtração; multiplicação de um e 

dois algarismos no multiplicador; problemas de fáceis soluções; frações 

decimais e ordinárias; exposição prática do sistema métrico decimal; 

proporções, regra de três e de juros; no curso médio aparece geometria 

prática; no curso superior temos, quadrado e raiz quadrada; cubo e raiz 

cubica; além de noções práticas de escrituração mercantil e rudimentos 

práticos de trigonometria e agrimensura (MACHADO e MENDES, 2015, p. 

13) 

Fonte: Acervo pessoal

Fig. 11 - Problemas usuaes de 

desenho linear geométrico  

Fonte: www.passeidireto.com 

Fig. 15 - Desenho

linear geométrico 
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Até este momento conseguimos lograr êxito na localização de três manuais em 

forma impressa ou seja, exemplares originais: Regras Geometricas ou preceitos 

indispensáveis (...) – de Jeronimo José d’Oliveira; Geometria Primária – de Tito Cardoso 

de Oliveira e, Problemas usuaes de desenho linear geométrico – de Theodoro Braga.  

Também já localizamos em formato digitalizado os seguintes manuais: Aritmética 

Elementar Ilustrada – de Antônio Bandeira Trajano; Arithmética primária (...) – de Cezar 

Pinheiro; Desenho linear geométrico – de Theodoro Braga; e Curso elementar de 

matemática – Aarão e Lucano Reis. Em relação as demais obras e outras que ainda não 

conseguimos localizá-las, mas que temos evidências de sua existência continuaremos 

nossas buscas com maiores esforços na tentativa de encontra-las. 

Assim, podemos dizer que no Pará 

... a educação primária foi pedagogicamente planejada e organizada de 

acordo com as propostas para as escolas primárias concebidas em França, 

para as autoridades consideraram que a necessidade de uma base científica 

para o desenvolvimento da educação poderia levar estudiosos brasileiros se 

apropriar das ideias decorrentes da intelectualidade francesa e, portanto, seria 

valorizar ideias relevantes e significativos a serem implementadas neste 

ensino. (MACHADO e MENDES, 2015, p. 46). 

Ressaltamos que estes são dados preliminares apenas, pois a pesquisa continua e 

para isso, ainda verificaremos os programas escolares, normas, etc do ensino no Pará 

referente ao período que corresponde esta pesquisa. 
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A FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO HISTÓRICO DA 

“ESCOLA NOVA”: um repensar da matemática no ensino 

Fabrícia Peixoto de Souza
1

Claudinei de Camargo Sant´Ana 
2

RESUMO 

Este artigo representa o projeto de pesquisa em desenvolvimento no mestrado em Educação 

Científica e Formação de Professores com área de concentração no ensino de Ciências e 

Matemática da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, realizado no âmbito do 

Grupo de Pesquisa em Educação Matemática – GEEM
3
. A presente pesquisa tem por foco analisar 

o desenvolvimento do ensino de matemática na cidade de Jequié no estado da Bahia. O recorte

temporal escolhido para análise do ensino de matemática no contexto educacional diz respeito ao 

período de 1930 a 1970 na referida cidade. Na vertente qualitativa, a pesquisa do tipo 

fenomenológica, através de narrativas proporcionará compreender com maior veracidade o ensino 

de matemática, partindo também das próprias experiências dos sujeitos. Para tanto, será relevante 

desenvolver um estudo comparado com estados que tenham influenciado a construção, constituição 

do ensino nos Grupos Escolares localmente. 

Palavras – chave: Docência. Ensino. Matemática. 

INTRODUÇÃO 

O projeto de pesquisa, intitulado como “A formação docente no contexto histórico 

da “Escola Nova”: um repensar da matemática no ensino”, propõe analisar o ensino de 

matemática e verificar a formação docente no período de 1930 a 1970, buscando 

contextualizar com as questões contemporânea educacional. A proposta integra o Projeto 

de pesquisa intitulado “A constituição dos saberes elementares Matemáticos no Primário 

no Estado da Bahia”, aprovado no edital CHAMADA UNIVERSAL – MCTI/CNPq Nº 

1 Mestranda da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus Jequié-BA.   

E-mail:peixotofabi@hotmail.com. 

2 Docente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus Vitória da Conquista-BA. 

E-mail: claudinei@ccsantana.com 

3 GEEM, criado em 2004 na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, possui integrantes da 

graduação e pós-graduação (bolsistas de Iniciação Cientítica, Mestrandos e Doutorantos) com foco em 

pesquisas na área de Educação Matemática. 
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14/2013, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI e o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, em parceria 

com o em parceria com o Grupo de Pesquisa História da Educação Matemática-

GHEMAT
4
. Alguns trabalhos desenvolvidos pelo GEEM, podemos citar:

Como representante das ações realizadas pelo GEEM, e fruto desse 

projeto, por exemplo, a pesquisa apresentada por Santana, Dias, Sant’Ana 

(2009), apresenta a discussão à respeito da constituição do ensino de 

matemática em Vitória da Conquista/BA e aspectos do MMM no período 

de 1960 a 1970. Também temos a pesquisa de mestrado realizada por 

Santana (2011), onde é desenvolvida a análise do processo de 

modernização nas escolas de Vitória da Conquista. 

(SANT´ANA, SANTANA, 19, 2015) 

Refletir sobre uma época da nossa história, na busca de um recorte temporal para 

analisar no contexto qualitativo de pesquisa, partindo de uma compreensão de um 

fenômeno, nesse caso, o ensino de matemática e a docência, associado ambos, 

extremamente ao campo social e histórico, trata-se de uma possiblidade de entender como 

as relações de ensino eram estabelecidas e de qual forma contemplamos ainda as suas 

consequências. 

O docente na multiplicidade dos seus saberes terá um papel fundamental através 

de narrativas do seu tempo de formação e ensino na construção de um estudo comparado 

do munícipio de Jequié-BA com demais estados, conforme a pretensão maior é perceber as 

influências de construção e constituição do processo de aprendizagem nas escolas locais. 

Este referido projeto em desenvolvimento, ainda não possuem resultados, mas 

apenas, as primeiras reflexões acerca da temática, colaborando ontologicamente para 

almejar um ensino de matemática contextualizado e que proporcione uma aprendizagem 

significativa no campo escolar. 

4
Coordenado pelo Prof. Dr. Wagner Rodrigues Valente e integrado por diversos pesquisadores doutores de 

diversos estados brasileiros, com o fim de elaboração de uma investigação histórico-comparativa. A temática 

de estudo refere-se à análise da trajetória de Constituição dos Saberes Elementares Matemáticos (a 

Aritmética, a Geometria e o Desenho) presentes no Curso Primário de diferentes regiões brasileiras. O Estado 

da Bahia tem como seu representante o Grupo de Estudo em Educação Matemática (GEEM), sediado na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus Vitória da Conquista – BA. O Projeto, assim 

como o acervo de Conteúdo Digital está alocado junto ao Repositório da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), com acesso livre no endereço eletrônico: http://seminariotematico.ufsc.br
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REPENSANDO O ENSINO DE MATEMÁTICA E A DOCÊNCIA 

No desenvolvimento da pesquisa utilizaremos diversas fontes, dentre essas, 

as que estão disponibilizadas no repositório da Universidade Federal de Santa Catarina-

UFSC
5
. No desenvolvimento das pesquisas, partimos do pressuposto na perspectiva

histórica para a constituição dos saberes elementares da matemática, espera-se a obtenção 

de conhecimentos sobre a criação e organização da escola graduada no período estudado, 

entendendo-se escola enquanto espaço social, e se constitui como local legítimo para 

constituição de uma cultura escolar, manifestação de ideias e ideologias (CHERVEL, 

1990), (JULIA, 2001), FRAGO (1995), CHARTIER (1990). 

A trajetória da matemática sugere refletir sobre as transformações culturais e 

sociais, nos remetendo a repensar sobre o processo de aprendizagem de acordo com as 

concepções dos manuais escolares no ensino primário, de modo que contextualizamos com 

os nossos dias atuais, repensando assim a própria formação docente, as implicações do 

ensinar em metodologias embasadas teoricamente em diferentes vertentes históricas da 

educação. 

A matemática requer pensar no campo educativo em que o ensino perpassa por 

metodologias que tem por finalidade maior, proporcionar aprendizagens aos sujeitos 

aprendizes. No ambiente escolar, especificamente no ensino primário no iniciar do período 

do Brasil República, as classes eram organizadas em séries conforme ainda temos nos dias 

atuais, com a presença de um professor em sala de aula e as mesmas separadas por séries 

diferentes. A educação nessa época era concebida como uma educação tradicional em que 

estabelecia regras rígidas de disciplina referente aos alunos e mantinham um 

distanciamento dos papéis do professor e aluno no próprio contexto social. O professor era 

idealizado como o único detentor do conhecimento no ensino primário na referida sala de 

aula e o aluno estimulado a copiar, escrever e aprender, longe da contextualização em que 

buscamos hoje ao ensinar matemática.  Com transformações sócio-culturais no decorrer 

dos anos, surge o movimento da Escola Nova. Sobre isso: 

5
 https://repositorio.ufsc.br/handle 
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Na década de 1920, num contexto de profundas mudanças políticas, 

econômicas e sociais, realizaram-se, em diversos estados brasileiros e no 

Distrito Federal, reformas no sistema de ensino relativas à educação 

primária e à formação de professores para esse nível. As mudanças 

efetivadas pelas legislações estaduais e do Distrito Federal vinculavam-se 

ao movimento pedagógico conhecido, entre outras denominações, como 

Escola Nova ou Escola Ativa.  

(AVRITZER; CARNEIRO, 2012, P. 17) 

O ato de educar na concepção da docência e na construção de conhecimentos 

possibilita-nos a refletir sobre o campo educativo e considerar a docência em sua 

complexidade de formação que não é dissociada dos sujeitos em seus contextos sociais, 

culturais e econômicos.  

Nesse âmbito, na Escola Nova, inicia-se um novo marco do ensino da matemática 

no primário, o aluno começa a ser compreendido e observado de outra forma, a prática de 

intuir na aprendizagem do aluno começa a ser fortificado. Segundo Dario Fiorentini: 

Outros, os mais ativistas, entenderam que a ação, a manipulação ou a 

experimentação são fundamentais e necessárias para aprendizagem. Por 

isso, irão privilegiar e desenvolver jogos, materiais manipulativos e 

outras atividades lúdicas e/ou experimentais que permitiram aos alunos 

não só tomar contato com ações já sabidas, mas descobri-las de novo.   

 (FIORENTINI, 1994, p. 10 – 11) 

Conforme ao contexto histórico é possível reafirmar a necessidade de começar a 

refletir e contemplar no campo das aprendizagens no ensino de matemática a utilização de 

jogos associados aos livros e estratégias didáticas.  

Em uma época mais atual, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática 

(1997) também sinalizam como aspecto relevante no trabalho com jogos a condição de 

provocarem “desafios genuínos” nos alunos, gerando interesse e prazer, assim como 

ressaltam a importância deles fazerem parte da cultura escolar. Todavia, os mesmos devem 

possuir um caráter pedagógico frente ao processo de construção do conhecimento.  

Dessa forma, a ludicidade permite ao educador contemplar os seus objetivos na 

educação, pois através de recursos didáticos (jogos, brincadeiras etc.) a criança aprende, 

adquirindo habilidades e competências próprias da sua idade. Segundo Brougère (2008, p. 

32) seja como for, a experiência lúdica aparece como um processo cultural,
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suficientemente rico em si mesmo para merecer ser analisado. Mas, para isso é necessário 

uma formação que busque o contexto educacional e um preparo para pensar a práxis 

educativa, conforme Pimenta: 

O exercício da atividade docente requer preparo. Preparo que não se 

esgota nos cursos de formação, mas para o qual o curso pode ter uma 

contribuição especifica enquanto conhecimento sistemático da realidade 

do ensino-aprendizagem na sociedade historicamente situada, enquanto 

possibilidade de antever a realidade que se quer (estabelecimento de 

finalidades, direção de sentido), enquanto identificação e criação das 

condições técnico-instrumentais propiciadoras da efetivação da realidade 

que se quer. Enfim, enquanto formação teórica (onde a unidade teoria e 

prática é fundamental) para a práxis transformadora.  

(PIMENTA, 2012,  p. 120) 

A lacuna historicamente observada trata-se da dicotomia existente entre teoria e 

prática que distancia o professor em pensar uma epistemologia na efetivação de suas 

práticas pedagógicas e na resolução de problemas do seu cotidiano, ou a teoria é vista 

como diferente da prática, ou é recorrente práticas que são totalmente vazias da teoria, 

supervalorizando as ações que tange o campo educativo.  

NARRATIVAS: CAMINHOS POSSÍVEIS PARA UM ESTUDO TEMPORAL 

A caminhada anterior do professor, os primeiros contatos que este teve na escola, 

dificuldades, as possibilidades enfrentadas e a até mesmo as pessoas em que lhes 

influenciaram em tal decisão trata-se de um contexto importante para compreender a forma 

como foi concebida a formação docente no período da Escola Nova (1930-1970) e nesse 

âmbito, o processo de aprendizagem no ensino de matemática.  

De tal forma, os saberes da docência não torna-se novo, pois este já passou 

anteriormente em seu espaço de profissão antes mesmo de começarem a trabalhar 

(TARDIF; REYMOND, 2000).  As experiências são essenciais na definição do que hoje é 

a docência e o que perpassam na sua própria caminhada de aprendiz, os desafios que 

denuncia a própria identidade do professor. Que conforme Silva, na definição de 

identidade: 
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A identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato – seja 

natureza, seja cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, 

unificada, permanente. A identidade tão pouco é homogênea, definitiva, 

acabada, idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a 

identidade é uma construção, um efeito, um processo de introdução, uma 

relação, um ato performativo. 

 (SILVA, 2000, p. 96-97) 

Assim, na docência a identidade é um processo que é constituído através das 

relações interpessoais por meio de uma dinâmica de saberes que em muitas das vezes são 

indissociáveis das experiências dos sujeitos no seu campo profissional. Na perspectiva 

qualitativa que rege este projeto, específica em um tipo de pesquisa necessária, conforme 

Marli André: 

(...) os termos quantitativo e qualitativo para diferenciar técnicas de coleta 

ou, até melhor, para designar o tipo de dado obtido, e utilizaria 

denominações mais precisas para determinar o tipo de pesquisa realizada: 

histórica, descritiva, participante, etnográfica, fenomenológica etc.  

(ANDRÉ, 1995, p.24).  

Assim, apontando para riqueza de trabalhar necessariamente a um fenômeno 

temporal, referente a Escola Nova, a fenomenologia subsidiará os contextos das 

experiências dos sujeitos, dialogando com os dias atuais. Proporciona uma possibilidade de 

aproximação de uma realidade já vivenciada, aponta Dutra: 

Assumir uma estratégia qualitativa de pesquisa fenomenológica, como a 

narrativa, significa, antes de tudo, adotar como horizonte teórico e 

filosófico a existência, compreendida na experiência vivida. E 

compreender a experiência humana representa uma tarefa de extrema 

complexidade, uma vez que o homem constitui-se numa subjetividade 

que pensa, sente e tem na linguagem a expressão da sua existência. E esta 

é fluida, processual, semelhante e distinta de todos os outros, o que exclui 

a possibilidade de explicá-lo através de verdades estáticas e aplicáveis a 

todos os outros seres. A narrativa, portanto, ao considerar essa dimensão 

do mundo vivido, nos sinaliza com a possibilidade de nos aproximarmos 

Pesquisa fenomenológica do outro, sem que se perca a principal 

característica que o distingue no mundo, que é a existência. 

(DUTRA, 2002, p. 7) 
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Assim, por tratar-se de um período distante a pesquisa prosseguirá com rumos da 

fenomenologia, em busca de uma compreensão através de narrativas dos docentes que 

possivelmente nos dias atuais já não exercem a profissão da docência, colaborando para 

encontrar dados referente a forma que os ensinamentos da matemática eram construídos e 

o que os manuais escolares definiam.

Os dados serão recolhidos essencialmente através de análise de documentos e 

depoimentos/narrativas. A recolha de documentos de forma textual, possibilita uma análise 

crítica, objetivando uma credibilidade na pesquisa e rigor na coleta de dados. Sendo 

possível estabelecer uma reflexão da realidade, com um viés crítico e científico. 
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 O ENSINO DAS OPERAÇÕES DE ADIÇÃO E 

SUBTRAÇÃO: o que dizem os manuais pedagógicos em 

épocas de Escola Nova 

Heloisa Hernandez de Fontes Salvador
1

RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo analisar como em épocas de Escola Nova se pensava o ensino 

das operações de adição e subtração, a partir das orientações de alguns manuais pedagógicos que 

circularam nesta época. Documentos, tais como manuais pedagógicos, constitutivos da cultura 
escolar, tal como Julia (2001) define, são testemunhos da vida escolar e ampliam a possibilidade de 

compreender a história da educação matemática. O ensino das operações fundamentais esteve 

sempre presente no curso primário. É considerado um saber elementar para este nível de ensino. 
Mas, este “elementar” assume diferentes significados dependendo do pensamento pedagógico que 

está em voga. No escolanovismo, a aprendizagem deve partir da observação, reflexão e 

experimentação, respeitando-se o indivíduo e buscando uma melhoria na própria ação. Nesta 

primeira análise, vimos que para o ensino das operações vistas a partir dos manuais, as orientações 
não são muitas. Os autores indicam que o conhecimento deve se dar a partir de fatos e princípios 

ordenadamente progressivos e inter-relacionados e que possam ser aplicados em situações práticas. 

Apontam os jogos como caminho desse processo. 

Palavras-chave: Operações fundamentais. Adição. Subtração.Ensino intuitivo. Escolanovismo. 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo analisar como em épocas de Escola Nova se 

pensa o ensino das operações de adição e subtração, a partir das orientações de alguns 

manuais pedagógicos que circularam nesta época. 

Sabemos que o estudo das operações fundamentais, em especial a adição e a 

subtração, sempre esteve presente nos programas do ensino primário. Este item constitui 

um saber elementar para este nível de ensino. Mas, dependendo do período que se estuda, a 

compreensão deste elementar se dá de forma diferente.  

1
 Doutoranda da Universidade Anhanguera de São Paulo – UNIAN.  
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Impulsionados pelo desenvolvimento econômico que necessitava de pessoas 

capazes de raciocinar rápido e criativamente, cria-se um ambiente de disseminação das 

escolas no período de 1890. No período de 1890 a 1970, observa-se a presença de vários 

movimentos de renovação pedagógica e isso nos leva a querer buscar como se deram as 

transformações nas propostas didático-metodológicas do ensino dessas operações.

Segundo Chervel (1990), a pedagogia e os conteúdos escolares estão entrelaçados. 

“Excluir a pedagogia dos estudos dos conteúdos é condenar-se a nada compreender do 

funcionamento real dos ensinos. A pedagogia, longe de ser um lubrificante espalhado sobre 

o mecanismo, não é senão um elemento desse mecanismo”. (p.182).

A pedagogia não é só lubrificante. Ela muda o saber, sobretudo o saber elementar. 

Logo, como o saber não é invariante, faz sentido analisá-lo.  

Este artigo aborda um exercício de análise utilizando como fonte documental os 

manuais pedagógicos. 

Nestas fontes documentais estão expressas as concepções teóricas 
balizadas pela possibilidade de uso em sala de aula, reveladoras, portanto, 

de uma apropriação tática
2
 para tornar o novo semelhante ao já praticado. 

São, simultaneamente, dispositivos modeladores de procedimentos e 
elementos estratégicos

3
 para a implementação de políticas públicas que se 

pretendem inovadoras. Seus autores se apresentam como conhecedores 

do exercício do magistério – ocupação que já desempenharam – e 

alinhados às novas concepções e, a partir dessas condições, elaboram 
procedimentos para introduzir mudanças nas práticas pedagógicas. 

(VALDEMARIN, 2010, p.26). 

Para que possamos entender que mudanças são essas propostas pelos autores dos 

manuais ou ainda, perceber as permanências precisamos, antes, conhecer quais eram as 

proposições educacionais que emergem no contexto da Escola Nova.  

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS POSTAS PELO ESCOLANOVISMO 

Segundo Valdemarin (2010, p.88), nas décadas iniciais do século XX, educadores 

dos Estados Unidos, Europa e Brasil criticavam a educação em voga e afirmavam que as 

2 As práticas pedagógicas podem ser entendidas como táticas, no sentido empregado por De Certeau (2002), 

ou seja, um modo característico de fazer, que manipula e altera as normas estipuladas. 
3 Outro termo formulado por De Certeau é a estratégia. As estratégias encontram-se ligadas ao poder, às 

normas estabelecidas; enquanto que as táticas, sem possuir um lugar próprio, agem ocultamente, 

aproveitando-se das oportunidades para manipular e subverter a ordem estabelecida. 
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mudanças na sociedade justificavam a necessidade de alterações nos objetivos e 

procedimentos escolares.  

Essa renovação foi maior no âmbito da tradição ativista, quando a escola 

se impôs como instituição-chave da sociedade democrática e se nutriu de 
um forte ideal libertário, dando vida tanto a experimentações escolares e 

didáticas baseadas no primado do “fazer” quanto a teorizações 

pedagógicas destinadas a fundar/interpretar essas práticas inovativas 
partindo de filosofias ou de abordagens científicas novas em relação ao 

passado. (CAMBI, 1999, p.513). 

O movimento da Escola Nova teve como norteadores principais: relacionar a escola 

com a vida, aprender pela ação, levar em conta o desenvolvimento infantil para a 

organização escolar. A ênfase da educação não está na acumulação de conhecimentos, mas 

na capacidade de aplicá-los às situações vividas. 

Quanto ao processo de ensino, Larroyo (1974, p.725) afirma que Dewey
4
 atribuía-

lhe um “caráter psicogenético”.  A educação deve partir dos interesses da criança e 

progredir apoiando-se em suas ações e no seu desenvolvimento. A aprendizagem deve 

iniciar-se com a observação, reflexão e experimentação, respeitando-se o indivíduo e 

buscando uma melhoria na própria ação.  

O aprender se realiza melhor quando a vida se baseia numa atividade com 

sentido e com entusiasmo. O objetivo determina o que será observado, 

como será relacionado, como será aceito e, conseguintemente, como será 

aprendido. O objetivo sentido e as relações percebidas com ele são 
essenciais para o aprender autêntico. Quanto mais claro e vigoroso for o 

objetivo, melhor será o aprender. (LARROYO, 1974, p.727). 

Assim, segundo Larroyo, tem-se que a aprendizagem se caracteriza como variação 

do comportamento por efeito da experiência. 

Como se concretizará tais orientações para o ensino das operações de adição e 

subtração? Vamos aos manuais didáticos e analisar a apropriação
5
 feita pelos seus autores. 

4 John Dewey foi o primeiro que se opôs à “educação pela instrução” em lugar da ideia ativista do “ensino 

pela ação”. 
5 A realidade social é construída, dada a ler através de um processo chamado “representação” (CHARTIER, 

1990). No processo de criação de uma representação são articulados três aspectos que estão imbricados na 

relação que se estabelece com o mundo social que são os culturais, os sociais e os institucionais. No primeiro, 

estão envolvidos os desenhos intelectuais que cada um constrói da realidade; no segundo a forma própria de 

cada um estar no mundo, sua identidade social e o último leva em conta as marcas que “representantes” 

(instituições ou pessoas) impõem sobre um grupo, classe ou comunidade. 
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OS MANUAIS PEDAGÓGICOS 

Ao buscar em revistas pedagógicas
6
 artigos que pudessem mostrar prescrições 

didático-metodológicas voltadas para o ensino das operações de adição e subtração, nos 

deparamos com as indicações bibliográficas que alguns dos autores/professores dos textos 

indicavam para seus leitores. Os manuais mostrados no quadro 1 abaixo estavam entre os 

mais indicados. 

Quadro 1: Manuais pedagógicos analisados 

Título Autor Observações Autores citados nos manuais 

A nova metodologia da 

aritmética (1936) 

Edward Lee 

Thorndike 
Pestalozzi – o ensino intuitivo 

Como se ensina a 

aritmética: 

fundamentos 

psicopedagógicos 
Vol 9 (1946) 

Everardo 

Backheuser 

O autor considera as 

influências francesa, 

positivista e norte-

americana, sofridas pelo 

ensino da aritmética no 
Brasil. 

Thorndike – os velhos métodos ensinam 

a aritmética por amor à própria 

aritmética. Os novos recomendam os 

processos que a vida exige e os 
problemas que a vida oferece. 

Práticas Escolares  

Vol 1. 11. ed  (1966) 

Antônio 

D’Ávila 

O prefácio da 11ª edição 

nos informa que a 1ª 

edição do livro foi há 24 

anos acolhida pelas 

normalistas e professores 

primários. 

Thorndike - objetivos do ensino da 

aritmértica.  

Pestalozzi - marcha intuitiva no ensino 

da aritmética.  

Decroly - ponte entre o mundo e o 

pensamento, estabelecimento de 

relações, comparações, aproveitamento 

de assuntos da vida cotidiana. 

Backheuser, citando Thorndike – os 

velhos métodos ensinam a aritmética por 

amor à própria aritmética. Os novos 
recomendam os processos que a vida 

exige e os problemas que a vida oferece. 

Metodologia do ensino 

primário. Curso de 

Psicologia e 

Pedagogia.  

Vol. 10. 3. ed. (19??) 

Theobaldo 

Miranda 

Santos 

De acordo com os 

programas dos Institutos 

de Educação e das 

Escolas Normais. 

Thorndike – objetivos do ensino de 

aritmética.   

Backheuser – normas práticas para o 

ensino das operações.  

Metodologia do ensino 

primário  

6. ed (1961)

Afro do 

Amaral 

Fontoura 

Apresenta os objetivos 

do ensino de matemática 

segundo o Programa do 

Thorndike – objetivos do ensino da 

aritmética. Os velhos métodos ensinam a 

aritmética pela própria aritmética, sem 

Se pensarmos a relação com o mundo social através das representações, devemos nos preocupar 

com a forma como as recebemos e usamos. A este processo criativo de consumo das representações dá-se o 

nome de “apropriação” (CHARTIER, 1990). 
6 Encontradas no repositório de conteúdo digital, sediado na Universidade de Santa Catarina, cujo endereço é 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769.  Este repositório representa uma das conquistas 

importantes do projeto coletivo de pesquisa intitulado “A Constituição dos Saberes Elementares 

Matemáticos: a aritmética, a geometria e o desenho no curso primário em perspectiva histórico-comparativa, 

1890-1970”. 

Comunicações



XIV Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): 

Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  
Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 

Universidade Federal Rio Grande do Norte  ISSN: 2357-9889 

Anais do XIV Seminário Temático – ISSN 2357-9889  

Distrito Federal de 1952, 

mostrando a profunda 

ligação entre a proposta 

desse programa e a vida 
prática (p. 208/209) 

considerar às necessidades da vida. Os 

novos métodos põem em relevo os 

processos que a vida exige e os 

problemas que ela oferece. 
Theobaldo Miranda Santos - o professor 

deve tudo fazer para tornar o ensino da 

aritmética interessante e agradável. Para 

isso, é preciso relacioná-lo com a 

experiência, o interesse e as situações 

reais da vida da criança, transformando 

sua aprendizagem numa atividade 

espontânea e criadora. 

Fonte: A autora 

O período no qual os manuais pedagógicos circularam é bem posterior ao 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), logo é possível identificar a 

apropriação que os autores fizeram das inovações propostas pelo movimento da Escola 

Nova. 

O quadro 1 nos mostra que os autores Everardo Backheuser, Antônio D’Ávila, 

Theobaldo Miranda Santos e Afro do Amaral Fontoura fazem referência aos objetivos do 

ensino da aritmética apresentados por Edward Lee Thorndike e todos têm como escopo 

esclarecer aos leitores como o ensino se dá em épocas de “novos métodos”. O que 

Thorndike apresenta como “novo” está em consonância com as principais proposições 

postas pelo escolanovismo. 

Quanto à primeira dessas premissas, relacionar a escola com a vida, Thorndike 

(1936) afirma que a finalidade da aritmética neste “novo tempo” é ser um “precioso 

auxiliar na vida prática” (p.14), procurando mostrar “em que e como cada fato numérico 

pode ser útil ao aluno” (p.16). Em relação à segunda, aprender pela ação, enfatiza que se 

deve selecionar “problemas que oferecem ao aluno oportunidade para raciocinar e aplicar 

conhecimentos de aritmética, senão que o levem a raciocinar sobre a aritmética em 

situações reais e aplica-las em condições semelhantes às da vida” (p.14). E quanto à 

terceira, levar em conta o desenvolvimento infantil para a organização escolar, ele assevera 

que “os novos métodos devem respeitar os interesses vitais dos alunos” (p.28), 

diferentemente dos “velhos” que desrespeitavam “os interesses vitais das diferentes fases 

de evolução psicológica” (p. 28) das crianças. 

Os autores Everardo Backheuser (1946), Antônio D’Ávila (1966), Theobaldo 

Miranda Santos (19?) e Amaral Fontoura (1961) se apropriam do que Thorndike (1936) 

apresentou sobre o que os “novos métodos” recomendavam para o ensino da aritmética e 
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apresentam algumas orientações para o ensino das operações de adição e subtração que 

serão apresentadas no quadro 2 abaixo. 

Quadro 2: Orientações para o ensino das operações 

Aspectos 

relacionados às 

operações  

Orientações dadas pelos autores dos manuais 

Finalidade 

Fazer o cálculo penetrar em todas as circunstâncias reais da vida. Orientar a 

aprendizagem no sentido de que a criança, ao dominar a técnica das operações 

compreenda seu fim utilitário, sabendo distinguir claramente quando deve recorrer a cada 

uma delas. A operação escrita deve ser entendida como um recurso necessário, quando 

não é possível realizar o cálculo apenas mentalmente ou em que seja preciso registrá-lo 
sem alterar, entretanto, sua finalidade.  Aspectos indispensáveis: compreender porque 

realiza (raciocínio) e executar de maneira rápida e exata (memorização) (SANTOS, 19?, 

p.170-171)

Atividades 

iniciais 

A criança não inicia sua experiência de números com sua representação mental, mas 

realiza concretamente os seus cálculos, operações, jogando com objetos, figuras, etc. 

(D’ÁVILA, 1966, p.225) 

As operações fundamentais devem ser inicialmente ensinadas com números concretos, 

com objetos, com pauzinhos. (FONTOURA, 1961, p.214) 

Ordenação no 

ensino 

Soma e subtração ensinadas juntas. (BACKHEUSER, 1946, p.113) 

A moderna orientação do ensino aconselha guiar a criança desde os primeiros exercícios, 

no jogo das quatro operações fundamentais. Exercitando-se na aprendizagem do número 

10, por exemplo, ela soma, subtrai, multiplica e divide quantidades dentro desse limite. É 
a totalidade da experiência numérica que se realiza, dentro do conceito – dez. 

(D’ÁVILA, 1966, p.226) 

Adição e subtração devem ser ensinadas juntas, introduzindo a noção de prova real, que 

os alunos, muitas vezes faziam sem compreender. (FONTOURA, 1961, p. 214)  

É necessário graduar as dificuldades para exercitar a criança no domínio das operações. 

(D’ÁVILA, 1966, p.227) 

Cálculo Mental 

Realizar as operações da esquerda para a direita, diferente de quando há a disposição 

lápis e papel, visto que neste caso as operações caminham às avessas, da direita para a 

esquerda. Apresenta artifícios para cada uma das operações no cálculo mental. 

(BACKHEUSER, 1946, p. 135-141) 

Em vez de roubar enorme tempo da aula e do aluno exigindo a resolução de contas 

quilométricas e inúteis, o que devemos ensinar a criança é resolver o mais depressa e o 

mais facilmente possível as pequenas contas da vida diária. Por exemplo, somar da 

esquerda para direita 270 + 135. Faz-se 270 + 100, que é igual a 370. A seguir 370 + 30, 

que dá 400. E, por fim, 400 + 5, chegando ao resultado 405.  (FONTOURA, 1961, p. 

216-217) 

Adição 

Quando comparece a dezena, assimila-se o novo caso ao antigo já bem conhecido – 

somar 27 com 5 se reduz a se lembrar da soma de 7 com 5. Logo em seguida exercitar a 

soma de dezenas. (BACKHEUSER, 1946, p. 113) 

Completar igualdades 3 + ----- = 5. (FONTOURA, 1961, p.215) 

Subtração 

A subtração pode ser ensinada ou retirando unidades ao número maior até obter o menor 

ou, ao contrário, juntando unidades a este para alcançar o maior, 8 menos 5 é igual, ou 5 
para 8 faltam 3. A “Comissão alemã para o ensino de matemática e ciências” (Demnu) 

decidiu preferir segundo processo de subtração, aconselhando seu uso sistemático em 
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todas as escolas daquele país como já o era na Áustria. A razão da preferência além do 

motivo prático de fazer trocos, a própria definição de diferença, que é aquilo que cumpre 

adicionar ao subtraendo para ter o minuendo. E também mais fácil, no modo de ver da 

comissão, no cálculo mental usar esse processo. (BACKHEUSER, 1946, p.116) 

Tabuada 
Aprendizagem inteligente – processos intuitivos,  artifícios de memorização, uso de 
brinquedos.(D’ÁVILA, 1966, p. 228-230) 

Fonte: A autora 

Além de tais orientações ditadas pelos autores dos manuais analisados, Fontoura 

(1961, p.201-206) apresenta os princípios fundamentais da psicologia da aritmética: o 

cálculo como instrumento – o cálculo deve ser um instrumento e não um fim em si mesmo, 

a aritmética deve sempre ser empregada para alguma coisa, a concretização do ensino – 

aplicar a matemática às coisas e, em especial, às coisas que rodeiam a criança, buscando 

sempre partir do concreto para o abstrato, a formação do conceito de número – pela 

contagem e pela comparação de grandezas, a necessidade da tabuada, o trabalho com 

números pequenos, a psicologia do erro – erro tendo um sentido educativo. 

E, ainda, os itens relacionados à motivação da aprendizagem (p.209-212): partir do 

concreto – ensino ativo e concreto, não dar dados absurdos, partir da experiência da criança 

– transformar as operações abstratas em operações de coisas, e de coisas que a criança está

acostumada a manejar, partir das atividades infantis na escola – a aprendizagem da 

matemática deve brotar menos das aulas formais, teóricas, e mais das próprias atividades 

infantis na escola, partir de um projeto e estabelecer pesquisas.  

Percebemos que as prescrições didático-metodológicas para o ensino das operações 

vistas no Quadro 2 estão de acordo com os princípios da psicologia aplicados à aritmética e 

pautadas diretamente nos itens relacionados à motivação da aprendizagem. A 

concretização do ensino está presente na finalidade deste estudo que é “fazer o cálculo 

penetrar em todas as circunstâncias reais da vida” (SANTOS, 19?, p.170). O fato do estudo 

se iniciar com a criança realizando concretamente os seus cálculos, operações, apontada 

por D’Ávila (1966, p.225), nos mostra a preocupação de partir da experiência da criança, 

sem usar dados absurdos. Também vê-se em Fontoura (1961, p. 216-217) a orientação de 

não roubar enorme tempo da aula e do aluno exigindo a resolução de contas quilométricas 

e inúteis, e sim, ensinar a criança a resolver o mais depressa e o mais facilmente possível 

as pequenas contas da vida diária nos indica o trabalho com números pequenos. A 

necessidade da tabuada é vista em D’Ávila (1966, p. 228-230) quando propõe uma 

aprendizagem inteligente deste dispositivo através de processos intuitivos, artifícios de 
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memorização e uso de brinquedos. Quanto às orientações dadas a cada uma das operações 

percebemos que deve-se partir sempre dos fatos já conhecidos para poder relacionar-se 

com o novo fato a aprender, estabelecendo conexões. 

Thorndike (1936) explica a diferença que existe no modo de compreender dos 

“velhos métodos” para os “novos”.  Antes, “a compreensão, na maioria dos casos, devia 

preceder o uso e que depois de estar o aluno apto a aplicar bem o processo, não havia mal 

em que esquecesse as razões do mesmo” (p. 63). A nova metodologia, segundo ele, 

discordava “deste aprender para esquecer” (p.63). A proposta é ensinar “cada princípio, 

gradativamente, à medida que se vai praticando o respectivo processo “e muitas vezes 

depois”, como meio de explicá-lo e justificá-lo” (p.63). Sendo assim, será mais bem 

compreendido, visto que se relaciona com o que o aluno “está fazendo e esteve fazendo” 

(p.64). Dessa forma, define o “aprender a aritmética” a adquirir “conhecimentos graduados 

e atividades adaptadas ao desenvolvimento progressivo do aprendiz, conduzidas em 

competição, num jogo real, sob condições reais” (p.129). 

Com relação às operações de adição e subtração, orienta que depois de exercícios 

“que giram em torno de casos concretos, enunciados sempre em termos inconfundíveis as 

palavras somar, subtrair, achar somas, achar diferenças, achar restos e os sinais + e – 

poderão ser ensinados com segurança” (p.139). 

Os outros autores apresentam alguns caminhos que indicam uma preocupação com 

a aprendizagem relativa às operações. D’Ávila (1966) enfatiza a graduação das 

dificuldades para exercitar a criança no domínio da adição e da subtração. Fontoura (1961) 

e Backheuser (1946) salientam que o rendimento da aprendizagem pode ser maior com a 

utilização de jogos e apresentam inúmeros exemplos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como Thorndike (1936) afirma, “o problema da sistematização e organização da 

matéria em aritmética é demasiadamente vasto e complexo” (p. 118), logo, nesta primeira 

análise dos manuais, percebemos que não são muitas as orientações dadas ao ensino das 

operações de adição e subtração. 

Baseados no primado do “fazer”, proposto pelo escolanovismo, os autores indicam 

que o aluno só irá adquirir conhecimento fazendo, ou seja, em “ação”, através de situações 

que estejam ligadas ao seu dia-a-dia ou ao seu interesse. 
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Apresentam a preocupação com a gradação de dificuldades e a inter-relação que se 

deve estabelecer com o que se está aprendendo. Acreditam que a aprendizagem pode ser 

mais eficaz com a utilização de jogos. 
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APROXIMAÇÕES DA ESCOLA NOVA COM A CONCEPÇÃO DE 

ARITMÉTICA DE EVERARDO BACKHEUSER 

Lidiane Gomes dos Santos Felisberto1 

Neuza Bertoni Pinto2 

RESUMO 
O estudo, conduzido na perspectiva da História Cultural, teve como objetivo identificar as 

aproximações da Escola Nova com a concepção de Aritmética de Everardo Backheuser. Para isso, 

são analisadas as características da Escola Nova a partir do educador Lourenço Filho (2002), tido 

como pioneiro do movimento do Brasil, e a obra “Como se ensina aritmética” de Everardo 

Backheuser, de 1946. As análises indicam que o Movimento da Escola Nova, baseado nos estudos 

da biologia, psicologia e sociologia, se propôs a reorganizar os meios e fins da educação, dando ao 

ensino uma constituição técnica. O estudo indicou que em Aritmética não foram totalmente 

negligenciados os elementos outrora utilizados, mas, antes, buscou-se o equilíbrio entre memória, 

raciocínio e a utilidade dos conteúdos na vida prática.  

Palavras-chave: História da Educação Matemática. Movimento da Escola Nova. Aritmética. 

INTRODUÇÃO 

Este artigo se trata de um projeto de Doutorado que está em desenvolvimento, com 

resultados preliminares. No referido projeto pretendo dar continuidade ao estudo que 

iniciei no Mestrado sobre a concepção de concreto no ensino de Aritmética da escola 

primária paranaense, orientada pela perspectiva da História Cultural.  

A pesquisa desenvolvida no Mestrado, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Neuza 

Bertoni Pinto, delimitou-se em investigar o período compreendido entre 1901 a 1932. A 

partir da análise das fontes documentais como Relatórios de Governo do Estado do Paraná, 

dos Programas de Ensino da Escola Primária e de impressos pedagógicos como revistas, 

livros didáticos e do manual didático “Primeiras Lições de Coisas” do americano N. A. 

Calkins, foi possível, entre outras constatações, verificar que a concepção de concreto 

1 Doutoranda da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

E-mail: lidianegomesdossantos@hotmail.com 
2 Docente Pontifícia Universidade Católica do Paraná.   

E-mail: neuzabertonip@gmail.com 
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estava atrelada ao método do ensino intuitivo que priorizava os objetos para o 

conhecimento das coisas. Em especial na Aritmética, os objetos serviam como iniciação ao 

pensamento abstrato de modo que possibilitava estabelecer relações numéricas entre as 

coisas. A feição concreta do ensino deveria gradualmente ser deixada de lado conforme a 

capacidade dos alunos de se guiarem somente pelo raciocínio lógico.  

Tendo em vista que a escola primária, em especial a Aritmética, recebeu uma forte 

influência do Movimento da Escola Nova, que trabalhava com o conceito de atividade 

concreta como um elemento chave para se ensinar matemática às crianças, pretendemos, 

no estudo em andamento, compreender como o concreto se configurou no ensino de 

Aritmética da escola primária paranaense do período de 1930 a 1960, avançando em 

relação ao período anteriormente investigado. 

Para o presente texto temos como objetivo identificar as aproximações da Escola 

Nova com a concepção de Aritmética de Everardo Backheuser. Primeiro buscamos 

identificar as principais características do Movimento no Brasil no que diz respeito ao 

ensino e aprendizagem, tendo como referência principal o educador Lourenço Filho (2002) 

tido como um dos pioneiros do movimento, para em seguida, pela análise da obra “Como 

se ensina aritmética” de Everardo Backheuser, de 1946, chegar ao objetivo inicialmente 

proposto.  

Para a referida análise, levo em consideração a afirmação de Valdemarin de que a 

cultura “não opera apenas pela incorporação ou pela recusa do novo, mas também pela 

combinação complexa entre práticas emergentes e residuais, estabelecidas entre inúmeras 

possibilidades” (2010, p. 12). Em outras palavras, o Movimento da Escola Nova não se 

tratou de uma revolução completa e imediata na prática pedagógica, antes agregou e 

reorganizou os elementos outrora adotados, dando-lhes novos significados. 

O MOVIMENTO DA ESCOLA NOVA NO BRASIL 

As raízes do Movimento da Escola Nova podem ser diversas e intrínsecas. 

Lourenço Filho (2002) destaca que concorreram para o nascimento da Escola Nova fatores 

como razões políticas, democráticas e de trabalho, levando ao crescimento do número de 

escolas e consequentemente a uma reforma no trabalho escolar. Também, veio a convergir, 
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os estudos em torno da criança (podologia) que se desmembrou posteriormente em 

antropologia pedagógica, biologia educacional e psicopedagogia, resultado de ensaios que 

levaram a criação de uma pedagogia experimental.  

No Brasil o Movimento da Escola Nova passou a ser divulgado a partir da década 

de 1920, quando alguns educadores tiveram acesso à literatura produzida por 

escolanovistas da Europa e progressistas dos Estados Unidos. Devido à autonomia 

concedida aos estados naquele momento, as iniciativas referentes à reforma de ensino 

foram fracionadas. Houve ações isoladas promovidas pelos mais diversos educadores que 

posteriormente viriam a ser importantes dirigentes da reforma no país.  

A apropriação do Movimento da Escola Nova nos estados brasileiros variou em 

grau de intensidade, no conteúdo e objetivos. Conforme Fátima Cunha Ferreira Pinto 

(1986), educadores dos mais diversos cantos do país promoveram reformas parciais ou 

globais, todas centradas no ensino primário e seus problemas, porém, foi a partir do 

Decreto n° 3.281 de 23 de janeiro de 1928 do Distrito Federal, que fez com que de fato o 

Brasil entrasse na “fase renovada da educação”. Outro marco do Movimento da Escola 

Nova no Brasil é o documento conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova (1932), redigido por Fernando de Azevedo, responsável pela reforma da educação no 

Rio de Janeiro e assinado por outros educadores, como Anísio Teixeira, Lourenço Filho, 

Sampaio Dória, Paulo Maranhão, Nóbrega da Cunha, entre outros. 

Este documento defendia a necessidade de redefinir os fins e os meios da educação 

do país, defendendo um plano nacional de educação a ser implantado pelo governo federal. 

Entre os problemas denunciados encontramos: o sistema fracionado; o distanciamento da 

escola da realidade; o empirismo; e, uma escola que não era ativa. Neste sentido, era 

proposto pelos renovadores que as escolas se adaptassem às necessidades regionais; que 

houvesse o rompimento com a formação verbalista impregnada na cultura; e que houvesse 

integração entre a escola e a comunidade. Se propunha uma reforma integral de 

organização, abrangendo desde a escola pré-primária até o nível superior, como também 

recomendava mudança no método de ensino, de forma a valorizar a atividade criadora do 

aluno. 

Ao ler o Manifesto dos Pioneiros (1932) ou os livros produzidos pelos 

reformadores (AZEVEDO, 1976; LOURENÇO FILHO, 2002), observa-se que a defesa em 

revisar os meios e os fins da educação é uma marca forte do Movimento da Escola Nova. 
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E, interessa-nos, a revisão dos meios, pois se tratava, fundamentalmente, da necessidade 

identificada pelos teóricos e reformadores de revisar as formas de ensinar.  

Sobre o ensino, Lourenço Filho (2002) afirma que a Escola Nova substituiu as 

normas empíricas pela ação técnica, esclarecendo que as duas ações apesar de tenderem a 

dar solução aos problemas práticos, são divergentes. Afirma o autor que enquanto a ação 

empírica seria “desprovida de maior senso crítico”, dado o fato que “o agente mistura ao 

que faz, ou às operações que realiza, o calor de seus próprios desejos e intenções como se 

deles pudesse provir certo valor mágico” (2002, p. 80), a ação técnica se caracteriza pelo 

espírito crítico em relação à atividade que irá executar. “O agente sobre ela reflete, 

comparando os elementos da ação, suas condições e resultados” (LOURENÇO FILHO, 

2002, p. 80). Segundo o autor, nisto encontra-se as questões operacionais que envolvem 

objetivos parciais a serem alcançados em função de um propósito definido, que seriam os 

fins da escola. 

Importante salientar que a substituição da norma empírica pela ação técnica se trata 

de uma concepção de Lourenço Filho (2002), da qual não compartilhamos integralmente, 

haja vista que concordamos com Valdemarin (2010) que os materiais e métodos de ensino 

adotados pelo Movimento da Escola Nova não se tratou de uma abordagem completamente 

nova, mas que trouxe consigo elementos outrora utilizados. Com base em Raymond 

Williams (apud in Valdemarin, 2010), trata-se de uma tradição seletiva, de modo que 

assim como alguns elementos do passado são negligenciados, outros são refutados e 

aperfeiçoados.  

Acreditamos que o Movimento da Escola Nova ao buscar revisar os meios, 

reorganizou-os, tendo em vista dar ao ensino uma constituição técnica que se almejava. 

Momento oportuno que convergiu no encontro entre as pesquisas e descobertas com a 

revisão pedagógica que se buscava. Nesta feita, os avanços dos estudos da biologia e da 

psicologia, aliados aos estudos da sociologia, foram eixos significativos, de modo que a 

partir deles esclareceram-se e aprofundaram-se alguns elementos trazidos anteriormente 

pela difusão do método intuitivo.  

Na revisão dos meios, a defesa estava em favor da mudança de postura do professor 

diante do aluno, indicando a necessidade de o professor conhecê-lo: 
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Não se educa a alguém senão na medida em que se conheça esse alguém; 

e não será eficiente o trabalho do mestre se ele não tiver uma visão clara 

dos recursos do educando, a fim de que, em cada caso, possa 

proporcionar as situações mais desejáveis, ou indicadas à consecução dos 

propósitos que possa ter em vista. (LOURENÇO FILHO, 2002, p. 82) 

Defendia-se que o professor deveria respeitar o desenvolvimento do aluno, 

apresentando-lhe os conteúdos de forma evolutiva, de modo que se respeitasse também a 

natureza do ser humano. Este entendimento, apesar de estar presente no discurso dos 

renovadores escolanovistas, não pode ser caracterizado como novidade do momento. 

Educadores que estiveram envolvidos com a circulação do significado da intuição na 

aprendizagem, ainda no século XVII, já tinham esta compreensão, como por exemplo, 

Comenius, que defendia que deveria ensinar às crianças coisas infantis, deixando aos 

adultos o que fosse próprio para eles. Mais tarde, Rosseau dá mais clareza ao pensamento 

afirmando que “a infância tem maneiras de ver, pensar e sentir, que lhes são próprias” 

(apud in LOURENÇO FILHO, 2002, p. 84).  

A concepção de que a educação é algo gradual, que inicia desde o nascimento e se 

desenvolve ao longo da vida, é anterior ao Movimento da Escola Nova. Isto pode ser 

evidenciado tanto nos Pareceres sobre a Instrução Pública elaborados por Rui Barbosa 

(1883), que discorria em favor da infância e o seu modo de ser e, com base nisto, propunha 

uma nova metodologia às escolas, a saber, a adoção do método intuitivo, quanto, na 

medida prática dos Grupos Escolares em organizar-se de modo seriado. Mesmo assim, não 

se pode afirmar que esta concepção foi apropriada integralmente, antes, inferir que o 

Movimento da Escola Nova trouxe aprofundamentos à referida compreensão: respeita-se o 

desenvolvimento da criança, mas não somente isto, respeita-se também sua personalidade, 

concebendo ao educando liberdade e alterando a relação entre professor e aluno (PINTO, 

1986). 

Os estudos da biologia contribuíram no entendimento da adaptação do indivíduo e 

na compreensão de que a interação trata-se de algo tão importante quanto a herança 

hereditária. Estes conhecimentos vieram prestar-se à ação pedagógica, cabendo-lhe 

aplicações técnicas que se deram de forma direta e indireta. Influenciando na ação do 

mestre, os estudos permitiram ao professor identificar seus alunos como seres em 

crescimento. Disto decorreu a apreciação evolutiva do educando por dados objetivos, de 

modo que possibilitou pontos de referência, como por exemplo, o que é ideal para cada 
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idade, e em seguida o diagnóstico. Revelou-se um aspecto progressivo ou então, a 

continuidade do processo em períodos e fases. Ao divulgar questões relacionadas à saúde, 

os estudos da biologia vieram também a influenciar na reorganização escolar permitindo 

adaptações nos mobiliários escolares destinados às crianças e discussões acerca de 

assuntos em torno da fadiga escolar.  O que, consequentemente, levou a discutir-se sobre 

os tempos de estudo e de descanso e sobre os programas de ensino. (LOURENÇO FILHO, 

2002). 

Referente aos estudos da psicologia, Lourenço Filho (2002) afirma que a escola 

tradicional já possuía uma psicologia própria ou então noções que orientavam os caminhos 

da educação e, desta forma, o Movimento da Escola Nova veio senão com “o esforço de 

aperfeiçoar essas velhas noções e esquemas explicativos, por outros de mais exatidão e 

eficácia” (2002, p. 113). 

Assim como a biologia se preocupou com o desenvolvimento físico infantil e 

definiu procedimentos de exames, buscando o que era próprio a cada fase, a psicologia se 

dedicou às fases da evolução psicológica através das idades, observando aspectos como 

atenção, memória, imaginação, extensão do vocabulário, inteligência global, maturação, 

teor emocional, etc. (LOURENÇO FILHO, 2002).  Os referidos estudos contribuíram com 

o movimento renovador, pois vieram a culminar no respeito às capacidades da criança e, a

partir de suas conclusões, foi possível perceber as semelhanças entre crianças de mesma 

idade ou os padrões de comportamento, assim como se percebeu as diferenças individuais 

e formas adaptativas de cada ser. A este respeito, Lourenço Filho contesta que: 

Um dos erros da escola tradicional era conceber um tipo de criança em 

abstrato, uma criança de tipo ideal por todos os aspectos, na vida real 

inexistente. Daí, as formas de má aplicação do ensino, segundo critérios 

da lógica do adulto em relação ao material que se pretendesse ensinar 

sem atenção às condições de adequação psicológica. Hoje, o mestre sabe 

que está em face de educandos similiares em grupos, mas todos diferentes 

entre si, e que, em consequência, terá de adaptar o ensino não só em 

relação as fases evolutivas, mas também às diferenças de cada aluno em 

particular. (LOURENÇO FILHO, 2002, p.130) 

A psicologia também se ateve em estudar questões referentes à motivação, 

incentivo, interesse, atitudes, desejo, propósitos e valores. Entendeu-se que à medida que 

estes elementos evoluem na criança, cresce sua consciência em torno da atividade que 

realiza. “Tal evolução não ocorre de maneira linear, gradual e pacífica, mas com inevitável 
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choque de motivos e, portanto, de situações de conflito” (LOURENÇO FILHO, 2002, p. 

146). Além disso, percebeu-se que estes são elementos que estimulam comportamentos 

verbais e formas de organização do pensamento, de modo que a criança cria sistemas 

simbólicos que permitem o pensamento abstrato. Lourenço Filho (2002) explica que a 

aprendizagem, entendida como a variação do comportamento por efeito da experiência, 

envolve modificação do comportamento e este não se refere apenas à ação direta sobre o 

físico (fazer, pegar, construir, separar), mas às reações simbólicas que se caracterizam por 

aquelas úteis a vida social (gestos e fala), como também por comportamentos implícitos 

como pensar, perceber e imaginar. 

O ENSINO DA ARITMÉTICA AO TEMPO DA ESCOLA NOVA 

A fim de compreender como se configurou o ensino de Aritmética ao tempo da 

Escola Nova, adaptando as teorias às suas particularidades, trago a análise do livro 

intitulado “Como se ensina a aritmética” de Everardo Backheuser, publicado no ano de 

1946 (Vol. 9). Antes, vale ressaltar que Everardo Backheuser foi engenheiro, geógrafo e 

pedagogo no Rio de Janeiro, com importante atuação no movimento renovador da Escola 

Nova. 

No livro, ao tratar do ensino de Aritmética no Brasil, o autor identifica as 

influências recebidas a partir do século XIX, dividindo os períodos históricos em três fases: 

influência francesa, influência positivista e influência norte-americana. 

De acordo com o autor, ao tempo da influência francesa, o ensino baseava-se 

predominantemente na memória, de modo que: 

A taboada era recitada de cor e de modo cantado (Duas vezes dois, 

quatro; duas vezes três, seis...) As contas eram extensíssimas, de 

numerosas parcelas, de enormes fatores, de compridos divisores, os 

carroções bem complicados faziam o encanto dos ‘mecanizadores’ como 

um arrojo de progresso; os problemas obedeciam a pequeno número, 

meia dúzia de paradigmas. (BACKHEUSER, 1946, p. 70) 

Segundo Backheuser (1946), na segunda fase, que se deu no Brasil após a 

República e que se refere à influência positivista, a didática passou a se fundamentar no 
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raciocínio e a desprezar em todos os níveis a memória. Esta fase que corresponde ao tempo 

em que se adotava o método intuitivo nas escolas primárias, Backheuser (1946) tece suas 

críticas, considerando que assim como era um erro basear-se somente na memória, era 

também um erro desprezá-la completamente. Segundo o autor, atingiram-se exageros 

lastimáveis, de forma que o “racional” afastou-se da razão e fundamentou-se num teorismo 

demasiado. Também criticou o que se refere à preconização do ensino partindo do simples 

para o composto, já que, segundo a psicologia, o ideal seria conduzir a criança do 

complexo para o elementar. 

A terceira fase diz o autor ser aquela em que estão atravessando, a qual se refere ao 

tempo da Escola Nova. O autor deixa em evidencia que naquele momento a Aritmética 

estava sob a influência norte-americana que estava por requerer o lado prático do ensino. 

Como exemplo cita a reforma de Carneiro Leão no Distrito Federal (1926), que em seus 

programas recomendava o ensino sobre o fato concreto, abrindo mão das expressões 

longas de cálculos e problemas que as crianças não entendiam. 

As aproximações entre a psicologia e o ensino de Aritmética 

Como anteriormente explicitado, o desenvolvimento das pesquisas em torno da 

biologia, psicologia e sociologia foram decisivas para o movimento renovador e 

contribuíram para repensar o ato pedagógico. Para Backheuser (1946), estes 

conhecimentos aliados à filosofia se harmonizavam e davam valor á Aritmética. Tendendo 

mais para a psicologia, propôs o exame do fundamento psicológico da didática da 

Aritmética, partindo da análise dos tipos psicológicos consagrados para em seguida 

abordar a evolução psicológica da criança nas idades escolares.  

O tipo psicológico abordado no livro é o mnemônico, que se refere à memória. O 

autor subordina a memória a três principais elementos: visão, audição e movimento. O 

elemento visual é tido como o mais objetivo, pois nos primeiros passos da aprendizagem o 

aluno precisa visualizar coleções de coisas, como de lápis ou de frutas, para conceber a 

ideia de número. Para este tipo intelectual, o ensino necessita de recursos didáticos e da 

visualização da escrita. O elemento auditivo carece apenas do ouvir. Já aos tipos motores 

não basta ver e ouvir, é preciso executar uma ação, e assim, aprendem a Aritmética por 
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meio de jogos e pela escrita dos numerais. O cálculo mental a estes alunos é algo difícil, 

por isso a necessidade de manusearem objetos.  

Exemplificando: o visual se lembra do número pelo algarismo que viu 

escrito; o auditivo pelo nome que ouviu; o motor pelo movimento de 

mão, feito ao escrever o algarismo, ou pelo movimento da boca 

empregado para pronunciar a palavra indicadora do dito número. 

(BACKHEUSER, 1946, p. 22) 

Compreende-se dessa maneira que cada pessoa tem um tipo mnemônico e por isso 

cada um tem uma maneira particular de pensar, “de acordo com as reminiscências que 

guarda” (BACKHEUSER, 1946, p. 24). Assim também, ninguém pertence integralmente a 

um só tipo psicológico. Uma pessoa pode ao mesmo tempo ser objetivo e visual ou 

objetivo e motor, da mesma forma que o indivíduo que guarda melhor as coisas pela 

lembrança da vista tem reminiscências auditivas e motoras. Beckheuser defende o 

equilíbrio do ensino, não pendendo apenas para um dos tipos psicológicos. O autor 

conclui: 

Na impossibilidade de obter a homogeneidade da classe, quanto ao tipo 

psicológico da classe, quanto ao tipo psicológico matemático – (...) – do 

tato pedagógico do mestre depende o sucesso ou insucesso do ensino de 

aritmética, porque, se souber dosá-lo proporcionadamente, o torna 

conveniente a todos os alunos sem, de modo nenhum, prejudicar a 

ninguém. (BACKHEUSER, 1946, p. 44) 

A fim de identificar de que forma as classificações da memória se aplicam aos fatos 

matemáticos e as da inteligência para os fenômenos matemáticos, Backheuser (1946) adere 

os “tipos matemáticos” estudados por um grupo de professores de Dresden, coordenado 

por Artur Mueller. Estes investigadores dividem os tipos psicológicos relativos à 

matemática em três grupos: tipo teórico (T), tipo mecanizador (M) e tipo ativo (A). E, a 

estes grupos juntam-se mais dois: fantasista (F) e refratário (R). 

Backheuser (1946) delega, em hipótese, a atrofia da faculdade matemática nas 

crianças à má orientação didática do professor que ensina a matéria de acordo com a sua 

própria categoria psicológica, desconsiderando a psicologia de seus alunos. Firmado em 

Claparède, considera que o professor ao conhecer seu aluno não corre o risco de desanimá-

lo, impondo-lhe métodos cômodos apenas a ele.  
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Outro fator enfatizado pelo autor é a variação da psicologia infantil de acordo com 

a idade. Tomando os estudos de Meumamm, Backheuser (1946) afirma que a evolução 

infantil ocorre em três estágios. No primeiro, síntese fantasista, predomina a visão em 

conjunto de coisas e fenômenos, desconsiderando os pormenores e dando-lhe a tudo a sua 

individualidade. O espírito crítico encontra-se em embrião e a criança aceita de autoridade 

as respostas dadas pelos adultos. O segundo estágio, denominado de análise, começa a 

partir dos 9 anos de idade. Nesta fase a criança quer conhecer tudo e inicia-se o “período 

crítico”. Este estágio se dá no período da puberdade, momento em que se desdobra a 

preocupação com a exatidão e com a lógica. 

Diretrizes de Backheuser para o ensino primário 

Tomando as referências psicológicas, brevemente explicitadas anteriormente, 

Backheuser (1946) estabelece quatro diretrizes para a primeira fase do ensino primário, 

que se refere às crianças até 8 e 9 anos de idade. A primeira diretriz diz respeito ao ensino 

em conjunto ou ensino global, sem que haja especialização de matérias. O que ele propõe, 

baseado em Altable e Sanches, é um ensino que proporcione totalidades ao invés de 

fragmentos abstratos, possibilitando ao aluno visualizar a ligação entre os fatos, 

aproximando-o da realidade. Dentro do ensino global, as noções sobre número poderiam 

surgir das mais diversas situações ou matérias, como por exemplo, da leitura de um conto 

ou de uma circunstância ocorrida na sala de aula. 

A segunda diretriz ao ensino primário se refere ao ensino se efetivar por meio de 

jogos, principalmente no 1º ano. O jogo, para o autor, tem um grande valor pedagógico, 

especialmente em Aritmética. Com jogos de relógio, dados, dominó e até mesmo de 

baralho, as crianças podem aprender a fazer cálculos de divisão e de multiplicação. Os 

jogos também proporcionariam a representação ou dramatização da vida diária, como por 

exemplo, tarefas de compra e venda.  

Voltado para os princípios da Escola Nova, Backheuser (1946) não deixa de 

salientar que tanto o ensino global quanto os jogos no ensino primário deles fazem parte, se 

atentando para a realidade dos alunos. O ensino global possibilita a leitura desta realidade, 

enquanto os jogos possibilitam ao aluno vislumbrar de como há de suceder na vida 
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cotidiana. Assim também, afirma que os jogos permitem aos alunos vivenciar um ambiente 

de sociabilidade e de solidariedade que não devem passar despercebido ao professor. 

Para que o ensino primário tenha êxito, Backheuser (1946) recomenda um ensino 

objetivo e, neste sentido, sua terceira diretriz faz referência ao ensino intuitivo. Citando 

educadores como Pestalozzi, Comenius e Herbart, o autor comenta que são grandes os 

benefícios do ensino intuitivo, já que é no exercício da observação que se aperfeiçoa 

qualidades e possibilita ao aluno, pela sua própria experiência, adquirir o conhecimento. O 

autor afirma que no ensino primário “a criança é essencialmente objetiva” (1946, p. 48), 

assim, são predominantemente visuais, de modo a muito valer o ensino intuitivo à 

Aritmética. 

Sua quarta e última diretriz se trata do ensino de autoridade, se referindo à postura 

do mestre. Considerando que a criança tem confiança naquilo que lhe diz um adulto, o 

professor deve ter segurança ao ensinar e dizer somente aquilo que a criança venha 

encontrar confirmação fora ou dentro da escola. Segundo o autor, isto não se afasta das 

prescrições da Escola Nova, já que o professor deve estimular seus alunos a pesquisarem e 

descobriram as verdades, cabendo à sua autoridade a palavra definitiva do assunto, 

principalmente nos primeiros anos, sendo que em idades posteriores tem-se um campo 

mais aberto de raciocínio.  

Quanto ao fim do período escolar primário, Backheuser ressalta: 

O ensino terá de ir gradualmente perdendo seu caráter concreto (intuitivo) 

para se tornar mais abstrato e dedutivo; empregar-se-ão menos os jogos, 

embora deva continuar as dramatizações e os projetos; o chamado 

“ensino de conjunto” terá de ir sendo substituído pelo ensino 

especializado, embora sempre solidamente travejadas e coordenadas 

umas às outras as diversas disciplinas; e, finalmente, a autoridade do 

mestre como que se irá esbatendo em uma colaboração mais democrática 

com a classe, sem perder (é claro) o ascendente moral que sempre o 

mestre precisa ter e tem de guardar para a honra de sua nobre missão. 

(BACKHEUSER, 1946, p. 65-66) 

Neste sentido, o ensino de Aritmética nos anos finais do ensino primário deveria ter 

maior uso do raciocínio e das mecanizações inteligentes. Mesmo com a inserção de 

conteúdos mais abstratos, o autor ressalta que não poderia deixar de se fazer com que a 

escola fosse a “prática da vida”.  
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O ensino de Aritmética 

O ensino de Aritmética é discutido no livro de Backheuser (1946) tendo em vista 

três fatores tidos como necessidades didáticas da matéria, a saber, a memória, o raciocínio 

e o preparo para a vida. 

Quanto à memória, o autor afirma que mesmo estando naquele momento 

desvalorizada no Brasil é indiscutível que seu exercício é útil à aprendizagem da 

Aritmética. Assim, recomendava o exercício da memória por meio de impressões intensas 

e claras: 

O exercício, que é uma repetição, é pois indispensável na aritmética, 

porque em regra as impressões numéricas nunca são muito intensas nem 

muito claras na inteligência das crianças. Claro que essa repetição não 

deve ser levada tão longe que se torne fatigante, produzindo inibição. 

(BACKHEUSER, 1946, p. 86) 

Baseado em Rey, Backheuser (1946) afirma que tais impressões deveriam ser 

consequência de um grande interesse por parte do aluno, sendo o interesse responsável pela 

atenção e implicando na fixação do conhecimento. Considerando que as crianças não 

conseguem ter percepções abstratas, recomendava ao professor apresentar o “fenômeno 

numérico” de modo concreto, assim não somente facilitaria o entendimento como também 

atrairia o interesse do aluno. 

Atrelado à memória, o cálculo mental, presente nos programas oficiais brasileiros, 

era bastante preconizado naquele momento, porém pouco praticado segundo Backheuser 

(1946) devido à concepção do magistério que decorar era um mal. Neste sentido, a própria 

tabuada era mal entendida e estudada.  O autor, em favor do uso da memória, explica: 

É por esse exercício, por essa inteligência tabuada, que a criança adquire 

a prática indispensável à vida.  Não basta ter percebido, por método 

intuitivo, que 3 vezes 4 é igual a 12; não basta ter compreendido pelo 

“raciocínio” a operação da multiplicação; não basta que a criança a tenha 

feito uns pares de vezes; é indispensável que no justo momento da sua 

aplicação na vida prática – e depressa – se encontre o produto dos 

números dados. (BACKHEUSER, 1946, p. 91) 

Quanto ao raciocínio, Backheuser (1946) afirma que a pessoa que exagera nos 

hábitos de raciocínio se fecha em si e culmina ao ensino prejuízos antissociais: 
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Ora, o raciocínio matemático exagerado, desenvolvendo qualidades 

predominantemente pessoais, não se enquadra bem no feitio dessa 

pedagogia social. Por isso, os esquerdistas da “escola nova” reduzem, 

como já dissemos acima, o ensino da aritmética quase exclusivamente a 

celeiro de informações práticas, úteis à vida quotidiana. É um ponto de 

vista extremado. (BACKHEUSER, 1946, p. 83) 

Reconhecendo que a Aritmética depende do raciocínio, mas também considerando 

a variação psicológica da criança, Backheuser (1946) recomendava o ensino por meio dos 

jogos coletivos e dos problemas resolvidos em comum.  

Cumprirá evitar nos primeiros anos da escola primária os ensinamentos 

baseados só no raciocínio; dê-se-os, de preferência, por modo intuitivo e 

concreto, e um pouco de “autoridade”. Só mais tarde, e pouco a pouco, 

irá o professor modificando-o e poderá afinal a vir a ter o raciocínio o 

papel preponderante que lhe cabe. (BACKHEUSER, 1946, p. 84) 

Outra necessidade da didática de Aritmética se tratava de imprimir ao ensino uma 

feição prática. Necessidade esta que foi levada a efeito por muitos reformadores da Escola 

Nova, tendo como intuito fazer com que os conteúdos apreendidos servissem à vida futura 

dos alunos, enquanto cidadãos. Nisto encaixa-se o lema de Decroly: “escola da vida para a 

vida, pela vida” (apud in BACKHEUSER, 1946, p. 96). Levando em consideração tal 

necessidade, Backheuser (1946) indicava o ensino intuitivo e concreto, recomendando, a 

partir da leitura de Habernal e Kolar, contar e calcular, depois de ver. Segundo o autor, no 

ensino primário a Aritmética deveria ter caráter utilitário, deixando ao secundário o estudo 

das teorias. 

Importante ressaltar que estas necessidades didáticas que o autor apresenta não se 

tratam de elementos novos, mas que predominaram nas fases por ele identificadas: 

influência francesa (memória), influência positivista (raciocínio) e influência norte-

americana (lado prático do ensino). Neste sentido, o que Backheuser (1946) defendia era 

que houvesse equilíbrio entre os três fatores, reconhecendo a relevância de cada um. 

No livro constam ainda sugestões práticas de como “fazer o ensino da aritmética 

nas escolas primárias” (BACKHEUSER, 1946, p. 105). Nestas sugestões o autor aborda 

noção de número, algarismos, par e ímpar, soma, subtração, multiplicação, divisão, fração 

e avaliação numérica de comprimento, altura, velocidade e preço, frequentemente 

indicando ao professor como trabalhar os conteúdos com os diferentes tipos 
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psicológicos/matemáticos dos alunos. Também recomendava que se ensinasse noções de 

regra de três, abatimento, comissão, lucro e percentagem, tendo em vista a compreensão de 

situações do cotidiano, não propriamente a teoria, que seria trazida somente no ensino 

secundário. 

Referente ao material didático, Backheuser (1946) considerando que muitos 

professores reclamavam da escassez de materiais disponíveis na escola, salientava que os 

recursos a serem utilizados no ensino de Aritmética eram simples, como pedrinhas, folhas 

de árvore, caixas vazias, listas de preços, palitos, argila, cubos de madeira, papel 

quadriculado, horários de bondes, fita métrica, balança, termômetro, relógio, etc. Sugeria 

ainda que alguns materiais fossem confeccionados pelo professor e pelos alunos, como 

jogos, dinheiro de brinquedo, quadrante do relógio mudo, calendários, etc. Materiais como 

aritmomêtro3 e as tabelas de Parker diz não ser necessárias e que é vantajoso ao professor, 

dispensá-los. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Investigar a Escola Nova não é uma tarefa simples, visto que se integraram ao 

Movimento diferentes correntes de pensamento e concepções. Em especial no Brasil, a 

autonomia concedida aos estados fez com que a reforma variasse em grau de intensidade, 

nos conteúdos e objetivos; estando em jogo tanto atos políticos quanto pedagógicos. 

As análises indicam que o Movimento da Escola Nova, baseado nos estudos da 

biologia, psicologia e sociologia, se propôs a reorganizar os meios e fins da educação, 

dando ao ensino uma constituição técnica. O aluno ganhou centralidade e maior liberdade, 

e a aprendizagem foi compreendida como efeito da experiência, valorizando as situações 

de conflito onde a criança organiza o pensamento e cria sistemas simbólicos.  

Pela análise da obra de Everardo Backheuser, “Como se ensina a aritmética” 

(1946), fica em evidência que as aproximações da Escola Nova com o ensino de 

Aritmética, na concepção deste autor, se deram principalmente pelos estudos da psicologia 

que conduziram à reorganização da prática pedagógica esperada. O ensino de Aritmética, 

de acordo com o referido manual, deveria ser conduzido por meio do ensino global, com a 

3 Aritmomêtro era uma máquina que servia para fazer cálculos aritméticos; uma espécie de calculadora. 
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utilização de jogos e pelo método intuitivo, considerando os estágios do desenvolvimento 

infantil. 

As análises preliminares indicam que em Aritmética os elementos outrora utilizados 

não foram totalmente negligenciados, antes, permaneceram em tempos de Escola Nova de 

modo que se buscou o equilíbrio entre memória, raciocínio e a relação com a vida 

cotidiana. O estudo permitiu compreender que o ensino se apropriou dos elementos do 

método intuitivo, porém, avançou no sentido de requerer o lado prático, buscando, 

sobretudo, sua utilidade na vida das crianças.  
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CONTEÚDOS DE ÁLGEBRA ELEMENTAR E MÉTODOS 

DESTINADOS AO CURSO MÉDIO NA DÉCADA DE 1920: Possíveis 

Leituras 
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RESUMO 
Este artigo é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado em dezembro de 2015, 

como quesito parcial para obtenção do título de Licenciatura Plena em Matemática. Apresenta uma 

breve (re)leitura da obra Álgebra Elementar - Curso Médio, sem autoria específica, publicada pela 

FTD em 1925. O estudo foca alguns aspectos, tais como, o conteúdo interno; a origem, tanto do 

autor quanto da obra; o prefácio; o contexto político social e cultural; capítulos; seções; total de 

páginas e exercícios; conteúdos; linguagem; dentre outros elementos, que se encontram no livro 

didático, e que, de algum modo, contribuiram com a maneira de ensinar Álgebra. Para isso, fizemos

a “desmontagem” da obra em voga. Procuramos, com essa atitude, conhecer algumas 

intencionalidades, estratégias e métodos que o “autor” agregou para a construção de seu objeto 

cultural. Sendo assim, cumpre anunciar a questão delineadora deste artigo: Quais são as 

características dos conteúdos considerados como Álgebra Elementar de um livro didático destinado 

ao Curso Médio na década de 1920? 

Palavras-chave: Métodos. Álgebra Elementar. Ensino Primário. Livro Didático 

INTRODUÇÃO 

Um olhar diferenciado para a Álgebra proporcionou o interesse em analisar as 

configurações, os métodos e as concepções atreladas a Álgebra. Por esse motivo, após 

percorrer o Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina, o livro 

didático Álgebra Elementar - Curso Médio tornou-se o objeto para nossa investigação. 
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Tudo leva a crer que os livros didáticos são meros depósitos de conhecimentos. 

No entanto, é preciso observar que, além de ser um produto industrial, que auxilia tanto o 

professor quanto o aluno no ensino e na aprendizagem, estes impressos escolares 

pertenceram a uma determinada época e está agregado de cunho histórico, podendo assim, 

nos fornecer importantes informações. Partindo dessa concepção, considerar-se-á o livro 

didático, como um objeto cultural, isto é, um documento histórico, e como, objeto cultural, 

são fontes ricas e por isso merecem ser estudadas, e, de acordo com Valente (1999, p.19), 

podem [...] ocupar um lugar privilegiado da matemática escolar.  

A definição do que vem a ser um livro didático não é uma tarefa fácil, pois 

segundo Choppin (2004, p.5749) [...] o livro didático é designado de inúmeras maneiras, e 

nem sempre é possível explicar as características específicas que podem estar 

relacionadas a cada uma das denominações. Entender, então, os fatores que tornam um 

livro ser didático reforçará a utilidade desse instrumento pedagógico, sem ao menos, 

precisar conceituá-lo. À vista disso, segundo Lajolo (1996, p.4) [...] para ser considerado 

didático, um livro precisa ser usado, de forma sistemática, no ensino-aprendizagem de um 

determinado objeto do conhecimento humano, geralmente já consolidado como disciplina 

escolar, além disso, este instrumento pedagógico será “sempre” reconhecido como um 

objeto, abastecido de conhecimento e saberes. 

Por essas colações, esse artigo visa analisar caracteres que vai desde a estrutura 

física até a maneira metódica utilizada pelo “autor”. 

OS PRIMEIROS ASPECTOS DO OBJETO CULTURAL E O 

CAMINHO DA INVESTIGAÇÃO 

Ao utilizar o livro didático como objeto e fonte de pesquisa, com o intuito de 

extrair dele importantes informações, por meio de sua estrutura interna e externa, vale 

considerá-lo como Documento/Monumento. Para Le Goff (1994, p.535/536) Monumento 

[...] é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação [...]. O Documento 

[...] evolui para o significado de prova. E mais, o Monumento é [...] em primeiro lugar, 

uma roupagem, uma aparência enganadora, uma montagem [...] (p. 548). Além disso, o 

mesmo autor pontua que para considerar um documento como monumento se faz 
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necessário: [...] encontrar, através de uma crítica interna as condições de produção 

histórica (p. 546), bem como, desmontar, demolir essa montagem e analisar as condições 

de produção. Por meio destas colocações, é preciso [...] desestruturar essa construção (p. 

548), e isso, se dará por meio de sua materialidade. 

Ao tomar, então, o livro Álgebra Elementar - Curso Médio para análise, vale 

compreender que esse documento, [...] é antes de mais nada o resultado de uma 

montagem, consciente ou inconsciente, da historia, da época, da sociedade que o 

produziram (LE GOFF, 1994, p.547). Desta forma, todas as práticas culturais sejam de 

ordem autoral (modos de escrever, de pensar ou expor o que será escrito), editorial 

(reunir o que foi escrito para constituí-lo em livro), ou ainda artesanal (a construção do 

livro na sua materialidade [...]) (BARROS, 2005, p.134), contidas na construção do livro 

didático, se completam com a ordem econômica, política e social do século XX, 

especialmente a década de 1920, que corresponde ao período de publicação da obra em 

voga, mais especificamente o ano de 1925. 

Nesse período a economia do Brasil estava sendo comandada pelas oligarquias 

agrárias, que por sua vez, eram grupos políticos constituídos por grandes proprietários de 

terra. São Paulo e Minas Gerais eram os estados que detinham as maiores propriedades 

rurais, sendo assim, formaram respectivamente, os partidos políticos PRP (Partido 

Republicano Paulista) e PRM (Partido Republicano Mineiro) e representavam as 

oligarquias paulista e mineira de maior poderio (PETTA; OJEDA, 1999). 

Os Coronéis, isto é, os grandes latifundiários, segundo Petta Ojeda (1999), 

desfrutavam de total controle por meio de “favores” prestados aos seus trabalhadores e, 

sobretudo, devido à constituição de 1891, que estabeleceu que o voto não fosse secreto. 

Diante disso, os eleitores, por medo de sofrerem punições, acabavam votando de acordo 

com as ordens dos coronéis. Esse controle eleitoral ficou conhecido, como “voto de 

cabresto”.  Esse fato marcou o período que vai de 15 de novembro de 1889 à Revolução de 

outubro de 1930, conhecido como Período Republicano, ou como República Velha, ou 

ainda, segundo Figueiredo (2011, p.143), como República dos Coronéis. 

Também, na década de 1920, num cenário coberto de profundas mudanças 

políticas, econômicas e sociais, surge o movimento da Escola Nova e, aos poucos, vai 

conseguindo adeptos. Esse movimento, segundo Ribeiro (2004, p.172) teve como meta 

eliminar o ensino tradicional que mantinha fins puramente individualistas, pois buscava 
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princípios da ação, solidariedade e cooperação social. Partindo da compreensão de 

Siqueira Filho (2008, p. 29) de que a sucessão dos contextos históricos não se dá sob 

estagnações e que nela há descompassos, arriscaremos localizar a obra sob os princípios 

da Pedagogia Intuitiva. Dessa forma, tomamos como estudo a Reforma de Benjamim 

Constant, proposta no Governo Provisório de Manoel Deodoro da Fonseca. Antes, porém, 

cabe uma reflexão dos ideais desse grande homem, assim considerado por Lemos (2011, 

p.163). Nascido em Niterói em 1837, Benjamin Constant, seguidor da filosofia de Auguste

Comte, segundo Lemos (1997), foi o responsável por propagar o positivismo no Rio de 

Janeiro, bem como, fundar a Sociedade Positivista do Brasil, com o auxilio de Miguel 

Lemos e Raimundo Teixeira, seus ex-alunos.  

A filosofia positivista de Comte era carregada por um caráter pedagógico, tais 

características dessa doutrina evidenciam essa conclusão: 

1) O estudo da ciência positivista fornece-nos o único meio racional de pôr em

evidencia as leis lógicas do espirito; 

2) A filosofia positivista deve conduzir a uma transformação do nosso sistema de

educação; 

3) O ensino científico pode ser considerado como base da educação geral,

verdadeiramente racional. Mas o estudo das ciências em geral não tem apenas o 

objetivo de transformar a educação, mas deve também ser o suporte para o 

desenvolvimento de ciências especializadas; 

4) A filosofia positivista pode ser considerada como a única base solida da

reorganização da sociedade. 

(SILVA, 1999, p.39). 

Foi com esse mesmo caráter que Benjamin Constant por meio do Decreto nº 981 

do dia 8 de novembro de 1890, aprovou o regulamento de Instrução primária e secundaria 

do Distrito Federal. Em seu artigo 2º: A instrucção primaria, livre, gratuita e leiga, será 

dada no Districto Federal em escolas publicas de duas categorias: 1ª escolas primarias do 

1º gráo; 2ª escolas primarias do 2ª gráo. De acordo com o referido decreto o ensino das 

escolas primarias era repartido em três cursos: o elementar destinado para alunos de 7 a 9 

anos, o médio para alunos de 9 a 11 anos e o superior para alunos de 11 a 13 anos. A 

escola primária do 2º grau atenderia às crianças de 13 a 15 de idade, sendo que era 

necessário o certificado dos estudos primários de 1º grau para inserir-se na escola primária 

do 2º grau. De acordo com o artigo 3º, § 2º, o ensino nas escolas primárias deveria ser 

ministrado por meio do método intuitivo e o livro serviria apenas como um auxiliar.  
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Por estas palavras, devemos levar em contar, que o livro didático serve como um 

instrumento pedagógico para difundir conceitos. No entanto, é valido destacar que este não 

é o único instrumento cultural capaz de auxiliar tanto o professor quanto o aluno. 

Após essa breve apresentação do contexto histórico e da politica educacional 

podemos apontar que o impresso escolar, sofreu fortes influências, as quais são 

determinadas pelo contexto político, social e econômico da época em voga. Desta forma, 

na obra analisada há informações arquivadas tais como: os conteúdos apresentados, a 

linguagem empregada, a estrutura da obra, as atividades propostas, capa, contracapa, cor, o 

conteúdo interno; a origem, tanto do autor quanto da obra; o prefácio; capítulos; seções; 

total de páginas; enfim, uma variedade de elementos que se encontra no livro e que permite 

conjecturar algumas características que o “autor” dispôs ao compor esse objeto de 

múltiplas leituras. Vale conhecer um pouco acerca de quem produziu a obra analisada. 

A DIVERSIDADE DE “MÃOS” E “CABEÇAS”

Conhecer um pouco acerca de quem produziu uma determinada obra é perceber 

sua representação diante dos seus escritos, ou seja, representar é fazer conhecer as coisas 

mediatamente pela “pintura de um objeto”, “pelas palavras e gestos”, “por algumas 

figuras, por algumas marcas” (CHARTIER, 2011, p.17). Por assim se pensar, podemos 

dizer que a relação entre o autor e aquilo que nomeia não é isomorfa (SOUZA, 2011, 

p.126), por isso, o que deve ser levado em consideração são os discursos deixados nas

entrelinhas de uma determinada obra. Sendo assim, o desaparecimento autoral, serve para 

impulsionar o leitor a compreender as singularidades do autor enquanto está assumindo a 

posição de escritor.  

Seguindo essa direção, uma das características do impresso escolar analisado, diz 

respeito a sua autoria. Segundo Barone (2008, p.62), em geral, os livros publicados pela 

editora F.T.D3  não possuem uma autoria específica, e, esta atitude, que por sua vez era 

3
 As siglas F.T.D foi uma homenagem à Frère Théophane Durand devido ao seu grande empenho e incentivo

ao crescimento e desenvolvimento das obras didáticas (BARONE, 2008, p.65). Considerada a mais completa 

editora de livros didáticos, a F.T.D tornou-se exemplo para todas as outras, surgidas a partir de 1950, que em 

conjunto, exerceram um papel importante na educação nacional. Em maio de 2015, após 113 anos de 

trabalho e muitas publicações, assumiu o compromisso de modificar a sociedade e passou a ser denominada 

F.T.D Educação, pois, segundo a empresa, Educar bem é pensar além (F.T.D, 2015). 
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empregada pelos Maristas, era para assinalar que a obra é da Congregação e não como 

obra específica de um único Irmão. Assim sendo, muitas “mãos” e muitas “cabeças” se 

fizeram presentes para compor a obra em estudo. 

No entanto, para melhor aceitar o desaparecimento da autenticidade autoral e 

aprovar a diversidade de “mãos” e “cabeças”, é necessário refletir a seguinte questão: Que 

importa quem fala, disse alguém, que importa quem fala (FOUCAULT, 2006, p.34). Em 

outras palavras: Qual a importância em saber quem é o autor de uma determinada obra? 

Será o autor, o principal componente para detectar os vestígios deixados nas entrelinhas de 

suas obras? 

Para essa última pergunta, acreditamos que não, pois a relação entre o autor e a 

sua escrita não consiste da mesma forma, ou seja, a função-autor não se exerce 

uniformemente e da mesma maneira em relação a todos os discursos e, além disso, o 

sujeito que escreve pode ser provido por vários eus. É nesse sentido que a figura do autor 

deve ser apagada em proveito das formas próprias dos discursos (SOUZA, 2011, p.127-

128), deixando com isso, passar por várias “mãos” e “cabeças”, seus diversos eus, mas 

tendo a certeza, de que esse anonimato é um modo de tentar desencadear reflexões 

diferentes no leitor acerca do conhecimento e do sujeito que escreve, uma vez que: [se] 

você não sabe quem eu sou você não terá a tentação de procurar os motivos pelos quais eu 

digo o que você lê (FOUCAULT, 2008, p.301). 

UMA POSSÍVEL (RE)LEITURA DA OBRA ÁLGEBRA ELEMENTAR 

É a partir da leitura interna e externa que é possível “desmontar” a obra Álgebra 

Elementar - Curso Médio, proporcionando assim, descrever uma possível (re)leitura do 

impresso escolar. Partindo, então, para análise externa, é necessário seguir as orientações 

da historiadora BITTENCOURT. Segundo ela, devemos dedicar certa atenção para a capa, 

pois a análise da capa sempre fornece indícios interessantes, desde suas cores e 

ilustrações até o título e as informações sobre as vinculações com as propostas 

curriculares (BITTENCOURT, 2004, p.312). 

Então, ao manusear o documento, foi possível identificar uma capa amarelada, 

pois era um hábito estabelecido na época das edições francesas (KOSHIYAMA, 2006 
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apud BARONE, 2008, p.48). Também, em caixa alta e em negrito, na parte superior, o 

titulo da obra - Álgebra Elementar, bem como a editora na qual o livro pertence, sendo que 

a palavra Álgebra recebia o maior destaque e o maior tamanho. Logo abaixo, dispõe-se o 

subtítulo da obra afirmando que seria para uso das escolas primarias e secundarias 

seguindo os programas do Colégio Pedro II, das Escolas Normais, etc. Exatamente, no 

meio da capa, constata-se a que nível de ensino destina-se a obra, sendo este, Curso Médio, 

e, mais abaixo, possui uma figura. Na parte inferior tem-se registrado, em letra maiúscula, 

a livraria: LIVRARIA PAULO DE AZEVEDO & CIA. Segundo Barone (2008, p.53) o 

uso dessa chancela nos livros didáticos se deu após a morte de ambos os sócios (Manuel 

Pacheco Leão, em 24 de dezembro de1913 e Francisco Alves, em 29 de junho de 1917), 

com isso, a editora passou a ser dirigida por Paulo Ernesto de Azevedo . Além disso, em 

relação ao formato, a obra se apresenta em in- oitavo (16,5 x 10,5 cm), e, sua impressão, é 

do ano de 1925. A figura 1 mostra a capa da obra Álgebra Elementar. 

Figura 1 – Capa e folha de rosto da obra Álgebra Elementar 

Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/0104427 
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A distribuição dos conteúdos do livro didático pode ser identificada pelo índice, 

denominado por “INDICE DAS MATÉRIAS”. Este título situa-se na parte superior da 

folha, em caixa alta e em negrito. Cada tópico, também, em caixa alta, porém, com um 

tamanho bem menor, fora divido em capítulos. Por exemplo: “CALCULO ALGÉBRICO” 

– “CAPÍTULO I” – “Generalidades” – página 22. A figura 2 apresenta o índice que se

encontra localizado na última página do impresso escolar. 

Analisando o índice, foi possível verificar que a obra está dividida em 35 

capítulos distribuídos entre os 5 títulos não numerados, os quais denominaremos por 

tópicos. Em cada capítulo, encontram-se as definições dos conteúdos a serem ensinados. O 

primeiro tópico definido por Calculo Algébrico é composto por 7 capítulos: Generalidades; 

Adição e subtração na álgebra; Multiplicação algébrica; Multiplicação dos polinômios; 

Divisão algébrica, Das frações algébricas. Estes estão distribuídos em 52 páginas. 

Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/0104427 ,1925 p.328 

Figura 2 – Índice da obra Álgebra Elementar 
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Também, neste tópico, há uma seção, com 20 páginas, definida por Números algébricos, 

composta por saberes preliminares4, que julgamos serem relevantes para introduzir todo 

acervo pedagógico do livro. 

O segundo tópico, denominado por Equação do Primeiro Grau, contém 62 páginas 

e se divide em 7 capítulos: Equação do primeiro grau a uma incógnita; Problemas do 

primeiro grau a uma incógnita; Equações a várias incógnitas; Problemas a várias 

incógnitas; Discussão; Desigualdades; Análise indeterminada do primeiro grau. 

Com 94 páginas, os conteúdos do terceiro tópico, cujo nome é dado por Equação 

do Segundo Grau, se distribui em 6 capítulos: Dos radicais; Resolução da equação do 

segundo grau; Propriedades e discussão das raízes; Problemas do segundo grau; 

Desigualdade do segundo grau; Variação de função. 

Os conteúdos do penúltimo tópico - Progressões e Logaritmos se encontram 

divididos em 76 páginas em 6 capítulos: Das progressões aritméticas; Das progressões 

geométricas; Propriedades dos Logaritmos; Emprego das tabuas de logaritmos; Exercícios 

e problemas de recapitulação. Por fim, o ultimo tópico, definido por Pontos Suplementares, 

contém 21 páginas e 9 capítulos: Raiz algébrica em geral, particularmente, a raiz quadrada; 

Máximo divisor comum; Noções sobre séries; Regras de convergências das séries, número; 

Desenvolvimento em série; Método dos coeficientes indeterminados; Equação 

exponencial; Teoria algébrica dos logarítmicos. 

Para este artigo, analisaremos alguns pontos do tópico Cálculo Algébrico. Os 

conteúdos que compuseram este primeiro tópico estão distribuídos em sete capítulos: 

Generalidades; Adição e subtração na álgebra; Multiplicação algébrica; Multiplicação dos 

polinômios; Divisão algébrica; Divisão de polinômios; Das frações algébricas. Sua 

estrutura segue o seguinte padrão: definições sucintas, claras e bem apresentadas, 

seguidamente, apontam as regras e as aplicações e por último a seção de exercícios, com o 

intuito de validar todo o conteúdo ensinado. 

O primeiro capítulo introduz a ideia de generalização, isto é, a utilização dos 

símbolos. As primeiras informações a serem realizadas pelo “autor” foram as definições, 

detectadas por nós, como necessárias para dar sequência ao conteúdo conforme segue: 

4  Entende-se por essas noções preliminares como uma revisão de conteúdo. 
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1. Expressão algébrica– Expressão algébrica é a indicação de operações a

efetuar sobre as letras [...].

2. Termo- Termo é toda expressão algébrica cujas partes são reunidas por um

sinal + ou – [...].

3. Monômio- Monômio é uma expressão algébrica de um só termo [...]

 (F.T.D, 1925, p.24). 

Há um total de 20 definições e cada uma delas é seguida de exemplos. As 65 

atividades oferecidas, nesse primeiro capítulo, seguem exatamente a ordem pelo qual as 

definições foram expostas. Os exercícios estão sempre acompanhados por alguns verbos 

tais como: Mostrar; Ler; Definir; Efetuar; Achar; Calcular, etc. A figura 3, exemplifica 

essas características. 

Apenas substituir valores, não precisando de muitos esforços cognitivos para 

obter o resultado desejado, foi outra característica encontrada em algumas lições, como 

apresenta a figura 4. 

Figura 3 – Exercícios do Tópico I - Capítulo I da obra Álgebra 

Figura 4 – Exercício para substituir valores da obra Álgebra Elementar 

 

Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/0104427, 1925, p.26.27 

Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/0104427, 1925, p.27 
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O “autor” busca justificar todos os conteúdos utilizando-se sempre de exemplos. A 

figura 5, apresenta uma demonstração, que mesmo sem o rigor matemático, não deixa de 

estabelecer um possível caminho em busca da veracidade matemática, cujas estruturas, 

encadeadas logicamente, devem fazer com que o sujeito seja convencido por ela. Pode-se 

enfatizar com isso, que essa “técnica”, encontrada no objeto de estudo, muito se utiliza na 

atualidade, seja na Matemática, ou em outra área de conhecimento. 

Segundo Barone (2008, p.79) os maristas além de se preocuparem com uma 

infinidade de exercícios, eles deveriam, estar relacionados com a realidade da vida dos 

alunos, se pautando em [...] problemas que indicassem situações do cotidiano destes. 

Nessa perspectiva, a figura 6 apresenta um problema em que mostra tal preocupação.  

Figura 6 – Primeiro Problema da obra Álgebra Elementar 

 

 

 

. 

Figura 5– Expoente Negativo da obra Álgebra Elementar 

Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/0104427, 1925, p.48-49 

Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/0104427, 1925, p.38 

Comunicações

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/0104427
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/0104427


Trata-se de um problema que se refere a uma situação de distribuição de certa 

quantia de dinheiro de um homem, supostamente o pai, para com seus filhos. O problema 

está formulado da seguinte maneira: Um homem dá a contos de reis ao filho mais velho, ao 

2º, dá dez vezes mais; ao 3º, dá 2 vezes mais do que aos dois primeiros juntos; enfim, o 4º 

recebe tanto quanto o 1º mais 3 vezes quanto o 3º. Quanto recebeu cada um e qual é a 

quantia repartida? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A história é êmula do tempo, repositório dos fatos, testemunha do 
passado, exemplo do presente, advertência do futuro.  

  Miguel de Cervantes

Contar uma historia é testemunhar o passado no presente. Uma história, então, foi 

por nós, narrada, por meio da obra Álgebra Elementar, datada de 1925. Um relato, que 

levou em consideração, aspectos internos e externos, tais como: caracteres da capa, autoria, 

exercícios propostos, bem como o contexto politico e educacional. Pois bem, um longo 

percurso de ideais, frases e pensamento foi trilhado, para que todas, em conjunto 

compusessem a escrita deste texto. 

A ausência da autenticidade autoral da obra em estudo ocasionou uma forte 

inquietação. Entretanto, consideramos que o nome do autor não é o principal componente 

para a construção de uma dada obra, mas sim, sua contribuição e sua concepção atrelada a 

sua escrita. Portanto, concluímos que esse anonimato era para proporcionar reflexões, do 

que está sendo apresentando, não levando em apreço, o sujeito, o qual prescreve todas as 

informações. 

De maneira gradativa, os conteúdos eram apresentados por uma linguagem 

relativamente simples e clara, podendo proporcionar uma fácil compreensão. As seções de 

atividades seguiam de acordo com a apresentação do conteúdo, por exemplo, se o “autor” 

apresentou grau de polinômio e redução de polinômio, então, o primeiro exercício estaria 

relacionado com o grau e o segundo com a redução de polinômios. Constatamos, também, 

um quantitativo expressivo de atividades, entre problemas e exercícios, após cada conteúdo 

estudado. Isso sinaliza, como entendemos, uma Matemática voltada para a prática. Esse 
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quantitativo, também, representa um ensino pelo método intuitivo, que segundo o Decreto 

nº981, seria o método utilizado nas escolas primárias da época, sendo o livro didático, um 

auxiliador para o conteúdo apresentado. 

Diante de todas as informações obtidas durante toda a pesquisa, não há dúvidas, 

de que, o livro não possui, somente, um caráter didático, mas também, assume o posto de 

objeto cultural, que pertenceu a uma determinada época e que está abastecido de 

conhecimentos históricos. Assim, temos a certeza que nos livros didáticos permanecem 

arquivadas informações que ultrapassam conteúdos pedagógicos. Por isso, essa não é uma 

história que tem fim, pois, pode advertir o futuro de infinitas maneiras, uma delas, uma 

nova história pode ser contada por meio desta obra analisada. 
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A ÁLGEBRA ELEMENTAR DE ANTÔNIO TRAJANO: entre teorias e 

concepções na década de 1930 

Jéssica Otaviano das Virgens1 

Moysés Gonçalves Siqueira Filho 2 

RESUMO 
Este artigo é um recorte de uma pesquisa histórica-documental a fim de identificar vestígios sobre 

o ensino de álgebra elementar presentes na 15ª edição da obra de Antônio Trajano publicada em

1932, realizada para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), um dos quesitos 

parciais para obtenção do grau de Licenciatura Plena em Matemática. Admite o livro didático como 

fonte de pesquisa e destaca o ensino de álgebra no Brasil; algumas concepções a ela atreladas; o 

elementar em Trajano; o contexto político-educacional da década de 1930. Analisa os conteúdos, 

seções e exercícios que compõem a obra, permitindo-nos uma visão acerca de como o autor 

considera o que deva ser o ensino de álgebra elementar. Foca a maneira como o conteúdo é 

apresentado ao leitor, a linguagem abordada, o método de ensino e os exercícios e problemas 

propostos. Aponta Trajano como fiel à estrutura da obra, mantendo sempre o mesmo formato 

durante as seções, isto é, definições, exemplos, exercícios.  

Palavras-chave: Livro Didático. Álgebra Elementar. Concepções. Ensino Primário. 

INTRODUÇÃO 

A álgebra é uma das áreas da Matemática vasta em teoria e problemas interessantes para os 

leitores. Segundo Miguel, Fiorentini e Miorim (1992), no início do século XIX o estudo da 

álgebra foi introduzido no ensino secundário brasileiro pela primeira vez. A oportunidade 

de investigar o ensino de álgebra a partir de um livro didático, concebido como fonte de 

pesquisa, nos permite encontrar elementos que evidenciam a construção, o crescimento e 

desenvolvimento do ensino de determina área do conhecimento. Para firmar esta ideia, nos 

apoiamos nas inquietações de Valente (1999, p.19): 

Quais explicações podemos dar hoje para o que ensinamos como 

Matemática nas escolas? Qual a origem escolar e que desenvolvimento 

tiveram os diversos conteúdos que hoje ensinamos? [...] Nossa história, 

1Graduada em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, 

Campus São Mateus.   

E-mail: jessicaotaviano.v@gmail.com 
2 Docente da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, Campus São Mateus.   

E-mail: siqueira.moyses@gmail.com 
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então, procurou rastrear a trajetória da constituição da Matemática escolar 

como um conjunto organizado de conteúdos para o ensino elementar da 

Matemática no Brasil. Chamo esse conjunto de teoria escolar. As 

principais fontes de pesquisa foram os livros didáticos.  

Para conceber os livros didáticos como fonte de pesquisa, de acordo com Valente 

(2008), é necessário construir sua biografia, e para isso, considera-se alguns aspectos, tais 

como: a análise do conteúdo interno da obra, o seu prefácio, as referências utilizadas, uma 

investigação sobre a origem da obra, do seu autor, das finalidades originais a que fora 

destinada, o contexto político-social em que foi elaborada, a legislação educacional e a 

política de adoção de livros didáticos da época, dentre outros elementos. 

Deste modo, como dito anteriormente, delimitamos a questão central da pesquisa: 

“Quais vestígios sobre o ensino de álgebra elementar estão presentes na 15ª edição da obra 

de Antônio Trajano publicada em 1932?”, cujo objetivo geral é identificar e analisar o 

tratamento dado por Trajano ao introduzir os conceitos de álgebra elementar na obra em 

voga.  

Durante a pesquisa realizada no Trabalho de Conclusão de Curso, citada 

inicialmente, uma revisão de literatura nos guiou em busca de autores que contemplaram 

em suas pesquisas a vida de Antônio Trajano e suas obras.  

Direcionamos nosso olhar, primeiramente, ao autor da obra em voga, Antônio 

Trajano, que segundo Oliveira (2013), nasceu no dia 30 de agosto de 1843, na cidade de 

Vila Pouca de Aguiar em Portugal. Aos 14 anos chegou ao Brasil e tornou-se brasileiro por 

naturalidade. Trajano foi um dos fundadores da Escola Presbiteriana de São Paulo, nela 

lecionou a disciplina de aritmética e, posteriormente, também, foi professor de matemática 

na Escola Americana de São Paulo. Aritmética e Álgebra Elementar são as duas áreas da 

matemática em que Trajano mais produziu livros didáticos. Ele teve um papel muito 

importante na educação brasileira. No ano de 1902, Antônio Trajano foi jubilado pelo 

presbitério do Rio de Janeiro e faleceu aos 78 anos, no dia 23 de dezembro de 1921. Além 

de Álgebra Elementar, publicou, ainda, Arithmetica Primaria; Arithmetica Elementar 

Illustrada; Arithmetica Progressiva; Álgebra Superior; Chave da Arithmetica Progressiva; 

Chave da Álgebra; Nova Chave da Arithmetica Progressiva; Nova Chave da Álgebra; 

Estudos da Língua Vernácula. Seguiremos algumas categorias destacadas pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (Ensino Médio, 2015) para organizamos breves análises.  
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A escolha da edição do livro, objeto de análise, justifica-se pela facilidade em 

encontrá-lo no Repositório da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma vez que não 

teríamos a oportunidade de buscar outras edições anteriores, como a primeira, que se 

encontra na Biblioteca Nacional. Não descartamos a possibilidade de continuarmos a 

pesquisa nesse tema, podendo assim, abranger outras edições da obra de Trajano. 

PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Para o desenvolvimento dessa investigação, optamos pela pesquisa qualitativa de 

cunho histórico-documental. Após admitir o livro didático como fonte de pesquisa, 

direcionamos nosso olhar para o ensino da álgebra e algumas de suas concepções. 

Segundo Gonçalves (2013), o Movimento da Matemática Moderna, ocorrido na 

década de 1960, teve como um dos seus objetivos a unificação dos três ramos da 

matemática: álgebra, geometria e aritmética, mediante a introdução da teoria dos 

conjuntos, estruturas algébricas e funções. Isso nos mostra que, ainda, nessa década, os 

conteúdos não estavam unificados em uma só matemática, permanecendo de forma 

isolada. A partir desse Movimento, a álgebra passou a ter um lugar de destaque no 

currículo escolar, sendo o seu ensino iniciado pela teoria dos conjuntos com foco nas 

operações e em suas propriedades. 

Para identificarmos vestígios sobre o ensino da álgebra, primeiramente, é 

necessário compreendermos algumas de suas concepções, como destacaremos a seguir. 

A característica de generalidade, geralmente, atribuída à Álgebra, também, é vista 

por Pérez y Marín (1928, p.13), o qual, citado por Miguel, Fiorentini e Miorim (1992, p. 

43), reforça a ideia de que, embora a Álgebra e Aritmética tivessem a mesma abordagem 

quase sempre mecânica e automatizada, existia, entre elas, uma relação de 

complementaridade: “[...] na Álgebra dá-se maior generalidade que na Aritmética ao 

estudo da quantidade e à resolução de problemas. O fim que se propõe a Álgebra é achar 

uma fórmula, e esta refere-se a um caso geral e abstrato”. 

Fiorentini, Miorim e Miguel (1993, p. 79), afirmam que: 

[...] por um lado, uma tendência tradicional que insistia em considerar a 

Álgebra como uma Aritmética universal ou generalizada e, por outro 
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lado, uma tendência moderna para a qual a Álgebra consistia em um 

sistema simbólico postulacional [...] 

Os mesmos autores, pautados em suas análises históricas, ainda evidenciam 

algumas concepções sobre álgebra, quais sejam: 

 Processológica: Vê a Álgebra como um conjunto de técnicas específicas para

solucionar determinados problemas;

 Linguístico-estilística: A Álgebra como uma linguagem específica criada

artificialmente para expressar de forma concisa as técnicas citadas anteriormente;

 Linguístico-sintático-semântica: Também encara a Álgebra como uma linguagem

específica e concisa, porém seu poder criativo e instrumental consiste em sua

dimensão sintático-semântica;

 Linguístico-postulacional: Denomina a Álgebra como “a ciência das estruturas

gerais comuns a todas as partes da Matemática, incluindo a Logica” (Piaget e

Garcia (1987), apud Fiorentini, Miorim e Miguel, 1993, p. 83).

Seguindo a vertente de que a álgebra se relaciona com a compreensão das letras, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (1998, p.116), apresentam 

diferentes interpretações da álgebra escolar e diferentes funções das letras: 

FIGURA 1 - Álgebra no Ensino Fundamental 
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Acreditamos que se a álgebra não for trabalhada sobre todas essas concepções, seu 

ensino fica falho, o que pode acarretar uma série de dificuldades para sua compreensão. 

Ante o todo exposto, cabe-nos, então, apresentar a concepção de Álgebra de 

Antônio Trajano. Para ele, a “Algebra é a parte das mathematicas que resolve os 

problemas, e demonstra os teoremas quando as quantidades são representadas por letras”. 

(TRAJANO, 1932, p. 5). Podemos aproximar essa concepção de Trajano à conceituação 

dada pela Processológica e pela Linguístico-estilística (FIORENTINI; MIORIM; 

MIGUEL, 1993), uma vez que o autor também vê a álgebra como uma linguagem. 

Vejamos, agora, como compreendemos Álgebra Elementar. Para isso, 

começaremos por compreender o que é elementar. Segundo Valente (2015), Trouvé (2008, 

p. 13) explica, considerando as doutrinas pedagógicas, que há duas fontes filosóficas para 

compreender o saber elementar, uma racionalista e uma empirista: 

Esquematicamente, diremos que a pedagogia de tradição racionalista 

coloca no centro de suas concepções os valores e ideais da Razão e do 

Saber, enquanto que a pedagogia de tradição empirista privilegia antes de 

tudo a Experiência e o Sujeito. Nesse sentido, a primeira será mais 

universal e ‘objetivista’; e a segunda, será muito mais particularista e 

‘subjetivista’. [...] Efetivamente, a primeira considera que o ‘simples’ 

reside na abstração, enquanto que a segunda estima que o simples reside 

na ‘concretude’. 

De acordo com a estrutura apresentada na Obra em voga, podemos relacionar, 

muito provavelmente, o Elementar da Álgebra de Trajano à pedagogia de tradição 

racionalista, uma vez que os inúmeros exercícios mecânicos que compõem a forma 

“definição-exemplos-exercícios” presentes no texto, não privilegiam o sujeito, a fim de 

colocá-lo como figura central, visto que não relacionam às práticas sociais de seu convívio. 

Entendemos que para Trajano, o elementar representa o saber mínimo, isto é, 

conhecimentos que formam a base dos conceitos necessários para avançar no grau de 

complexidade dos conteúdos, sendo garantido a todos em caráter utilitário e instrumental. 
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O CONTEXTO POLÍTICO-EDUCACIONAL DA DÉCADA DE 1930: Alguns 

destaques 

Neste momento, direcionamos nossa atenção para alguns fatos políticos que 

ocorreram na década de 1930 e que fizeram parte do contexto educacional da época. 

A década de 1930 foi marcada por grandes mudanças educacionais estabelecidas 

pelas reformas nacionais. Segundo Romanelli (1986), até então, a educação brasileira 

estava organizada em sistemas estaduais alheios ao sistema central, ou seja, sem nenhuma 

política nacional de educação. Por sua vez, em quase todo o território brasileiro, o ensino 

secundário não passava apenas de cursos preparatórios de caráter, exclusivamente, 

propedêutico. As reformas elaboradas, anteriormente, pelo sistema central limitaram-se ao 

Distrito Federal e foram apenas apresentadas aos Estados como modelo a ser seguido, no 

entanto, sem obrigação. 

Trajano não especifica a que nível de escolarização sua obra se destina, mas 

identificamos indícios de que a obra esteja voltada para o ensino secundário, uma vez que 

os conteúdos abordados pelo autor fazem parte do currículo desse nível de escolarização. 

Entretanto, também, identificamos algumas características comuns prescritas ao ensino 

primário, as quais delinearemos mais adiante e o que justifica a inserção desse texto na 

temática do evento.   

Francisco Campos foi o responsável por reformular nacionalmente a Educação 

Brasileira, por meio de uma série de decretos, conhecidos como Reforma Francisco 

Campos. Dentre esses decretos, destacamos a seguir: 

QUADRO 1 – Reforma Francisco Campos (1931-1932, São Paulo) 

Decreto nº 19.850 – 11/04/1931 Cria o Conselho Nacional de Educação. 

Decreto nº 19.851 – 11/04/1931 

Dispõe sobre a organização do ensino 

superior no Brasil e adota o regime 

universitário. 

Decreto nº 19.852 – 11/04/1931 
Dispõe sobre a organização da Universidade 

do Rio de Janeiro. 

Decreto nº 19.890 – 18/04/1931 
Dispõe sobre a organização do ensino 

secundário. 
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Fonte: a autora 

Em suma, a Reforma Francisco Campos criou o Conselho Nacional de Educação; 

dispôs sobre a organização do ensino superior e sobre a instrução religiosa nos cursos 

primário, secundário e normal; e reorganizou o ensino superior, secundário e comercial. 

Além disso, deu maior organicidade ao ensino secundário, estabelecendo definitivamente 

dois ciclos seriados, frequência obrigatória, regras para contratação de professores e ainda 

“equiparou todos os colégios secundários oficiais ao Colégio Pedro II, mediante a inspeção 

federal e deu a mesma oportunidade às escolas particulares que se organizassem e se 

submetessem a mesma inspeção” (ROMANELLI, 1986, p.135). 

O Decreto nº 19.890 de 18 de Abril de 1931, ainda destaca que: 

Art. 10 - Os programas do ensino secundário, bem como as instruções 

sobre os métodos de ensino, serão expedidos pelo Ministério da Educação 

e Saúde Pública e revistos, de três em três anos por uma comissão 

designada pelo Ministro e à qual serão submetidas as propostas 

elaboradas pela Congregação do Colégio Pedro II. [...] 

Art.12 § 2º Os programas de ensino destes cursos, organizados e 

expedidos nos termos do art. 10, serão idênticos aos do Colégio Pedro II 

(BRASIL, 1931). 

Assim, buscamos no Programa de Ensino do Colégio Pedro II de 1931, indícios 

sobre como se pretendia o ensino da Álgebra.  

De acordo com o Programa de Ensino do Colégio Pedro II, os conteúdos estudados 

deveriam cumprir uma escala de complexidade, indo do mais simples para o mais 

complexo, características essas, do método sintético, que de acordo com Araújo, 1996 apud 

Luz e Lima, 2010, p. 4: 

[...] os métodos sintéticos encontram fundamentação teórica na 

concepção cartesiana clássica da educação, particularmente no segundo e 

terceiro preceito do “Método do discurso”, de Descartes, que recomenda 

dividir as dificuldades e partir do conhecimento dos elementos mais 

simples, mais fáceis, para os mais complexos. Todavia, o que é 

Decreto nº 20.158 – 30/06/1931 

Organiza o ensino comercial, regulamenta a 

profissão de contador e dá outras 

providências. 

Decreto nº 21.241 – 04/04/1932 
Consolida as disposições sobre a 

organização do ensino secundário. 
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necessário reduzir é a dificuldade e não a complexidade [...], Parte-se do 

simples (letra, som ou sílaba) para o complexo (palavra, frases, textos) 

[...]. 

Durante todo o livro Álgebra Elementar, podemos observar que Trajano emprega o 

método sintético, uma vez que a própria distribuição dos conteúdos na obra segue de 

acordo com o grau de complexidade. 

Vale ressaltar que o Decreto que organiza o ensino secundário foi estabelecido em 

1931, e o Programa de Ensino do Colégio Pedro II, citado anteriormente, também, foi 

instituído em 1931. Possivelmente, não houve tempo hábil para que o Programa 

apresentado se adequasse completamente a Reforma. 

Podemos destacar, também, que o Livro Álgebra Elementar não atende a todos os 

quesitos da Reforma Francisco Campos e, também, não atende amplamente o Programa de 

Ensino do Colégio Pedro II, visto que nem todos os conteúdos propostos no Programa 

estão presentes no livro. Mas, o método sintético, pretendido pelo Programa, encontra-se 

presente no livro. Como Trajano faleceu em 1921, antes da Reforma Francisco Campos, 

possivelmente, as alterações realizadas na 15ª edição do livro foram feitas, muito 

provavelmente, pelos editores, os quais acabaram por não ajustar a obra aos princípios da 

Reforma. 

BREVE ANÁLISE DA OBRA ÁLGEBRA ELEMENTAR 

Como recorte da pesquisa original, apresentaremos a seguir, apenas alguns aspectos 

gerais da obra analisada e algumas conclusões referentes a pesquisa realizada.  

O livro Álgebra Elementar, em sua 15ª edição, foi publicado em 1932, pela Livraria 

Francisco Alves.  

Por meio do prefácio, identificamos as propostas de Trajano, as quais justificam os 

conteúdos presentes no livro, como também, indícios acerca da concepção de álgebra 

defendida pelo autor, bem como as referências às legislações que o livro estaria 

subordinado. O autor, ainda no Prefácio, evidencia que o livro foi escrito com o intuito de 

despertar nos leitores o gosto e o interesse pelo estudo da Álgebra, a partir de uma escrita 

simples e clara. 
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A seguir, a capa do livro Álgebra Elementar: 

FIGURA 2 - Capa do livro Álgebra Elementar de Antônio Trajano 

Fonte: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104463>. 

A Obra em voga é composta por 185 páginas e 23 seções não numeradas. No total, 

são 869 exercícios e 308 problemas propostos. O Quadro 2 apresenta a distribuição dos 

conteúdos no livro, bem como a quantidade de páginas referentes a cada seção: 

Quadro 2- Distribuição das seções 

Seções Conteúdo 
Número de 

Páginas 

1 Álgebra Elementar 11 

2 Addição 6 

3 Subtracção 7 

4 Multiplicação 7 

5 Divisão 8 

6 Theoremas 5 

7 Divisores e Múltiplos 8 

8 Máximo Divisor Commum 4 

9 Mínimo Múltiplo Commum 3 

10 Fracções Algebricas 19 

11 Equações do Primeiro grau 8 
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12 Problemas 20 

13 Demonstrações Algébricas 5 

14 Generalizações 5 

15 Fórmas da Solução 7 

16 Discussão dos Problemas 4 

17 Desigualdade 5 

18 Formação das Potências 10 

19 Extracção da Raiz Quadrada 18 

20 Equação do Segundo grau 16 

21 Equações Biquadradas 2 

22 Razão e Proporção 8 

23 Progressões 10 

Fonte: a autora 

Podemos observar que, a obra de Trajano abrange quase todos os conteúdos 

sugeridos no Programa de Ensino do Colégio Pedro II de 1931. 

Das seções que compõem o livro, destacaremos, a seguir, apenas duas: A primeira – 

Álgebra elementar; e a sexta – Theoremas. A escolha da primeira seção deu-se pelo fato de 

ser o introdutório do livro, podemos averiguar como Trajano descreve as primeiras 

definições, a fim de verificar a base que o leitor adquire no início da leitura. Os objetivos 

do autor em tornar o ensino da Álgebra Elementar mais ameno e reduzir o máximo 

possível o rigor algébrico, nos motivou a escolher a seção dos Teoremas, uma vez que é 

possível identificar de qual forma é posta uma parte teórica mais complexa. 

A seção I, intitulada Álgebra Elementar, contém quatro tópicos além de várias 

definições. Por ser a primeira seção, trás algumas definições necessárias para o início dos 

estudos, como por exemplo: “O que é álgebra?”, “Symbolos algébricos”, “Problema”, 

“Theoremas”, etc. Vejamos algumas definições: 

1. Algebra é a parte das mathematicas que resolve os problemas, e

demonstra os teoremas quando as quantidades são representadas por 

lettras. 

2. Symbolos algébricos são lettras, numeros e signaes com que se

exprimem as quantidades, e effectuam as operações. 

3. Problema é uma questão que requer uma ou mais quantidades

desconhecidas que se teem de obter por meio de quantidades conhecidas. 

[...] 

5. Theorema é uma proposição que mostra alguma relação ou propriedade

das quantidades algebricas, e que se póde tornar-se evidente por meio de 

uma demonstração (TRAJANO, 1932, p.5). 
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No decorrer da seção, o autor não anuncia os exemplos, eles estão implícitos após 

cada definição, no que ele classifica como “Illustrações” para esclarecer a teoria 

apresentada. Vejamos a seguir (TRAJANO, 1932, p.7): 

Illustração. Se dermos á lettra  o valor de 2; a  o valor de 3, e a  o 

valor de 4, teremos nas tres ordens de factores ,  e o mesmo

produto, como vemos [...] 

No item 20 é apresentada a primeira seção de exercícios, tratando-se dos símbolos 

algébricos. Vejamos na Figura 3: 

FIGURA 3 – Exercícios sobre símbolos algébricos 

Fonte: Trajano, 1932, p. 8 

Podemos observar que, inicialmente, o autor determina os valores de cada letra para 

em seguida utilizar os mesmos valores em todos os exercícios propostos. Os “problemas” 

apresentados seguem com sua respectiva solução, como exemplos a serem seguidos pelo 

leitor a fim de resolver os demais exercícios. A resolução dos “problemas” divide-se na 

solução e nas operações realizadas para obter a resposta. Destacamos, também, a grande 

quantidade de exercícios com o mesmo objetivo de fixar o conteúdo para o leitor. Basta, 
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apenas, a substituição de valores para se obter o resultado pretendido. Não exige muito 

raciocínio por parte do aluno. Dos exercícios propostos, a metade já vem acompanhada das 

respostas finais, deixando implícito que o leitor deve resolver a questão para conferir a 

resposta. 

A seção VI é composta por sete teoremas, considerados pelo autor como 

“importantes que habilitarão os alunnos a executar com muita facilidade os processos que 

multiplicam rapidamente certas quantidades, e as decompõem com igual presteza em seus 

factores componentes” (TRAJANO, 1932, p.40). 

O 1º Teorema trata do que chamamos hoje de “Quadrado da soma”. Antes de ser 

enunciado, o autor escreve o teorema com outras palavras, de forma mais clara e 

apresentando um exemplo literal, para em seguida formulá-lo. Como vemos a seguir: 

FIGURA 4 – 1º Theorema 

Fonte: Trajano, 1932, p.41 

Vale ressaltar a operação matemática apresentada na figura 11, o autor realiza a 

multiplicação com as letras de modo similar dos números, para exemplificar a teoria que 

está apresentando, e de forma mais clara do que hoje nós chamamos de “Propriedade da 

Distributiva”. No entanto, a forma como o autor enuncia o teorema pode alavancar 

algumas dúvidas, de maneira confusa ele diz que “[...] é igual ao quadrado da primeira, 

mais duas vezes o producto da primeira multiplicada pela segunda [...]” (TRAJANO, 1932, 
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p.41). Os termos “produto” e “multiplicada” simbolizam, aqui, a mesma situação. Ou seria,

“O quadrado da primeira, mais duas vezes a primeira multiplicada pela segunda” ou 

também, “O quadrado da primeira, mais duas vezes o produto da primeira pela segunda”. 

Tornando, assim, o teorema mais claro e compreensível para o leitor. 

Após o teorema, o autor propõe uma série de exercícios objetivando a sua 

aplicação. A maneira como Trajano apresenta o teorema auxilia no entendimento do leitor, 

pois, às vezes, a linguagem formal pode criar dúvidas sobre o que está sendo exposto. 

Os demais teoremas seguem de maneira análoga. Podemos observar que as duas 

seções analisadas apresentam algumas regularidades, como a estrutura em que os 

conteúdos são abordados. As definições são sempre acompanhadas de exemplos, durante 

toda a seção, notas de aula são encontradas a fim de esclarecer eventuais dúvidas dos 

leitores, bem como orientar em seus estudos. Os exercícios propostos são similares em sua 

maioria, com o intuito de fixar o conteúdo e aplicar a teoria apresentada. 

À GUISA DE REFLEXÕES 

Frente ao percurso que trilhamos, o primeiro trajeto percorrido compreendeu a 

escolha do livro didático para a análise. Buscamos aporte teórico para tangenciar o estudo 

sobre os livros didáticos como fontes de pesquisa. Encará-lo dessa maneira permitiu-nos 

uma investigação a respeito do que era ensinado e de que maneira se dava esse 

ensinamento, isto é, identificamos características do método sintético, donde o 

conhecimento parte de elementos mais simples para os mais complexos. 

Para entender a Álgebra Elementar apresentada na obra em voga, perpassamos por 

algumas questões referentes ao seu ensino no Brasil, o que nos tornou conhecedores das 

várias concepções a ela atribuídas até o presente momento. 

Entre os objetivos da pesquisa, também, estava o de compreender o contexto 

político-educacional da década de 1930 e, para isso, recorremos à Reforma Francisco 

Campos, que por meio de uma série de decretos foi a responsável por dar maior 

organicidade ao ensino secundário, além de determinar que todas as séries do ciclo 

fundamental abordassem a Matemática como disciplina e tornar o currículo seriado e a 

frequência obrigatória, estabelecendo que os programas de ensino utilizados em escolas 
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regulares de ensino secundário, deveriam ser idênticos aos dos programas de ensino do 

Colégio Pedro II, para os quais direcionamos nosso olhar. 

Para responder ao problema de pesquisa, escolhemos duas seções: Álgebra 

Elementar; e Theoremas. Podemos observar que a forma como o autor introduz os 

conceitos algébricos foi consonante com o objetivo descrito no Prefácio, ou seja, 

apresentar uma linguagem simples e clara, em atendimento ao Programa do Colégio Pedro 

II. 

Consideramos que os objetivos almejados pelo autor com o livro, foram 

amplamente contemplados, visto que, a linguagem simples; os exemplos dados, após cada 

teoria, e os problemas resolvidos contribuíram para tornar o ensino da Álgebra mais 

ameno. 

O assunto em questão nos certifica de que podemos nos aprofundar ainda mais 

nessa pesquisa, de modo que diversos pontos poderão, ainda, ser explorados. 
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A ÁLGEBRA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR PRIMÁRIO: 
cenas de mudanças no saber matemático a ensinar 

Wagner Rodrigues Valente1 

RESUMO 
O texto analisa a entrada da Álgebra nos saberes matemáticos de formação de normalistas. Para tal, 
investiga estudos sobre a presença do modelo estadunidense na educação brasileira, o currículo da 
Escola Americana para formação de normalistas, os debates e diretivas curriculares para o ensino 
de matemática no curso primário dos EUA e livros didáticos de álgebra destinados à formação de 
professores. Perpassa a análise, mesmo que de modo não explícito, os referentes da História 
Cultural. O estudo orienta-se pela questão: que justificativas estão presentes para a entrada da 
Álgebra na formação do professor do ensino primário? Os resultados da investigação permitem 
concluir que a entrada da Álgebra na formação de professores refere-se a uma extensão dos cursos 
de Aritmética, onde problemas mais complexos justificam elementos algébricos para a sua 
resolução. Não se trata da inclusão de uma nova disciplina de estudos na formação dos professores 
primários, são rudimentos algébricos que amplificam a Aritmética tradicional.  

Palavras-chave: formação de professores que ensinam matemática. história da educação 
matemática. Álgebra. 

1 Prof. Livre Docente do Departamento de Educação da UNIFESP – ghemat.contato@gmail.com 
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SABERES ELEMENTARES MATEMÁTICOS DO ENSINO 

PRIMÁRIO EM CONCURSOS SERGIPANOS (1883-1916) 

Heloísa Helena Silva
1

RESUMO 
Neste artigo é apresentado inicialmente o resultado de uma investigação que procurou identificar 

saberes elementares matemáticos presentes em provas de concursos para a Instrução Pública do 

ensino primário no período de 1883 a 1916 no Estado de Sergipe. Foram identificados saberes 

como: operações fundamentais de inteiros, quebrados e frações; redução de frações a 

decimais; somar quebrados; maior divisor comum; somar inteiros e diminuir decimais; 

numeração decimal, fração decimal; conversão de fração decimal em ordinária e vice-

versa; teoria e propriedade das proporções; divisão proporcional e juros simples. Depois de 

identificados esses saberes e seguindo pistas, como as postas no Relatório da Instrução Pública que 

cita manuais, como Arithmetica Elementar Illustrada e Arithmetica Primária de Antonio Trajano, a 

opção adotada foi fazer comparar as respostas e enunciados das provas e o tratamento dado aos 

saberes por Antonio Trajano em seus manuais. Após a comparação dos manuais com as questões 

das provas foi identificado um “provável” uso desses manuais por candidatos e pelos membros da 

congregação que elaboraram as provas, tomando-os como referência. 

Palavras-chaves: Saberes elementares matemáticos. Provas de concurso. Manuais 
Arithmetica Primária.e Arithmética Elementar Illustrada.. 

INTRODUÇÃO 

Este artigo é um recorte da pesquisa Uma investigação sobre os saberes 

elementares matemáticos presentes no(s) processo(s) de seleção dos professores primários 

das escolas públicas em Sergipe (1874 – 1953) vinculada a um projeto maior intitulado A 

Constituição dos Saberes Elementares Matemáticos: A Aritmética, a Geometria e o 

Desenho no curso primário em perspectiva histórico-comparativa, (1890-1970) 

desenvolvido pelo GHEMAT
2
.

1
Mestranda da Universidade Federal de Sergipe- UFS. Campus de São Cristóvão. 

heloisahmachado@hotmail.com 
2
 Esse projeto reúne pesquisadores doutores de dezesseis estados brasileiros com o intuito de elaborar uma 

investigação histórico-comparativa. A temática de estudo refere-se à análise da trajetória de constituição dos 

saberes elementares matemáticos (a Aritmética, a Geometria e o Desenho) presentes no curso primário de 

diferentes regiões brasileiras desde o período de criação do modelo “grupo escolar” até a sua extinção a partir 

da criação da escola obrigatória de oito anos. O projeto é coordenado pelo Professor Dr. Wagner Rodrigues 
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O objetivo proposto inicialmente foi investigar sobre saberes elementares 

matemáticos presentes em provas de concursos para professores primários no período de 1883 a 

1916 no Estado de Sergipe. Depois de um exame e identificação dos saberes nas provas de 

concursos de 1883, 1890, 1891, 1898, 1916, optamos por fazer uma comparação entre os 

enunciados e respostas da prova com o compêndio Arithmética Primária de Antonio 

Trajano, 12ª edição, publicado nas décadas de oitenta e noventa dos oitocentos
3
 e

Arithmetica Elementar Illustrada, 92ª edição, publicado em 1922. 

AS PROVAS: UMA APRESENTAÇÃO 

O entendimento aqui adotado é de que as provas de concursos podem permitir a 

produção de uma história da educação matemática sobre práticas da inserção de 

professores no ensino primário, escolas e sobre saberes elementares matemáticos. Vale 

ressaltar que as provas são uma das fontes ainda pouco utilizadas por historiadores da 

educação matemática, mas que se enquadram naquelas apontadas pela historiadora da 

educação Marta Maria Chagas de Carvalho.  

Livros escolares, cadernos, mobiliário, materiais didáticos, guias 

curriculares, programas, regulamentos, revistas, etc. (...) Não são mais, 

para esse novo historiador, apenas fontes de informação historiográfica. 

Passam a interessá-lo como objeto, no duplo sentido, de objeto da 

investigação e de objeto material cujos usos, em situações específicas, 

querem determinar. A materialidade desses objetos passa a constituí-los 

como suporte do questionário que orienta o investigador no estudo das 

práticas que se formalizam nos usos escolares desses objetos.( 2003, apud 

OLIVEIRA, 2013, p. 31).  

No exame dessas fontes os pesquisadores devem ter uma indagação e a partir dos 

vestígios produzirem um novo enredo, uma história ainda não escrita, que muitas vezes 

Valente (UNIFESP/GHEMAT). No caso de Sergipe está representado por meio de pesquisas coordenadas 

pela Profa. Dra. Ivanete Batista dos Santos (DMA- PPGECIMA/UFS). 
3
 Para chegarmos até essa pressuposição tomamos como referência os escritos de Nara Vilma Lima Pinheiro 

(2013, p. 43). Esta autora conjecturou que a Arithmetica Primaria, na sua 12ª edição, teve como período de 

publicação 1889/1890. Para chegar a isto, Nara Pinheiro utilizou como ponto de referência o selo do 

“Instituto dos Surdos-Mudos officina de encadernação”, o qual permanece registrado na capa da Arithmetica 

Primaria. “Ao longo de sua história este instituto teve várias denominações, mas apenas no período de 1874 a 

1890 a denominação constante no referido selo” (PINHEIRO, 2013, apud OLIVEIRA, 2013, p 43). 
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surgem a partir de um olhar, de uma intuição e de uma apropriação. Esta entendida no 

sentido adotado por Chartier (1995). 

A apropriação tal como entendemos visa à elaboração de uma história 

social dos usos e das interpretações, relacionados às suas determinações 

fundamentais e inscritos nas práticas específicas que os constroem. 

Prestar, assim, atenção às condições e aos processos que muito 

concretamente são portadores das operações de produção de sentido, 

significa reconhecer, em oposição à antiga história intelectual, que nem 

as idéias nem as interpretações são desencarnadas, e que, contrariamente 

ao que colocam os pensamentos universalizantes, as categorias dadas 

como invariantes, sejam elas fenomenológicas ou filosóficas, devem ser 

pensadas em função da descontinuidade das trajetórias históricas (p. 184). 

E foi a partir desse entendimento que se procurou dar um sentido às provas de 

concursos localizadas no período. No exame das fontes já coletadas foi possível definir 

diferentes características em relação às provas, seja quanto ao estilo, mais especificamente, 

descritivo ou de resolução, seja em relação aos saberes elementares matemáticos, 

específicos em cada período. 

As provas desta investigação, datadas de 1883 até o ano de 1916, estão 

apresentadas de forma resumida no quadro 01, por meio dos tipos de provas, datas e 

saberes matemáticos tratados em cada uma delas. 

QUADRO 01- TIPOS DE PROVAS DE CONCURSOS. 

Anos Tipos Quantidade Saberes elementares matemáticos 

1883 Resolução 02 masculinas Numeração Decimal, fração decimal, transformação de 

fração ordinária em decimal e vice versa. 

1890 Dissertativa 01 masculina Theoria e propriedade das Proporções 

1891 Dissertativas 01 masculina 

01 feminina 

Divisibilidade dos números-números primos 

1898 Dissertativas 01 feminina Multiplicação de Frações Ordinárias. 

1916 Resolução 07 femininas Divisão proporcional, operações fundamentais e lucro. 

Fonte: quadro elaborado a partir das provas de concursos. 
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Vale ressaltar que as provas examinadas são representativas de concursos para o 

magistério da Instrução Pública, e foram elaboradas, conforme determinações postas em 

Regulamentos como, por exemplo, o de 1874 que para a inscrição manteve os mesmos 

critérios até 1883 referentes à saúde. O exame do atestado de saúde da candidata Maria 

Leopoldina de Carvalho, expedido pelo Dr. Ascendino Angelo dos Reis, serve para 

demonstrar que essas exigências continuaram, quando da abertura do concurso em 1883.  

Além dessas exigências legais foi possível identificar provas de resolução e 

provas dissertativas como estão apresentadas a seguir. 

Figura 01: Prova de 1883 – masculina 

Fonte: Arquivo Público do Estado de Sergipe (APES). 

Esses pontos da prova referem-se à transformação de frações ordinárias em 

decimais e frações decimais em ordinárias. O candidato Manoel Cardoso Nabuco Barretto, 

faz uma explanação do processo de transformação que consta dos pontos. 

Passamos então à prova de 1890, pertencente ao candidato Manoel Alves 

Machado, dissertativa constando de três páginas numeradas, manuscritas e aborda o ponto 

Theoria e propriedade das Proporções: 

[...] Proporção é a expressão de igualdade entre duas razões. Razão é a 

grandeza relativa que resulta da comparação entre duas quantidades. 

Duas razões por differença formam a equi-differença ou proporção 

arithmetica; duas razões por quociente formam a proporção geométrica, 
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ou simplesmente proporção. Tratamos da segunda espécie. Se entre 

quatro números, o quociente dos dous primeiros dá igual ao dos dous 

últimos, esses números estarão em proporção geométrica, colocando-se 

dous pontos entre o 1º e o 2º termos, quatro pontos entre o 2º e o 3º e 

dous pontos outra vez entre o 3º e o 4º. Os dous pontos em ambas os 

casos lêm-se está para, e os quatro pontos assim como, mostrando a 

igualdade entre as duas razões. O seguinte exemplo é uma proporção 

geométrica: 6: 18 :: 7 : 21, cujo quociente é 3; 6 e 18 são os termos da 1ª 

razão; 7 e 21 são os da 2ª ; 6 e 7 são antecedentes da proporção, 18 e 21 

são consequentes; 6 e 21 são extremos; 18 e 7 são meios. Propriedades: - 

Fundamental – O producto dos meios é igual ao dos extremos, como 

vemos no exemplo presente – 18 x 7 = 6 x 21. Reciprocamente sendo o 

producto de dous números igual ao producto de outros dous, os 4 

numeros constituirão proporção, sendo dous fatores meios e os outros 

dous extremos [...] (Prova de concurso, 1890, p. 01) 

O candidato define razão e proporção inicialmente, e depois escreve uma 

proporção como ela é lida e o que significa. Relata a propriedade fundamental: o produto 

dos extremos é igual ao produto dos meios. Só foi disponibilizado um recorte da prova 

como exemplo, mas há a prova inteira.  

As provas de 1891 estão assim denominadas: Prova de aritmética, assunto 

Divisibilidade dos números-números primos; Apresentam-se constando de três páginas 

numeradas, dissertativas e manuscritas. Essa pertence à candidata Laura Bransford, embora  

localizou-se outra pertencente a Gentil Sergipense Pessoa. 

[...] Divisibilidade dos números, é a propriedade que tem alguns números 

de poderem ser divididos por outro exactamente. Caracter da 

divisibilidade, são os meios pelos quaes se conhece que um numero é 

dividido por outro exactamente. O numero que divide outro exactamente, 

chama-se divizor. O numero que divide dous ou mais números 

exactamente chama-se divizor commum. Um mesmo numero pode ter ao 

mesmo tempo, muitos divisores; por isso os divisores são parciaes e 

máximos. Divizor parcial é o que divide o numero, produzindo um 

quociente que ainda pode ser dividido. Maximo divizor, é o que divide o 

numero produzindo um quociente que não pode ser mais dividido. O 

numero que se divide exatamente por outro, chama-se divisível. O 

numero que não se pode dividir exatamente por outro, chama-se 

indivisível, ou primo. Numero primo é o que só se divide por si ou pela 

unidade. Numeros primos entre si, são dous ou mais números que não 

tem divisor commum. Numero par, é o que se divide exactamente por 

dous, isto é, o que termina em 2, 4, 6, 8 e 0.  Numero ímpar, é o que não 

se divide exactamente por 2, isto é, o que não termina em 2, 4, 6, 8 e 0.  

Multiplo é o numero que contem outro algumas vezes exactamente. 

Submultiplo é o numero que se contem em outro exactamente. Exemplo: 

- 12 é múltiplo de 2, 3, 4 e 6, e esses números são submúltiplos de 12. É 

divisível por 2 todo numero que terminar em numero par como: 20, 46, 
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824, etc.[...] Todo numero que for divisível por dous ou mais números 

primos entre si, será divisível pelo producto d´elles. Com esta regra dos 

números primos entre si, conheceremos muitos divisores; assim: é 

divisível por 12 o numero que for por 3 e por 4; como 432, etc; este 

mesmo numero é divisível por 18, por que é por 2 e por 9, etc. Secretaria 

do Governo de Sergipe, em 10 de julho de 1891[...] (Prova de concurso, 

1891, p.01-02) 

A candidata descreve os caracteres da divisibilidade, por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 e 12. 

Expõe a definição de números primos, primos entre si e destaca a possibilidade de 

determinar muitos divisores pela regra dos números primos entre si. 

E após o exame das provas foi possível a identificação de saberes como: 

operações fundamentais de inteiros, quebrados e frações; Redução de frações a decimais; 

Somar Quebrados; Maior divisor comum; Somar; Somar inteiros e Diminuir decimais; 

Numeração Decimal, fração decimal; Conversão de fração decimal em ordinária e vice-

versa; Teoria e propriedade das Proporções; divisão proporcional e juros simples; 

Divisibilidade dos números-números primos; Multiplicação de Frações Ordinárias com 

quatro casos principais; números decimais, frações e operações fundamentais com frações; 

números e algarismos; algarismos arábicos; numeração ordinal; operações fundamentais, 

mínimo múltiplo comum; medidas de superfície, de volume e de comprimento; conversão 

de medidas de capacidade e medidas de comprimento; juros; máximo divisor comum por 

decomposição; hora e seus múltiplos e submúltiplos; medidas de capacidade; regra de três; 

expressões numéricas com frações; dízima periódica composta.  

Depois da identificação dos saberes, a opção foi buscar uma fonte que permitisse 

ao menos identificar as referências que à época foram utilizadas pelos elaboradores e pelos 

candidatos para apresentarem respostas dessa forma.  E foi seguindo pistas que chegamos 

ao manual de autoria de AntonioTrajano. 

No relatório da Diretoria Geral do Ensino Público do Estado de Sergipe, escrito, 

no período em que vigorava o Regulamento da Instrução Pública, baixado pelo Decreto nº 

45 de 19 de janeiro de 1893 estão postas as seguintes informações. 

[...] A infância indigente, graças ao vosso patriotismo, acha-se a esta hora 

provida de livros elementares para a instrucção primária, desaparecendo 

assim a má impressão produzida pela ausência dos mesmos livros das 

escholas públicas. A distribuição foi feita pela Circular nº 2 de 2 de 

setembro do anno passado, existindo ainda em depósito no archivo desta 
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repartição muitos exemplares do 1º, 2º, 3º e 4º livros de Uvilasio Ribeiro, 

grammatica do mesmo auctor e Arithmetica elementar de Antonio 

Trajano para irem suprindo as faltas que aparecerem.[...] (Relatório da 

Diretoria Geral do Ensino Público, 1896, p. 11-12) 

O relatório especificado acima foi dirigido ao Presidente do Estado de Sergipe, 

José Calazans, em 1896, elaborado pela Diretoria Geral do Ensino Público. Segundo ele 

desde 1895 já havia exemplares de livros de Arithmética Elementar de Antonio Trajano 

nas escolas. E foi a partir dessas pistas que optamos por comparar as provas com recortes 

dos saberes apresentados nos manuais. 

A Arithmetica Elementar Illustrada, compêndio de Antonio Trajano destinado aos 

alunos mais adiantados da escola Pública, segundo Oliveira (2013, p. 45) constatou: “essa 

obra foi submetida a um júri em uma exposição de materiais pedagógicos, e lá teve sua 

premiação”. Participavam desta amostra os materiais que apresentassem propostas 

inovadoras e modernizadoras para o ensino da época. O referido autor estava falando da 

Exposição Pedagógica realizada na, então, província do Rio de Janeiro no ano de 1883. 

Diante dessa afirmação, destaca-se no trabalho de Oliveira (2013): 

Acreditamos e defendemos a ideia de que após essa premiação adquirida 

na Exposição Pedagógica (1883) pela Arithmetica Elementar Illustrada, 

na 60ª edição, as outras duas aritméticas de Antônio Trajano também 

passaram a ter uma maior aceitação e disseminação por escolas 

brasileiras públicas e particulares. Isso porque não foi apenas a 

Arithmetica Elementar Illustrada que trouxe na sua composição uma 

inovação para o ensino de Aritmética, mas a Aritmetica Progressiva e a 

Arithmetica Primaria também foram compostas pelo mesmo modo 

metodológico – o intuitivo. Em outras palavras, as três obras da trilogia 

Arithmetica, do professor Antônio Trajano, tiveram suas produções com 

a incorporação de atrativos metodológicos diferenciados, mas sempre 

procurando ensinar Aritmética de modo intuitivo. Podemos citar alguns 

desses atrativos, tais como: ilustrações; lições graduadas, acompanhadas 

de exercícios e problemas próprios para cada grau de ensino; ensino 

teórico e prático; dentre outros (OLIVEIRA, 2013, p. 58) 

As afirmações de Oliveira (2013) sugerem que a edição nº 60, corresponde ao ano 

de 1883, quando participou da exposição pedagógica ocorrida no Rio de Janeiro, obtendo 

premiação pelos motivos expostos. A edição utilizada neste trabalho é a 92ª edição, de 

1922. 
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PROVAS E OS MANUAIS: UMA COMPARAÇÃO POSSÍVEL 

A seguir estão apresentados, mais uma vez recorte da prova de 1883 e um do 

manual de Antonio Trajano. Informa-se que se encontram digitalizados no Repositório
4
 da

Universidade Federal de Santa Catarina, exemplares desses manuais, assim como de outros 

livros didáticos. 

Figura 02: Prova de 1883 – masculina 

Fonte: Arquivo Público do Estado de Sergipe 

O candidato descreve as regras para a transformação de fração ordinária em 

decimal e decimal em fração ordinária, exemplificando cada caso. A forma como o 

candidato descreve essa transformação leva a uma aproximação com a linguagem usada 

pelo autor dos manuais. Na comparação com as regras expostas pelo autor do livro, 

Antonio Trajano, pode-se inferir que provavelmente esse candidato em algum momento já 

teve acesso à leitura desse livro. 

4
 “O repositório constitui-se de espaço virtual, no qual têm sido alocadas as fontes digitalizadas do projeto 

coletivo de pesquisa. Através dele, é possível o compartilhamento da documentação dos diferentes estados 

brasileiros integrantes da pesquisa. Para além desse importante espaço virtual, o Repositório também 

potencializa as pesquisas do grupo”. Pode-se ter acesso ao Repositório por meio do endereço eletrônico 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769 (COSTA; VALENTE, 2014, p. 3) 
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Figura 03: recorte da página 58 do livro Arithmética Primária 12ª edição(1889/1890) 

Fonte: : https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104083 

O processo de transformação  referendado pelo candidato utiliza a mesma regra 

exposta no livro, embora haja uma especificidade em relação à denominação do “zero”, 

que Antonio Trajano, autor do livro denomina de “cifras”.  

Figura 04: recorte da página 59 do livro Arithmética Primária 12ª edição(1889/1890) 

Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104083 

Em ambos os casos, adotamos os entendimentos postos no livro de Trajano (12ª 

edição, 1889/1890), como relacionados aos saberes elementares matemáticos de que trata a 

prova em questão, pois se adequam às respostas dadas pelo candidato, resguardadas as 

particularidades da liberdade de expressão. 

Reportando-nos desta vez à prova de 1891, cujo tema foi Divisibilidade de 

números. Números primos, voltamos  a reportar-nos a uma provável referência para as 

respostas desse candidato. 

Figura 05: recorte da p.38 do livro Arithmética Primária, 12ª edição (1889/1890) 

    Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104083 
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A partir deste recorte é possível identificar que a candidata utiliza quase a mesma 

linguagem com que o autor define divisor e divisor comum. A candidata Laura Bransford  

diz “O numero que divide outro exactamente, chama-se divizor. O numero que divide dous 

ou mais números exactamente chama-se divizor commum” (1891, p. 01). 

Figura 06- recorte de uma prova- Divisibilidade por 12- números primos entre si 

Fonte: prova de aritmética de concurso – 1891 

Nesse recorte a candidata dá ênfase ao processo de divisão quando os números 

possuem a propriedade de serem primos entre si
5
. Segundo ela há a possibilidade de

conhecermos muitos divisores, rapidamente. 

A prova de 1898 -Tese -Para concurso cadeira de Tanque Novo enfoca o tema de 

forma dissertativa, Multiplicação de Fracções Ordinárias. Apresenta a definição de 

multiplicação de frações acompanhada dos quatro casos principais, a saber: 1º 

Multiplicação de uma fração por um número inteiro; 2º caso: Multiplicação de um número 

inteiro por uma fração; 3º caso: Multiplicação de uma fração por outra; 4º caso: 

multiplicação de um número misto por outro. 

5
 Antonio Trajano define em seu livro “ Arithmética Primária, 12ª edição, (1889/1890), números primos 

entre si: “Dois ou mais números são primos entre si, quando não há nenhum número que os divida 

exatamente; assim 8 e 9 são primos entre si, porque não há divisor que divida exactamente estes dois 

números. Mas, nem 8 nem 9 separadamente são primos porque 8 é divisível por 2 e por 4 e 9 é divisível por 

3” (TRAJANO, 1889/1890, p.36-37). 

Comunicações



XIV Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): 

Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  
Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 

Universidade Federal Rio Grande do Norte         ISSN: 2357-9889    

Anais do XIV Seminário Temático – ISSN 2357-9889 

Figura 07: recorte da prova de 1898 

Fonte: APES 

Nesse recorte evidenciamos apenas o primeiro caso citado anteriormente, com 

suas propriedades e exemplos.  

A seguir está posta uma prova de 1916, envolvendo outros saberes elementares 

matemáticos. A prova de 1916, analisada contem três problemas envolvendo os saberes 

elementares de matemática, adição, subtração e divisão em partes desiguais. Conforme 

ilustrada pela figura 08. A resolução dos problemas das questões 1 e 3 sugerem o uso da 

anályse arithmetica, entendimento posto por Trajano (1922) no livro Arithmética 

Elementar Illustrada, como um dos métodos de resolução de problemas. Esta edição 

mesmo sendo posterior à prova, utilizamos pelo fato de adequar-se ao tipo de problema. 

Assim é definida a resolução de problema pelo referido autor “Resolve-se por anályse, 

quando, sem o emprego de regra alguma, se raciocina com os dados do problema para se 

obter a solução do calculo proposto”(TRAJANO, 1922, p. 122). Trajano diz ainda que: 

Antigamente a analyse era desconhecida no ensino elementar, hoje 

porém, com o progresso da pedagogia e o aperfeiçoamento do método de 

clareza, o ensino da analyse arithmetica está adoptado em todas as 

escolas onde se ensina esta matéria com perfeição, e já tem mostrado os 

Comunicações



XIV Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): 

Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  
Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 

Universidade Federal Rio Grande do Norte         ISSN: 2357-9889    

Anais do XIV Seminário Temático – ISSN 2357-9889 

mais vantajosos resultados, no adeantamento dos alumnos. (TRAJANO, 

1922, p. 122). 

Está exposto a seguir um recorte da prova de 1916, em que são destacados três 

problemas. 

Figura 08: Prova de problemas de 1916 

Fonte: Arquivo Público do Estado de Sergipe (APES) 

Essa prova de 1916, pertence à Umbelina de Sant´Anna, e procuramos relacioná-

la com as lições apresentadas no livro Arithmética Elementar Illustrada de Trajano (1922), 

por entendermos que as soluções dos problemas constantes das páginas do referido 

compêndio se adequam às resoluções apresentadas pela candidata. 

 Conforme exposição, os enunciados dos problemas no livro assemelham-se às 

questões da prova, no sentido de que emprega o uso direto das operações soma e 

multiplicação em uma resolução e análise para resolução de dois problemas, entendida a 

análise como uma resolução em que se utilizam os conhecimentos adquiridos e não 

somente aplicação direta de fórmulas. 
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Figura 09: recorte do compêndio  Arithmética Elementar de Antonio Trajano (1922, p. 23) 

Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105107 

Essa questão não é resolvida de forma direta pelo uso de fórmulas, mas pelo 

raciocínio que deve levar à solução após análise dos dados. Por este motivo encontra-se em 

evidência em um capítulo do livro intitulado Analyse Matemática. 

Figura 10: recorte do compêndio  Arithmética Elementar de Antonio Trajano (1922, p. 24) 

Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105107 

O tópico Analyse faz uma explanação passo a passo como chegar ao resultado que 

não se constitui de uso direto de fórmula 

Figura11: recorte do compêndio  Arithmética Elementar de Antonio Trajano(1922, p. 131) 

Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105107 
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Os indícios que se apresentam levam a considerar a possibilidade de uso desses 

manuais em terras sergipanas nesse período, visto que as apresentações dos conteúdos das 

provas sugerem uma proximidade da linguagem, que é adotada pelo autor dos manuais. 

Constatadas as semelhanças, é provável que nesse período esses manuais tenham sido 

utilizados para elaboração dos pontos constantes das provas de concursos, assim como 

fonte de referência para estudo dos candidatos. Tal afirmação é baseada em vestígios de 

períodos anteriores. Há indícios de que esses manuais foram distribuídos para escolas 

públicas de Sergipe, por alguns períodos, a exemplo do que foi registrado no Relatório da 

Diretoria Geral para o governador do Estado em 1896. 

CONSIDERAÇÕES 

A partir do objetivo deste trabalho foi possível identificar saberes elementares 

matemáticos presentes nas provas localizadas, dos concursos para seleção dos professores 

primários em Sergipe, no período de 1883 a 1916. Essas provas são do tipo: dissertativas, e 

provas de resolução. Os saberes elementares matemáticos identificados são: operações 

fundamentais de inteiros, quebrados e frações; redução de frações a decimais; somar 

quebrados; maior divisor comum; somar; somar inteiros e diminuir decimais; numeração 

decimal, fração decimal; conversão de fração decimal em ordinária e vice-versa; teoria e 

propriedade das proporções; divisão proporcional e juros simples; divisibilidade dos 

números-números primos; multiplicação de frações ordinárias com quatro casos principais; 

números decimais, frações e operações fundamentais com frações; números e algarismos; 

algarismos arábicos; numeração ordinal; operações fundamentais, mínimo múltiplo 

comum; medidas de superfície, de volume e de comprimento; conversão de medidas de 

capacidade e medidas de comprimento; juros; máximo divisor comum por decomposição; 

hora e seus múltiplos e submúltiplos; medidas de capacidade; regra de três; expressões 

numéricas com frações e dízima periódica composta. Depois da identificação desses 

saberes optou-se por fazer uma comparação dos conteúdos das provas com os manuais de 

autoria de Antonio Trajano, cujos usos nas escolas públicas foram citados no relatório da 

Diretoria Geral do Ensino Público de 1896. Há indícios de apropriações feitas pelos 

candidatos e prováveis membros da congregação no possível uso desses manuais, em 

relação às respostas dadas às questões, assim como pela elaboração das provas. 
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BUSCANDO AS METODOLOGIAS UTILIZADAS EM ARITMÉTICA 

NA ESCOLA NORMAL DO DISTRITO FEDERAL: 1899 – 1916 

Marcelo Ferreira Martins Salvador
1

RESUMO 
Este artigo apresenta um recorte da pesquisa de doutorado que vem sendo realizada objetivando 

levantar traços históricos sobre o ensino de Aritmética na Escola Normal da cidade do Rio de 

Janeiro, no período após a República (1899) até as Leis Orgânicas de 1946. Nesse texto aborda-se 

algumas das orientações teóricas e metodológicas apontadas em programas e livros utilizados nessa 

instituição no período de 1899 a 1916. A análise aqui apresentada centra-se nas orientações 

destinadas ao ensino de Aritmética existentes no livro Traité de Pédagogie Scolaire, de Irenée 

Carré e Roger Liquier, cuja edição de 1897 constava nas indicações no programa dessa Escola 

Normal, de 1911.  

. 

Palavras-chave: Escola Normal. Aritmética. Programa. Manual Pedagógico. 

INTRODUÇÃO: 

Minha pesquisa de doutoramento se concentra em buscar a trajetória histórica sobre 

a Aritmética na Escola Normal criada na cidade do Rio de Janeiro, no período 

compreendido entre a Proclamação da República, em 1889, até as Leis Orgânicas de 1946, 

em que o Rio de Janeiro era o Distrito Federal. As modificações decorrentes a partir da 

Constituição de 1891 até 1946 (1891, 1934, 1937, 1946) proporcionaram um novo pensar 

no cenário educacional no Distrito Federal, constituindo-se em período rico para 

investigações historiográficas (VIEIRA, 2007). 

Nesse texto aborda-se algumas das orientações teóricas e metodológicas apontadas 

em programas, legislações e livros utilizados nessa instituição no período de 1899 a 1916. 

Apesar da Proclamação da República ter ocorrido em 1889, somente em 1891 foi 

promulgada a 1ª Constituição da República. Fez emergir anseios de um novo projeto para a 

1
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educação. Foi proposta a Reforma Benjamin Constant, que aprovava os Regulamentos da 

Instrução Primária e Secundária do Distrito Federal. Reproduzia um sistema escolar 

tradicional e de base livresca, embora a Reforma Benjamin Constant evidenciasse maior 

preocupação com a formação científica (VIEIRA, 2007). 

Segundo Faria Filho (1998), os programas de Matemática do ensino primário, como 

publicações elaboradas nessa época de expansão e criação dos sistemas de ensino, são 

produtos culturais que se encontram inseridos nas normas reguladoras do campo 

pedagógico. São instrumentos que permitem a organização do ensino e podem oferecer 

pistas sobre a metodologia a ser utilizada, os conteúdos a serem estudados e os objetos 

usados como recursos didáticos.  

Ao visitar o Centro de Memória da Educação Brasileiro (CMEB), instalado no atual 

Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), prédio este criado para sediar a 

Escola Normal do Rio de Janeiro em 1930, encontrei uma boa quantidade de programas de 

ensino dessa escola. Ao fazer uma primeira análise desse material observei que poucos 

programas tinham uma introdução e em sua maioria somente forneciam os conteúdos a 

serem apresentados no ano destinado.  

A BUSCA DE ORIENTAÇÔES PEDAGÓGICAS A PARTIR DOS PROGRAMAS 

No primeiro programa analisado (PROGRAMMAS DE ENSINO PARA O ANNO 

LECTIVO DE 1894), não havia nenhuma citação relativa à Pedagogia. Apenas listava uma 

pequena relação de conteúdos de Arithmetica, Álgebra e Geometria, citados como matérias 

do primeiro ano da Escola Normal. 

Já no Programa de Ensino do Distrito Federal de 1899 houve uma mudança na 

distribuição das matérias, sendo que Arithmetica continuou no primeiro ano e a Álgebra e 

Geometria passaram para o segundo ano. 

Em nosso sistema educacional, como já sinalizado em outras pesquisas, é possível 

afirmarmos que sempre recebemos grande influência da França. Justificando essa 

afirmativa tem-se a colocação de Lorenz (2003): 

[...] no século XIX foram influenciadas por debates, ideias e 

reformas curriculares franceses. O interesse dos políticos e da elite 

educacional do Brasil, nos acontecimentos educacionais franceses, 

determinaram certo paralelismo nas reformas curriculares da 
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França e do Brasil. As linhas de ação, tomadas com referência ao 

ensino secundário na França, fora, se não totalmente, pelo menos 

em parte ou em espírito, as linhas adotadas no Brasil, em certos 

momentos do século” (LORENZ, 2003) 

Complementando os estudos sobre a influência francesa, Valente (1999) abordou 

que o modelo francês foi referência durante duzentos anos no Ensino de Matemática no 

Brasil. 

Segundo a pesquisa de Bruno Belhoste: 

[...] o Brasil adota e adapta muito rapidamente os novos métodos de 

ensino que aparecem na Europa, principalmente na França. 

Ficamos surpresos de ver com que rapidez as obras de Belidor, 

Bezout e Lacroix, que sabemos terem tido êxito internacional, 

foram divulgadas e traduzidas para o Brasil. Versões brasileiras de 

novas gerações de obras didáticas francesas publicadas no século 

XIX, como os livros de Ottoni, substituem rapidamente os antigos 

manuais que se tornaram desatualizados. (SANTOS, 2003) 

Voltando ao programa de 1899 da Escola Normal do Rio de Janeiro, vê-se mais 

uma dessas influências: no terceiro ano, vê-se que a primeira parte envolvia apenas noções 

elementares de “Psychologia applicada à Educação” (PROGRAMA DE ENSINO DO 

DISTRITO FEDERAL, 1899, p. 39,40). 

A seguir estão transcritos os conteúdos abordados em Pedagogia no terceiro ano da 

Escola Normal do Districto Federal: 

I - Noções elementares de Psychologia applicada á educação. 

a) Psychologia, definição e classificação dos factos psychologico. As

faculdades da alma como se desenvolvem.

b) A atividade physica. Movimentos, instictos, hábitos. Applicação

destas noções á pedagogia e á pratica da educação.

c) A sensibilidade. Sensibilidade physyca e sensibilidade moral.

Factos sensíveis e factos intellectuaes. Sensações e sentimentos.

Emoções, Dôr e Prazer, Pezares e Alegrias. A sensibilidade

physica e moral na criança e no adulto. Applicações à teoria e

pratica pedagógicas.

d) A inteligência.  Definição.  Divisão dos factos intellectuaes. Juizo.

Raciocínio. Funcções intellectuaes. A atenção e a comparação. A

consciência. Applicações pedagógicas.

e) A percepção externa. Os sentidos. Sensações e percepções. A

memoria. A associação das idéas. A Abstração. A generelisação. A

imaginação. Applicações Á teoria e pratica da educação.

f) A razão. Noções e verdades primordiais. A vontade e o caracter.

Os hábitos. Determinismo e liberdade. O espírito e o corpo.

(idem, p. 39) 
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Na segunda parte, “Applicações á pedagogia theorica e prática (p. 40), observa-se a 

orientação para que o professor defina e classifique “a pedagogia entre os conhecimentos 

humanos” (idem, p.40) 

II – Pedagogia theorica: 

a) Definição e classificação da pedagogia entre os conhecimentos

humanos. Educação.

b) Educação physica: como deve ser entendida, como se póde dividir.

Meios directos e indirectos. A hygiene escolar: pratica e teoria. A

educação dos sentidos parte da educação physica. A gymnastica, os

jogos e os exercícios physicos.

c) A educação intelectual. Cultura da atenção da memoria e das

faculdades de reflexão. Transformação da instrucção em educação.

d) A educação moral. Cultura da sensibilidade. Educação do caracter e

da vontade.

Depois de mostrar as demais disciplinas, observa-se os tópicos abordados em 

Pedagogia no quarto ano (idem, p. 53). 

I – Revisão do programma do 3 anno. 

II – Pedagogia pratica: 

a) Methodologia. Methodos, processos, modos e formas. Methodo

inductivo e deductivo. Suas applicações pedagogicas. Methodo

intuitivo.

b) Methodologia especial a cada uma das materias do programma do

ensino primario.

c) Organisação material. Organisação pedagogica.

d) Hygiene escolar.

e) O governo da escola. O mestre. Os discipulos. Conciliação da

autoridade com a liberdade. A disciplina, penas e recompensas.

III – Historia da Pedagogia. Pedagogos notaveis e suas doutrinas. 

Bibliographia pedagogica. Principaes auctores e noticia succinta das 

suas obras mais importantes. 

IV – Legislação escolar municipal n o que propriamente entende com a 

pedagogia. Regimento interno das escolas.  

O final do século XIX, já no Brasil República, se tornou um período de importância 

em buscar métodos de ensino, tendo como objetivo beneficiar a maneira de transmitir os 

conteúdos. Podemos observar que no quarto ano, o conteúdo de Pedagogia se baseava na 

prática. Além de estipular que se trabalhasse a organização de materiais (item c), a higiene 

escolar (d), a disciplina, Conciliação da |Autoridade com a Lliberdade (e) e a História da 

Pedagogia, com seus principais autores e suas obras mais importantes, ressaltou-se a 

preocupação em orientar quanto à Methodologia (a): os processos e métodos, sendo eles o 

indutivo e o dedutivo com as suas aplicações. Cabe ressaltar a ênfase ao método intuitivo 
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que fomentava esse período. Nessa parte do programa fez-se referência à necessidade de 

uma “methodologia especial a cada uma das materias do programma do ensino primário” 

(a).  

Ao falar em método, reportamos a Trové (2010): 

Se a escola enfatizou sobretudo os conteúdos em detrimento dos métodos, 

podemos pelo menos dizer que o cuidado em adotar um bom método de 

ensino é tão antigo quanto a atividade de transmissão do próprio saber. 

Isto pela simples razão que toda a prática de ensino aplica, explicitamente 

ou não, um certo método, isto é, uma maneira de “fazer passar” os 

conteúdos a serem transmitidos.  

Neste final de século XIX se enfatizava a importância do método de ensino a ser 

utilizado e isto aparecia em textos de alguns adeptos da reforma pedagógica, como no de I. 

Carré e R. Liquier: 

As questões do método são, na nossa instrução primária, da maior 

importância. Sem dúvida, para instruir os alunos, é preciso antes de mais 

nada saber, e é impossível ensinar a outros o que se ignora; é preciso 

também gostar de crianças, ser zeloso e dedicado em suas funções: é 

antes de mais nada o coração que executa grandes coisas. No entanto, 

tudo isso não basta para se obter os melhores resultados: é preciso ainda 

conhecer sua profissão, isto é saber ensinar; é preciso conhecer os 

métodos os mais apropriados a cada tipo de ensino, à idade e à 

inteligência dos alunos, assim como os procedimentos os mais 

ingeniosos, os mais capazes de interessá-los, enfim, os meios os mais 

imediatos para ocupar os espíritos com conhecimentos úteis. (TROVÉ, 

2010) 

A posição desses autores reforça a importância em não só elencar conteúdos de 

Aritmética no período a ser pesquisado, mas também procurar vestígios de metodologia e 

didática com que os professores estavam sendo formados. 

Observando ao final dos programas, notamos que havia aulas com duração de uma 

hora, três vezes por semana, tanto para Pedagogia do terceiro ano (Psicologia) como 

também para o quarto. 

A partir de 1902, os conteúdos a serem estudados foram elencados de uma maneira 

mais detalhada. Cabe ressaltar que deste programa até 1910 não havia um item específico 

relacionado com o ensino da Matemática. Já em 1911, pela primeira vez, há um tópico que 

diz: “Pedagogia e methodologia das mathematicas, especialmente da arithmética” (DF, 
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1911, p. 69). Observando ao final da lista dos conteúdos abordados, foi citado como livro 

adotado o Compêndio de Carré et Liquier (1897)– “Traité de Pedagogie Scolaire”.  

Com isso vem a importância de analisá-lo e procurar relacionar com os conteúdos 

específicos de Arithmetica que são elencados nesse mesmo programa. 

Figura 1 – Capa do Livro Traité de Pédagogie Scolaire 

Fonte: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76741c. 

A primeira parte desse livro nos traz os conteúdos que eram abordados em 

Pedagogia no terceiro ano. Estes são conectados à Psicologia da Educação, como a 

educação intelectual e física do aluno. Em seguida, além da organização dos materiais da 

escola primária, formas e métodos de ensinar, possui alguns capítulos que fazem referência 

especificamente ao ensino de diversas matérias de ensino. Dentre elas, há um capítulo 

especifico: L’arithmétique et la géometrie.  

Figura 2 – Capítulo XIV do livro Traité de Pédagogie Scolaire 
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Fonte: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76741c. (p.524) 

Os autores começaram o capítulo XIV falando da forma da utilização do ensino 

mais prático, como uma cultura intelectual. Em seguida, sobre os programas de ensino da 

escola primária na França no final do século XIX. Já o terceiro tópico, mostra a divisão o 

ensino da Aritmética em três níveis, que eles chamam de cours préparatoire, onde 

abordavam os primeiros elementos de numeração oral e escrita. Além da prática 

explicativa das operações básicas da Aritmética. Em seguida, o cours elémentaraire, já 

incluia entre outros tópicos o estudo das frações, números decimais e sistemas de medidas 

e seus submúltiplos. E, cours moyen et supérieur, que se referia o ensino da Aritmética a 

um nível médio, preparatório para o ensino superior.  

Figura 3 - Traité de Pédagogie Scolaire 

Fonte: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76741c. (p.414) 

Nos chamou atenção ter sido orientado que no ensino superior não se dá mais 

ênfase à Aritmética por meios intuitivos, como no curso preparatório e frequentemente 

ainda no curso elementar, mas não se deve parar entretanto de ser essencialmente prático. 
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Em continuação aos conteúdos, seguem-se os tópicos: ensino de frações e sistema 

métrico. No sexto tópico, que é algo que estava facilmente esquecido nas escolas, o cálculo 

mental. 

Tomei esta parte para mostrar a forma que os autores nos trouxeram para o ensino 

da Aritmética. Segundo os próprios autores, este tipo de abordagem é a “ginástica mais 

eficaz para a inteligência” (versão do autor), isto quer dizer uma ginástica mental. 

Carré e Liquier (1897) dão como exemplo a operação 58 + 36. Eles nos explicam o 

método tradicional, 8 + 6 = 14, logo 1 equivale a uma dezena, portanto resultado 94. Mas 

pelo cálculo mental, eles apresentam a possibilidade de se efetuar 58 + 36  de uma maneira  

diferente estimando o resultado por cálculo mental:  58 + 36 = 58 + 30 = 88 + 6 = 94 ou 

58+ 36 = 50 + 36 = 86 + 8 = 94 e também  temos ainda 58 + 36 = 50 + 30 = 80 + 6 = 86 + 

8 = 94. 

Com a multiplicação, esses autores trazem exemplos (1897, p.419): o produto de 

218 por 7 é feito primeiramente a multiplicação de 7 x 8 = 56, 7 x 10 = 70 e 200 x 7 = 

1400. Em seguida, soma-se 70 + 56 = 126 e 126 + 1400 = 1526. Outro exemplo, 13 x 12 é 

feito 13 x 10 = 130 e 2 x 13 = 26, Logo, 130 + 20 = 150 + 6 = 156. Outro exemplo 

diferente, temos o cálculo de 132 x 5 da seguinte forma: 132 x 10 = 1320, logo 5 é metade 

deste último produto, portanto metade de 1320 é 660.  Também temos: 97 x 9 da seguinte 

maneira, 97 x 10 = 970 , tenho que tirar 97 do resultado, e como 97 = 100 – 3, portanto 970 

– 100 = 870 + 3 = 873.

Em seguida, vem um tópico que explora a resolução de problemas. 

Voltemos ao programa de ensino da Escola Normal do Distrito Federal de 1911, 

que permaneceu inalterado até 1915. Em um dos tópicos este documento sinaliza “Divisão 

de números inteiros - Cálculo mental e processos abreviados do cálculo escripto” (DF, 

1911, p. 9 e 10). 

Já o Programa de Ensino de 1916 (DF, 1916, p. 21) possui um tópico: “Passagens 

dos meios materiaes da intuição ao calculo mental, depois oral, depois escripto. 

Excellencia educativa do calculo mental; emprego do raciocínio; exposição lógica do meio 

empregado para obter os resultados”.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Este artigo buscou um cruzamento dos programas da Escola Normal do Distrito 

Federal, sediada na cidade do Rio de Janeiro com pelo menos um manual pedagógico 

indicado como bibliografia. 

A partir de 1899, ao que tudo indica por influência francesa, os programas trazem 

noções elementares de “Psychologia applicada à Educação” e “Applicações á pedagogia 

theorica e prática”. Neste final de século XIX se enfatizava, ainda, a importância do 

método de ensino a ser utilizado, mas somente no programa de 1911 aparece pela primeira 

vez, o tópico “Pedagogia e methodologia das mathematicas, especialmente da aritmética”. 

Neste programa, o Compêndio de Carré et Liquier (1897)– “Traité de Pedagogie 

Scolaire” é indicado como bibliografia. O início do livro está de acordo com os itens 

abordados em Pedagogia no terceiro ano, abordando aspectos da Psicologia da Educação, 

como a educação intelectual e física do aluno.  O autor do livro aborda a Aritmética como 

“uma ginástica mais eficaz para a inteligência”, o que ressaltamos nos programas de 1911 

a 1916 quando explora o cálculo mental. 
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OS SABERES PARA ENSINAR NOS MANUAIS ESCOLARES PARA 

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PRIMÁRIOS (1901 – 1930) 

Iara da Silva França
1

RESUMO 
O impulso dado para o alargamento da instrução pública no Paraná gerou alterações na organização 

dos sistemas de ensino e também no pedagógico. Apesar da introdução de diferentes materiais 

didáticos para a operacionalização dos novos métodos de ensino, os manuais escolares continuaram 

como principais auxiliares dos professores. Nosso objetivo é identificar quais manuais escolares 

foram utilizados nos cursos de formação dos professores primários das diferentes classes, 

analisando em que medida, esses manuais fizeram parte da sua formação matemática. Para tanto, 

nossa questão norteadora é: que manuais veicularam os saberes para ensinar a matemática nos 

cursos de formação de professores primários paranaenses? Amparada pelo referencial teórico 

metodológico da história cultural, a pesquisa destaca os manuais utilizados para a formação das 

diferentes classes de professores primários do Paraná, apresentando os manuais dos saberes para 

ensinar, em especial, a matemática. As fontes constituíram-se de documentos oficiais; documentos 

escolares e de manuais que circularam no período estudado. O estudo apontou para a permanência 

dos livros didáticos e mudanças nos compêndios. Evidenciou também a estabilidade de alguns 

autores e a introdução de outro manual, aqui denominado como manual técnico, além dos já 

conhecidos manuais pedagógicos que ganharam espaço na formação de professores. 

Palavras-chave: Manuais escolares. Formação de professores. Saberes para ensinar. 

INTRODUÇÃO 

Criada em 1876 e apesar de ser referência para a formação de professores, a Escola 

Normal, no entanto, não foi a única formadora desses profissionais no Paraná: a exemplo 

de São Paulo, houve a necessidade da criação de dispositivos que propiciassem a formação 

mais numerosa de professores (VALENTE, 2011, p. 51). Assim, havia diversificação em 

sua formação, caracterizada pelo curso
2
 no qual foram desenvolvidos seus estudos.

1 Docente do Instituto Superior do Litoral do Paraná– ISULPAR, Campus Paranaguá e SEED. 

E-mail:isfranca@gmail.com. 
2
Os professores do Paraná poderiam possuir formação pelos Cursos: Normal, Normal Complementar, 

Complementar Primário ou até mesmo possuir simplesmente o Curso Primário, completo ou incompleto. Sua 

contratação dependeria da necessidade e urgência para determinada localidade. 
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Nossa história está centrada na formação matemática dos professores primários do 

Paraná, em cujo contexto de mudanças por uma formação técnica, fundamental seria os 

materiais didáticos, entre os quais, os manuais. 

Utilizando o referencial da história cultural, apoiando-nos em Julia (2001), Chartier 

(1990), Valdemarin (2004, 2008), Chopin (2002, 2004), Valente (2011) entre outros, como 

Silva (2005), Bastos (2008) e Hofstetter e Schneuwly (2009), pretendemos nesse estudo 

identificar quais os manuais escolares utilizados para a formação dos professores primários 

das diferentes classes
3
, em especial, dos professores normalistas, analisando em que

medida, esses manuais fizeram parte da formação matemática desses professores. Para 

tanto, buscamos saber: que manuais veicularam os saberes para ensinar, para a formação 

matemática dos professores primários paranaenses? 

Por inúmeros motivos, entre os quais a sua formação inicial, embora possua o 

domínio dos conteúdos ou “matéria
4
” a ser ensinada, muitas vezes o professor tem

dificuldade para ensinar esses conteúdos. Diz-se então que o professor possui o 

conhecimento e o domínio do conteúdo, mas lhe falta a “didática”. Neste exemplo, o 

professor é detentor dos saberes a ensinar, ou seja, possui o conhecimento daquilo que 

deve ensinar da Matemática. Entretanto, além do conhecimento sobre o quê ensinar, é 

necessário saber como ensinar e para tanto, são fundamentais os saberes para ensinar que 

constituem um conjunto de elementos que vão desde a organização dos recursos materiais 

e do ambiente, até o conhecimento dos modos de aprender do aluno e do estabelecimento 

de relações necessárias aos processos do ensinar e aprender. Nesse sentido, Hofstetter e 

Schneuwly (2009) esclarecem que embora conhecer os conteúdos seja essencial, os saberes 

para ensinar são mais complexos, haja vista não se reduzirem ao conhecimento do 

conteúdo.  

Além dos programas de ensino, alguns documentos criados especificamente para 

instruir os professores serviam como um guia para os mesmos, pois descreviam “os passos 

metódicos do processo de ensino, sugerindo também uma ordenação ou sequência das 

3
 Os professores normalistas eram aqueles que possuíam o Curso Normal. O professor era chamado efetivo, 

quando apesar de não normalista, possuía o Complementar Primário ou, após um ano de efetivo exercício na 

cadeira de professor, fosse aprovado em exame para comprovar habilitação. Os professores provisórios eram 

contratados por tempo determinado e precisariam possuir o Curso Primário. Professor adjunto era a 

denominação dada ao professor provisório que auxiliasse o professor regente de classe. 
4
 O termo “matéria” é aqui utilizado para designar um ou mais conteúdos de uma disciplina trabalhada em 

sala de aula, nesse caso, a Matemática.  
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atividades a serem desenvolvidas”, gerenciando o tempo escolar (VALDEMARIN, 2008, 

p. 17). Assim, além dos manuais já classificados como tal, nosso estudo abrange a análise

de documentos oficiais publicados como manuais técnicos, auxiliares para o ofício dos 

professores primários, normalistas e não normalistas, visto que, a exemplo do que 

Valdemarin (2008) afirma ter ocorrido em São Paulo, também no Paraná foi insuficiente o 

número de escolas para formação de professores e “sendo preciso conquistar a adesão dos 

professores já formados para as novas ideias e procedimentos”, o manual técnico “foi uma 

das vias de resposta a essas necessidades [...]”  (VALDEMARIN, 2008, p. 17). 

DO ENSINO PRIMÁRIO AO CURSO NORMAL: saberes para ensinar e usos dos 

manuais 

Algumas reflexões acerca do que são manuais nos parecem importantes: o 

dicionário Houaiss traz o significado de manual: S.m. Compêndio, livro pequeno que 

encerra os conhecimentos básicos de uma ciência, uma técnica, um ofício [...] (HOUAISS, 

2016). No mesmo dicionário encontramos o significado de compêndio: S.m. Síntese de 

uma teoria, de ideias fundamentadas, de conhecimentos etc. P.ext. Livro, geralmente 

normativo, que contém essa síntese: um compêndio gramatical; e de livro: S.m. Conjunto 

de folhas impressas e reunidas em volume encadernado ou brochado; Obra em prosa ou 

verso, de qualquer extensão. 

 Considerando as definições do dicionário HOUAISS, um compêndio é um livro e 

um livro é um manual. Entretanto, quando Vera Teresa Valdemarin cita Chopin (2002), 

para quem os “manuais escolares não são um conjunto de folhas impressas que formam um 

volume; são, definitivamente, um produto fabricado, difundido e consumido” (CHOPIN 

apud VALDEMARIN, 2004, p. 105), compreendemos que um manual didático, em 

qualquer forma é destinado a orientar os professores em suas práticas.  

Embora todos sejam manuais, para melhor entendimento desses materiais que são 

complexos e dotados de múltiplas funções (CHOPIN, 2002), os compêndios, classificamos 

como aqueles adotados para o Ensino Secundário; os Livros Didáticos mais voltados para 

o Ensino Primário; e os Manuais, denominamos de acordo com a sua função, em Manuais

Pedagógicos e Manuais Técnicos. 
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Em se tratando da formação de professores, os compêndios utilizados para a 

formação geral dos professores primários não foram analisados e/ou apresentados neste 

estudo, por tratarem-se de manuais que veiculam os saberes a ensinar.  

Em um tempo em que os livros passavam de pai para filho e do irmão mais velho 

para o mais novo, por serem raros e caros, os governantes também procuravam alternativas 

para o seu uso nas escolas públicas do estado. 

Relatórios como o do professor Antonio Gomes de Oliveira (1907), diretor do 

Instituto Becker, de Guarapuava, indicavam dificuldade quanto aos livros didáticos 

utilizados nas escolas primárias. De acordo com o diretor do Instituto Becker, muitos 

alunos nunca haviam estudado Geometria Plana ou História da Pátria, visto que o ensino 

era ministrado “por resumidíssimas noções extrahidas de compêndios de autores 

differentes, formando Arithmetica, Grammatica Portugueza, Geographia, etc., cada 

matéria, uma brochura a manuscripto aproximadamente 30 paginas de papel almaço” 

(PARANÁ, Relatório 1907, p. 49) as quais eram copiadas pelos alunos.  

Há também o relatório do ano de 1907 da professora Carolina Pinto Moreira, 

incumbida de passar 60 dias na capital do estado de São Paulo, estudando os métodos e 

organização do ensino primário, por exemplo, aponta a aparente dificuldade para atender 

com livros didáticos a todos os alunos. A professora Carolina Moreira (PARANÁ, 1907, p. 

12) explica que em São Paulo as crianças entravam nas escolas analfabetas e, com apenas

livros de leitura e a correta aplicação do Método Intuitivo, saíam do ensino primário “aptas 

para iniciarem o curso gimnasial ou para encetarem a luta pela vida em numerosos ramos”. 

Complementa a professora Carolina Moreira que para tanto “Somente o professor é que 

precisa ter compendios onde busque os conheccimetos que elle tem de transmitir aos seus 

discipulos, por um modo genuinamente prático das numerosas e variadas disciplinas [...]” 

(PARANÁ, 1907, p. 12).  

Tomando como exemplo os relatórios da professora Carolina Moreira e do 

professor Antonio de Oliveira, compreendemos as dificuldades encontradas naquele tempo 

para o uso dos manuais didáticos. Devido a alguns desses problemas, possivelmente os 

professores das Escolas Normais pouco solicitavam livros didáticos aos normalistas, 

utilizando eles próprios, os Manuais e Compêndios para adquirir conhecimentos e 

organizar suas aulas de acordo com os programas e métodos oficialmente prescritos. 

Bastos (2008) explica que na escola francesa dos oitocentos “Era frequente os professores 
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transformarem suas lições em compêndios, muitas vezes compilações de manuais 

estrangeiros, resumos da matéria, lições elementares, apostilas, declarando-os para uso dos 

alunos” (BASTOS, 2008, p. 48).  

O Professor Oswaldo Pilotto
5
 foi um dos professores dos quais temos registros de

que escreveu um manual. Entre outras obras, a adaptação da obra de J. Patrascoiu
6
,

“Methodologia da Arithmetica”, em 1926 foi um dos seus mais destacados escritos. De 

acordo com Pilotto, esse manual serviria não somente para as suas próprias aulas, mas 

também, de orientação para aos Programas de Ensino do estado. Nessa obra Pilotto 

apresenta dez pontos de aritmética com o respectivo texto explicativo para cada um. Além 

das orientações acerca de cada ponto, Pilotto traduz as ideias J. Patrascoiu e coloca suas 

próprias ideias sobre o ensino de aritmética. Justifica a importância da aritmética na vida 

prática ao afirmar que “qualquer homem mesmo o analfabeto, dado a uma ocupação 

qualquer necessita de fazer cálculos, não só do seu salário, mas ainda de outros negócios 

que o interessar” (PILOTTO, 1926, p. 2). Continuando sua explanação, o professor afirma: 

“Como matéria instrumental, a arithmetica forma, com a linguagem, a leitura e a escripta, a 

base de toda a instrucçao elementar [...]“ e continua, “sem o calculo o estudo da maioria 

das sciencias seria defeituoso e mesmo o de algumas, impossível” (PILOTTO, 1926, p. 2).  

O professor Pilotto termina a sequência de conteúdos dando um modelo de aula onde o 

método intuitivo é utilizado e explicado em sequência didática. 

Sobre a adoção de livros para as escolas públicas, o Regimento Interno das Escolas 

Públicas do Estado do Paraná (1903) em seu Anexo 4, apresenta uma relação daqueles 

indicados pela Congregação do Ginásio paranaense e da Escola Normal. Nessa relação, 

Arithmetica Elementar e Arithmetica Progressiva de Antonio Trajano são indicados para as 

escolas primárias, assim como, Geometria Prática de Olavo Freire. Entretanto, para o 

Ginásio ou para a Escola Normal não há indicações de livros. Há, no entanto, a indicação 

5 O Professor Oswaldo Pilotto (1901,1993) destacou-se no Paraná por seu engajamento político, social e com 

a Educação desse estado. Foi engenheiro agrônomo, professor da Escola Normal Secundária do Paraná e 

mais tarde da Universidade Federal do Paraná, na cátedra de Filosofia e Ciências Humanas. Ocupou diversas 

funções relacionadas à Educação no Estado, tendo intensa produção na área da história, sobretudo, 

relacionada à Imprensa, como é o caso do famoso estudo “Cem anos de Imprensa no Paraná” (PILOTTO, 

1976). Entre suas obras encontra-se o Manual “Methodologia da Arithmetica” (PILOTTO, 1926), escrito 

quando lecionava Matemática na Escola Normal Secundária do Paraná, mesma Escola Normal na qual se 

formou em 1921. 

6 Como pedagogo, J. Patrascoiu  influenciou professores da Escola Normal Secundária do Paraná, como 

Oawaldo Pilotto e Lysímaco da Costa.  
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de “Livros que podem ser consultados com proveito” por professores e normalistas 

(PARANÁ, 1903, p. 102), os quais se encontram relacionados: 

Leituras Progressivas, de Lindolpho Pombo. 

A vida infantil, de Mario Bulcão. 

3º e 4º Livros de leitura, do Barão de macahubas. 

Chorographia do Paraná, de Romário Martins. 

História da América (volume grande), de Rocha Pombo. 

Grammatica da Infancia e Canticos escolares, de Abilio C. Borges. 

Cultura dos campos, de Assis Brazil. 

Revista do Ensino, do Estado de S. Paulo. 

Manual de Gimnastica Escolar, de M. Caldas e E. de Carvalho. 

Grammatica Portugueza (3º anno), de João Ribeiro. 

Como visto, não há a indicação de livros de Aritmética ou Geometria, no entanto, 

entendemos que os livros relacionados e a Revista
7
 do Ensino, publicada no estado de São

Paulo, teriam a função de manuais para os professores primários. As matemáticas pareciam 

não ser o foco principal dos normalistas nesse tempo e, os manuais tem o papel de 

transmitir aos jovens os saberes considerados fundamentais para uma sociedade em um 

dado tempo (CHOPIN, 2002). 

MANUAIS DE APRENDER OS SABERES PARA ENSINAR 

Entre o Código de Ensino de 1915 e o Código de Ensino de 1917, que apresenta 

poucas variações em relação ao primeiro, registramos o documento “Programas de Ensino 

e sua execução nos Institutos Públicos do Curso Primário” de 1916, que prescrevia, além 

dos livros didáticos, livros que fundamentariam o trabalho dos professores em sala de aula. 

Para algumas matérias, havia uma recomendação específica, entretanto, nenhuma obra foi 

prescrita para a fundamentação relativa ao ensino de Aritmética e/ou Geometria.  

O destaque nesse documento é para o livro de “N. A. Calkins, vertido da 

quadragesima edição ingleza e adoptado ás condições de nosso paiz pelo conselheiro Ruy 

Barbosa, em 1886” (PARANÁ, 1916, p. 48), recomendado como leitura para fundamentar 

pedagogicamente todos os professores do ensino primário, no que se refere às “Lições de 

Cousas”. 

7
 Mais tarde, no ano de 1922, seria publicada a Revista “O Ensino” pela Inspetoria Geral do Ensino do 

Paraná. “O Ensino” tinha como função subsidiar o trabalho dos professores públicos paranaenses. 
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Estávamos em tempos de Ensino Intuitivo e quanto aos métodos, em cada uma de 

suas sedes, a jovem Escola Normal do Paraná
8
 dos anos de 1920, se preocupava em ensinar

os normalistas a trabalhar nas escolas primárias do estado, pelos mais modernos preceitos 

pedagógicos. A instrução estava sendo Fundamentada e para a matemática ‘ensinada para 

ensinar’, a Psicologia trouxe mudanças em especial nos métodos de ensino. 

Esses métodos de ensino eram estudados nas aulas de Pedagogia. O “plano de 

estudos da Escola Normal era, até 1922, estabelecido pelo Código de Ensino
9
” (PARANÁ,

Relatório Lysímaco da Costa in Relatório da Secretaria Geral, 1924, p. 61).  

Ao assumir o cargo de Inspetor Geral do Ensino, Cesar Prieto Martinez “passou a 

lecionar interinamente na cadeira de Pedagogia (Decreto 542 de 26 de abril de 1920), com 

o fim de melhor orientar os futuros professores quanto aos methodos capazes de dar ao

ensino uma feição eminentemente educativa” (PARANÁ, Relatório Lysímaco da Costa in 

Relatório da Secretaria Geral, 1924, p. 62). 

As lições de Martinez eram planejadas aula a aula, sendo que até o 3º ano o 

programa se desdobrava em lições teóricas de Pedagogia e Psicologia, para no 4º ano 

serem dadas as lições das metodologias, entre as quais, a Metodologia da Aritmética, da 

Geometria e do Desenho, disciplina na qual se inseriam saberes matemáticos. 

Tais lições passaram a fazer parte integrante dos programas da Escola Normal 

Secundária após a implantação das “Bases Educativas para a organização da Nova Escola 

Normal Secundária
10

” em 1923. Foi nesse tempo que o Diretor do Ginásio Paranaense e da

Escola Normal Secundária trocou grande parte do Corpo Docente da Escola Normal e, 

juntamente com outros professores, o professor Oswaldo Pilotto assumiu interinamente a 

cadeira de Matemática da Escola Normal Secundária, em 1923. 

Mesmo com as aulas de Metodologia
11

 das diversas matérias e até mesmo do

Método Intuitivo e sua prática nas Escolas de Aplicação, as professoras normalistas 

8
 Referimo-nos aqui à Escola Normal como uma organização formadora de professores, composta por três  

diferentes sedes: em Curitiba, Ponta Grossa e Paranaguá. 
9
O diretor da Escola Normal se referia ao Código de Ensino de 1917. 

10
 O documento “Bases Educativas para a Organização da Nova Escola Normal Secundária”, trazia o 

propósito de reformulação da Escola Normal para “Formar o professor primário senhor absoluto da technica 

da didática,perfeito conhecedor dos programmas de ensino que vae ministrar, capaz de compreender em 

pouco tempo a alma da creança e ornado das mais completas qualidades moraes [...]” (PARANÁ, Lysímaco, 

1923, p. 7). 
11

Para a prática dos normalistas havia Escolas Modelo e mais tarde Escolas de Aplicação, que ensinava a 

utilização dos materiais didáticos para ensinar Aritmética e Geometria. 
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sentiam dificuldade ao se deparar com a sala de aula. Julia (2001) explica que “Na 

memória dos professores primários, as lições da escola normal não os preparava, de modo 

algum, para esta gestão cotidiana das práticas da sala de aula” e complementa “donde sua 

bulimia pela leitura de revistas pedagógicas, onde eles esperavam encontrar suportes para a 

sua inexperiência” (JULIA, 2001, p. 32).   

As reuniões pedagógicas com leituras e discussões quanto aos métodos e técnicas 

preparavam e envolviam os normalistas motivando-os às leituras e atividades nas quais 

pudessem conhecer a aplicar os modernos métodos de ensino. Entretanto, o Inspetor Geral 

da Instrução Pública, Cesar Prieto Martinez, preocupava-se não só com os normalistas, 

mas com os demais professores primários que não possuíam o Curso Normal e que era a 

maioria. Assim, publicou em 1921, aquele que em alguma medida poderia ser considerado 

um Manual para os professores primários de todo o estado: “Instrução aos Professores 

Públicos do Estado do Paraná”, com o intuito de instruir o professor primário paranaense. 

Sobre a necessidade dessa instrução, Cesar Martinez reafirma a responsabilidade do 

professor em habilitar-se cada vez mais para bem exercer sua missão educativa, incluindo 

entre estes, os professores normalistas (PARANÁ, Instruções aos Professores Públicos, 

1921, p. 13-14). 

O texto escrito no documento esclarece que sua distribuição entre os professores 

públicos tem “o intuito de regularizar a administração dos trabalhos e melhorar, tanto 

quanto possível, a parte technica” com a finalidade de que os professores soubessem como 

conduzir-se no desempenho de suas funções (PARANÁ, 1921, p.3). Melhorar a parte 

técnica subentende a execução dos programas por meio dos métodos indicados e com a 

utilização dos materiais didáticos disponíveis, dentre estes os manuais, que para Chopin 

(apud BASTOS, 2008) precisam se conformar com os programas. 

Sobre a instrumentalidade do Manual, Chopin afirma que “Um manual não é um 

livro que lemos, mas um instrumento que usamos” (CHOPIN, 2002, p. 16). Assim, se 

pensarmos essa especificidade do Manual, tomando “consciência da dimensão dinâmica do 

manual (ele só existe, em definitivo, pelos usos que dele fazemos!)” (CHOPIN, 2002, p. 

23) é possível conceber que o documento “Instrução aos Professores Públicos do Estado do

Paraná”, pode ser considerado um Manual por apresentar instruções aos professores quanto 

aos diversos aspectos dos encaminhamentos para ensinar: o combate ao analfabetismo, 

distribuição dos trabalhos, disciplina escolar, festas nacionais, materiais didáticos e 
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adaptações dos livros didáticos, assim como, descrevia os livros adotados no 1º, 2º e 3º 

anos. Nesse sentido, o citado documento, como manual é um instrumento cujo uso possui 

mão dupla: daquele que instrui e daquele que é instruído, nesse caso, o professor primário 

no direcionamento de suas aulas. 

Além de encaminhamentos para a alfabetização, são distribuídos os horários de 

cada matéria, sendo colocadas no “primeiro período” as matérias que “demandam maior 

esforço” ensinando-se primeiro a “ler e a contar” (PARANÁ, 1921, p. 6). Essa orientação 

coloca em destaque a finalidade primeira da escola primária, numa hierarquia onde a 

instrução mais geral poderia ser deixada para um segundo momento, sendo primeiramente 

necessária a alfabetização, inclusive do contar. 

Mais uma vez a questão da uniformidade dos livros é posta e de acordo com o 

autor, Cesar Martinez (1921), “facilita o trabalho do professor e regulariza melhor o 

ensino” (PARANÁ, 1921, p. 6). O documento indica os livros didáticos a serem adotados 

nas escolas primárias, entretanto, não há nenhuma indicação quanto a livros e/ou manuais 

para os professores. Nesse caso, há a hipótese de que os próprios professores poderiam 

utilizar o mesmo material dos alunos para aprender e ensinar, em especial, a Aritmética, 

visto que o livro didático foi aos poucos deixando de ser um material para o aluno e foi se 

transformando em manual para o professor. Valdemarin (2004) explica que em São Paulo, 

em situação semelhante, quando os novos métodos propostos fazem surgir os “manuais 

destinados a orientar o uso dos novos materiais na prática pedagógica”, e o livro “assume 

uma função diferenciada na instrução: passa a ser menos utilizado pelo aluno como 

depositário primordial das lições e torna-se o material essencial para o professor” 

(VALDEMARIN, 2004, p. 105). 

O documento “Instrução aos Professores Públicos do Estado do Paraná”, embora 

possa ser considerado um Manual para as práticas pedagógicas dos professores, não é 

exatamente um Manual Pedagógico, visto não tratar de fundamentos metodológicos e 

caracterizar-se mais por apresentar uma espécie de ‘roteiro’ para o desenvolvimento do 

ofício do professor primário, entretanto, pode ser destacado por sua relevância como 

manual condutor da técnica requerida para os professores primários daquele tempo.  

Estávamos no ano1923 e Lysimaco da Costa afirmava nas Bases Educativas para a 

organização da nova Escola Normal que houve um excessivo cuidado com os 

conhecimentos gerais do professor normalista, que aqui entendemos como saberes a 
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ensinar, mas não foi dada a devida importância à parte profissional propriamente dita, que 

entendemos nesse estudo como saberes para ensinar (PARANÁ, 1923, p. 12). 

Em sua explanação Lysímaco afirma que os professores primários não saem 

suficientemente preparados da Escola Normal para encarar os problemas pedagógicos em 

sala de aula. Para sanar as deficiências apontadas por Lysímaco, em sua reforma da Escola 

Normal, o diretor divide o curso em Geral e Especial: no primeiro, distribuído em três 

anos, a formação geral do normalista e, no segundo, com disciplinas distribuídas em três 

semestres, a formação específica para lecionar. 

O referido documento explica o passo a passo para a reforma da Escola Normal e 

dá a orientação aos professores quanto aos programas, métodos de ensino e 

encaminhamentos metodológicos para cada disciplina. O detalhe é que o professor de uma 

disciplina do Curso Geral deveria ser o mesmo da metodologia daquela disciplina no Curso 

Especial. Por exemplo, o professor de Matemática do Curso Geral será também o professor 

de Metodologia da Matemática no Curso Especial. A ideia era que sendo o mesmo 

professor para ambos os cursos, os saberes para ensinar seriam articulados aos saberes a 

ensinar, de modo que os normalistas saíssem com uma formação integral para o seu ofício. 

Quanto aos livros e compêndios, não houve indicações pelas “Bases Educativas 

para a Organização da Nova Escola Normal Secundária” para nenhuma disciplina ou 

mesmo para leitura complementar pelos normalistas, mas sabemos por pesquisadores da 

historiografia paranaense como Portela (2014) e França (2015) além de Miguel (1992), que 

Lysímaco possuía bases teóricas fundamentadas especialmente em Herbat, levando suas 

influências para a organização da Escola Normal. 

A preocupação com a formação técnica e os estudos dos professores para 

fundamentar-se pedagogicamente percorreu toda a década de 1920 adentrando os anos de 

1930, onde os manuais ocupavam lugar destacado. 

 Em relatório atinente à Escola Primária de Ponta Grossa, apresentado por seu 

diretor em 1928, este destacou as reuniões feitas mensalmente por professores da Escola 

Normal e da Escola de Aplicação anexa, para tratar de assuntos relativos à Pedagogia e à 

Metodologia para o trabalho em sala de aula. Assim relata o diretor da Escola Normal:  

Falavam os professores sobre assumptos de pedagogia e de 

methodologia, sem o rigor dos pontos previamente determinados [...]. 

Traziam uns seus contingentes proprios, adquiridos com a pratica. Outros 
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pediam melhores esclarecimentos em materia que se lhe parecia obscura. 

[...]Despertava-se o amor da leitura, o interesse pela Methodologia; 

crescia a ansia de saber; procuravam-se livros, e assim, dentro de pouco, 

ia-se aqui criando o acendrado desejo de se conseguir o verdadeiro typo 

da Escola Nova.  

(PARANÁ, 1928, p. 5-6). 

A congregação da Escola Normal da capital paranaense foi por muito responsável 

pela seleção de livros didáticos para as escolas primárias do estado , assim como, os 

professores das Escolas Normais Primárias permaneceram orientando os professores 

primários em assuntos relacionados às suas práticas pedagógicas. Há registros de reuniões 

para orientação dos professores primários pelos professores normalistas em Atas de 

reuniões da Congregação da Escola Normal Primária de Paranaguá e mesmo em Atas de 

Grupos Escolares, como é o caso do Grupo Escolar Faria Sobrinho, em Paranaguá, até a 

década de 1960.  

As dificuldades encontradas pelos professores primários eram especialmente em 

relação aos métodos de ensino. Por isso, não só nas Escolas Normais como também grande 

parte dos Grupos Escolares do estado havia uma biblioteca para os alunos e outra, para 

seus professores, equipadas com Manuais, Revistas Pedagógicas e Compêndios, os quais 

poderiam consultar para seu próprio aprendizado.  

Essa prática nas escolas paranaenses iniciou ainda na Primeira República e, em 

meados dos anos de 1950 ainda são encontrados registros de reuniões pedagógicas aos 

sábados e de bibliotecas para o professor, com livros para orientá-lo em seu ofício. Um 

exemplo está no registro da Ata de 03 de março de 1954 em que a diretora do Grupo 

Escolar escreve que há uma biblioteca para cada série, funcionando sob a orientação das 

professoras regentes, assim como, para o corpo docente há duas bibliotecas: uma didática e 

outra recreativa. A diretora informa também que: 

Além dos livros temos diversas revistas pedagógicas, as quais têm nos 

auxiliado bastante. Entre elas destacamos a do “Ensino” da Editora “O 

Globo” e o Boletim do S.E.C. [...]. Para o estudo do professor: Práticas 

Escolares, Testes de Irene de Albuquerque, Manual do Ensino Primário, 

etc.  

(PARANÁ, ATA do Grupo Escolar Faria Sobrinho, 1954). 
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As bibliotecas instaladas nos Grupos Escolares e nas Escolas Normais paranaenses 

firmaram-se ao longo dos anos de 1920 e permanecem nesses primeiros quinze anos do 

século XXI nas escolas paranaenses, em todos os níveis de ensino. 

Ainda no ano de 1928, no relatório do mesmo diretor da Escola normal Primária de 

Ponta Grossa há a solicitação ao Diretor da Instrução Pública de “[...] livros sobre 

Pedagogia e sciencias correlactas”,  que poderiam  colaborar para o  “[...] alevantamento 

do nivel intellectual do nosso professorado.” (PARANÁ, 1928, p. 6). Com esse fim, a lista 

enviada era composta pelas obras abaixo relacionadas: 

Pedagogie Scientifique (2 vol.) M. Montessori 

Psicologia  J. Patrascoiou 

Paidologia     “           “ 

La Pedagogie de Froebel Hughes 

Psychologie Experimentel Voisiére 

Interpretação, alcance a applicação 

dos principios pestallozianos Angel Bassi 

Methodologia do ensino Intuitivo    “          “ 

Applicacion Del methodo Decroly Geraldo Boou 

Pedagogia Aguayo 

Psicologia Pedagogica       “ 

Compendio de Psychologia James 

El trabalho Manual Alcantara e Leal 

Psicologia experimental sem aparata    Gonzales 

Pedagogia de La educaciona fisica Romero Brest 

Como diagnosticar as aptidões entre 

os escolares Claparede 

Elementos de Psychologia Intanfil  Senet 

Cinq leçons sur psychanalyse   Freud 

(PARANÁ, 1928, p. 6-7). 

As obras solicitadas pela Escola Normal eram as mais modernas em termos de 

Pedagogia e Psicologia e buscavam fundamentar tanto os professores das escolas primárias 

e normais, quanto os estudantes normalistas. 

Para Julia (2001) a transmissão e incorporação dos comportamentos se dá por meio 

de um conjunto de práticas e, nesse sentido, os relatórios sobre as ações desenvolvidas nas 

escolas  evidenciam que os professores e alunos dos maiores centros e próximos às Escolas 

Normais, buscavam fundamentar suas práticas pedagógicas e utilizavam manuais escolares 

para apreender os saberes necessários para ensinar, incorporando comportamentos que 

permaneceram durante o período de funcionamento das Escolas Normais. 
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Considerações finais 

O estudo apresentado focalizou a Primeira República, período determinante para 

(re)organização da Instrução Pública paranaense: dos sistemas aos métodos para o ensino.  

Nesse sentido, os manuais didáticos tiveram participação destacada em sua 

utilização por professores e alunos. As fontes consultadas apontam para a utilização de 

diferentes tipos de manuais, como: compêndios, livros didáticos e manuais pedagógicos ou 

para a prática, na formação matemática dos professores primários paranaenses. 

Explica Silva (2005), que os manuais foram inicialmente feitos para desenvolver os 

tópicos dos programas das disciplinas ditas pedagógicas dos Cursos Normais e, ao longo 

do tempo, esses manuais, para além de seguirem o programa, explicavam mais 

detalhadamente questões do oficio docente, desde o preenchimento da documentação, 

chegando às atividades das aulas e das relações com os alunos (SILVA, 2005, p. 371). 

Nesse contexto, este estudo assinalou que é possível dividi-los em dois tipos: os 

manuais didáticos ou pedagógicos e os manuais para a prática do professor. Os manuais 

pedagógicos possuíam ampla fundamentação teórica, em especial sobre Pedagogia e 

Psicologia e seus saberes eram específicos para o ofício do professor. Utilizados pelos 

professores das Escolas Normais e indicados para os normalistas, complementavam a 

formação destes, que precisavam conhecer Psicologia e Pedagogia para o exercício dos 

modernos métodos de ensino, orientados por teóricos como Montessori
12

 e J. Patrascoiu
13

.

Por se tratar de um objeto cultural, produzido e elaborado pela e na cultura escolar e 

por se relacionar com finalidades diversas: econômicas, políticas, pedagógicas, sociais, 

entre outras (CHOPIN, 2004), este estudo apresentou indícios de mudanças dos manuais ao 

longo dos anos. Da mesma forma, emergiu em nosso estudo, uma categoria de manuais 

escritos no formato de documentos e que, embora legalmente constituídos, traziam em si as 

características de manuais para as práticas em sala de aula. A determinação de 

encaminhamentos para o trabalho com os programas e conteúdos matemáticos era uma 

forma de transitar entre uma e outra mudança: dos programas, dos métodos e até de 

rubricas propostas ao longo dos tempos escolares. 

12
 Maria Montessori (1870-1952), educadora italiana, formada em medicina, dedicada a estudar a capacidade 

intelectiva de crianças com métodos ativos, visando desenvolver as habilidades motoras e sensoriais de 

crianças tidas como “anormais”.   
13

 J. Patrascoiu, teórico e autor de Manuais de Pedagogia e Psicologia. 
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Enfatizando a afirmação de Chopin (2002) de que o nosso olhar para o manual e a 

percepção deste depende do que o nosso próprio papel na sociedade nos instiga a pesquisar 

em dado momento do contexto educativo, os indícios encontrados permitem afirmar que 

alguns manuais foram ao longo do tempo utilizados tanto por alunos quanto por 

professores. 

 Ao analisar as formas de apropriação no sentido proposto por Chartier (1990), as 

utilizações dos manuais escolares em sua diversidade nos usos e interpretações, de longo 

tempo fazem parte da caminhada dos professores para vencer os desafios do seu ofício. 

Talvez por isso, os professores primários, normalistas ou não, buscaram apoio para o seu 

ofício nos manuais escolares, tornando-os seus companheiros inseparáveis. 
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A AVALIAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA 

E O PARECER DA COMISSÃO REVISORA DE 1929, 

NO DISTRITO FEDERAL 

Lucia Maria Aversa Villela
1

RESUMO 
Tomando notícias publicadas em jornais da época por documentos, aborda-se o processo de 

avaliação de livros didáticos no Brasil, nas primeiras décadas do século XX. O informe disparador 

desse texto foi a publicação de um edital no Jornal do Brasil de 22 de maio de 1929, assinado pelo 

então Diretor Geral de Instrução Pública do Distrito Federal, Fernando de Azevedo, em 15 de maio 

de 1929, divulgava o parecer sobre a avaliação de livros didáticos.  Nesse edital divulgava-se que a 

comissão revisora, nomeada por Azevedo e que avaliou cerca de trezentos livros, constituiu-se por 

Zelia Jacy de Oliveira Braune, Alceu de Amoroso Lima, Goulart de Andrade, Domingos 

Magarinos, Joaquim Vidal e Raul Leitão da Cunha.  Esse último foi o relator do documento, 

redigindo-o de forma detalhada, socializando assim a dinâmica utilizada durante os trabalhos. 

Considerando esse achado como disparador, busco enredá-lo ao processo de recomendação de 

livros escolares publicados em outros jornais, em momentos anteriores.  Há diferenças entre a lista 

dos livros de Matemática aprovados em 1929, durante a gestão de Azevedo, e a publicada em 1912, 

quando Rocha Bastos era o Secretário Geral da Directoria Geral de Instrucção Publica? Que 

posições e grupos jornalísticos estavam envolvidos nesses momentos de avaliações de livros 

didáticos? 

Palavras-chave: Livros didáticos. Avaliação. Novos rumos pedagógicos. 

INTRODUÇÃO: 

Tal como uma foto - um instantâneo do cenário educacional - uma notícia 

encontrada no Jornal do Brasil de 22 de maio de 1929 me mobilizou a desvendar 

historicamente o cenário ali envolvido. Tratava-se de um edital, de 15 de maio daquele 

ano, assinado por Fernando de Azevedo, então Diretor Geral de Instrução Pública do 

Distrito Federal. Divulgava aos “Inspectores escolares e Directores de estabelecimentos de 

ensino” (JORNAL DO BRASIL, 22 mai. 1929, p. 20) o parecer com o relatório dos 

1
 Doutora em Educação Matemática. 

E-mail: luciavillela@globo.com 
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trabalhos da comissão revisora de livros didáticos. Essa comissão fora formada por 

membros convidados por Azevedo, tendo à frente Raul Leitão da Cunha, além de “Dona 

Zelia Jacy de Oliveira Braune, Dr. Alceu de Amoroso Lima, Dr. Goulart de Andrade, Dr. 

Domingos Magarinos, Dr. Joaquim Vidal” (JB, 22 mai. 1929, ed. 00122, p. 20). 

Mas o que foi encontrado de tão impactante nessa publicação a ponto de me 

motivar a tomá-la como disparadora dessa pesquisa? De imediato, salta aos olhos a 

preocupação do relator Cunha em divulgar detalhes sobre o processo utilizado por essa 

comissão de 1928/ 1929 durante a revisão dos livros didáticos. Teria sido esse documento 

um marco no processo avaliativo desse tipo de publicação? 

O USO DE JORNAIS COMO DOCUMENTOS EM PESQUISAS HISTÓRICAS 

Antes de discorrer sobre o que encontrei nos periódicos tomados como fontes para 

a presente pesquisa é pertinente pontuar o quanto os jornais tiveram os seus dias de 

rejeição nos trabalhos de natureza histórica antes da ascensão das concepções advindas da 

proposta historiográfica de Marc Bloch.  Sua redenção enquanto documento se deu “[...] 

apenas na terceira geração dos Annales, com o fortalecimento da História Cultural pós-

movimentos de maio de 1968, que o quadro da historiografia brasileira passa por alterações 

em sua relação com o jornal como documento-fonte” (LAPUENTE, 2015, p. 3). 

Kreniski e Aguiar (2011) também consideram ter sido a partir da década de 1970 

que se abandonou o preconceito com relação ao uso de jornais como possíveis documentos 

a serem tomados nas pesquisas: consideram que “seria um erro desprezar a imprensa 

escrita como fonte documental para a historiografia” (p. 4), lembrando que “alguns autores 

chegam a chamá-la de quarto poder nos Estados” (p. 4). Esses autores, tal como outros, 

alertam que “a análise da imprensa como fonte de pesquisa não pode ser realizada de 

forma isolada do contexto social do qual esta inserida” (KRENISKI e AGUIAR, 2011, p. 

5). Dito de outra forma, isto significa “cada pesquisador, ao se confrontar com uma 

determinada publicação, deve desenvolver sua sensibilidade de leitura frente à 

materialidade histórica por ela assumida” (CRUZ e PEIXOTO, 2007, p. 261). Para essas 

autoras, “qualquer proposta de atividade de pesquisa com a imprensa [...] implica na 

observação de alguns procedimentos articulados entre si, que, compondo um percurso de 
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análise, não devem ser confundidos com um modelo composto por fases progressivas” (p. 

260/ 261): historicamente há que se localizar o(s) periódico(s) e o(s) projeto(s) gráfico(s) e 

editorial(ais). 

Nesse sentido cumpre levantar algumas características dos jornais que abaixo serão 

elencados: 

Quadro 1 – Breves informações sobre o percurso e programas dos jornais citados 

Jornal de Recife Surgiu em 1º de janeiro de 1859 e, na Hemeroteca Digital Brasileira 

da Biblioteca Nacional (HDB – BN), há exemplares digitalizados até 

8 de janeiro de 1938. 

Publicado em Recife, mas desde o início possuía correspondentes em 

outros estados. 

De início era uma revista semanal voltada as “Sciencias – Lettras – 

Artes” e em seu primeiro número dizia-se ter por fim “Instruir e 

deleitar, moralizando”. Posteriormente passou a ter publicações 

diárias. 

O Paiz (RJ) Com esse título, existiram no século XIX jornais em outros estados: 

MA, RS, SE e AM. 

Na Corte, atual cidade do Rio de Janeiro, tratava-se de um jornal 

diário e o primeiro exemplar saiu em 1º de outubro de 1884. No 

editorial desse exemplar afirmava-se que: 

O seu empenho preponderante consiste em estar em communicação 

intima com as necessidades mais inteligentes e as idéas mais 

progressistas da nossa epoca: em pugnar pelas mais adeantadas 

aspirações do povo e pelas exigências mais liberaes do nosso futuro. 

O último disponibilizado na HHDB - BN data de 18 de novembro de 

1934, quando anunciava-se como sendo um “jornal independente, 

politico, literário e noticioso”.  

Gazeta de 

Noticias (RJ) 

Tratava-se de um “folhetim” (como se anunciava) da Corte, com 

primeiro exemplar em 2 de agosto de 1875, onde anunciava que ali 

seriam publicados “diariamente todos os telegramas politicos e 

commerciaes, tanto do paiz como do estrangeiro”. Nesse primeiro 

exemplar, ao esclarecer qual era o seu “programma”, afirmava: “ao 

que cá vem, digo eu: ao que tem tenção de vir”. 

Na HDB – BN o último exemplar disponível data de 30 de dezembro 

de 1956. 

Com esse título também existiram jornais em AL, PA e MA. 

Correio 

Paulistano 

Publicado na cidade de São Paulo, o primeiro exemplar circulou em 

26 de junho de 1854 e ali anunciava que sua missão era a de 

“offerecer uma IMPRENSA LIVRE”. 

Na HDB-BN, o último exemplar digitalizado data de 31 de dezembro 

de 1942. 

Jornal do Brasil Surgido na cidade do Rio de Janeiro, com a grafia “Jornal do Brazil” 

em 9 de abril de 1891, já no Brasil República, anunciava: “[...] vimos 
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assumir as responsabilidades e obrigar-nos aos deveres da imprensa 

em phase deveras singular e momento realmente critico ate para a 

imprensa, mas sobretudo para o paiz”. 

O último exemplar disponível na HDB-BN é de 31 de agosto de 

2010. 
Fonte: elaborado pela autora, com base em informações disponíveis na 

Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional 

Com esses dados é possível localizarmos o período coberto por cada um desses 

impressos e seus principais traços editoriais. Todos eles tiveram vida longa, atravessando a 

virada do século XIX para o XX. 

A RECOMENDAÇÃO DE LIVROS: o que se via antes de 1929? 

Nas folhas iniciais de nossos livros encontramos comentários avaliativos sobre as 

obras e os autores. Eram divulgações de falas isoladas, emitidas normalmente por pessoas 

de destaque no cenário político ou educacional. Independente disso, ainda no século XIX, 

encontra-se referência a algumas obras aprovadas por comissões, como é o exemplo da que 

se segue: 

Edital 

Por esta secretaria se faz publico para conhecimento de quem convier, 

que a obra Deveres do Homem faz parte da relação dos livros approvados 

pelo Concelho Diretor da Instrucção Publica em sessão de 28 de Outubro 

do anno próximo findo, e cujo uso é obrigatorio para as escolas publicas. 

Secretaria de Instrucção Publica de Pernambuco, 14 de Julho de 1867. – 

O Secretario, - Aureliano A. P. de Carvalho. (JORNAL DE RECIFE, 

1868, p. 3). 

Embora não haja informações sobre como foi essa escolha, pelo menos cita-se que 

a indicação e obrigatoriedade dessa obra foi decisão de um grupo que respondia pela 

instrução pública em Pernambuco. Mesmo assim, trata-se da indicação de uma obra 

isolada, que fazia “parte da relação dos livros approvados”, e até o momento ficou sem 

resposta minha procura sobre que outras publicações seriam essas. 
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Em um salto temporal, encontrei em um documento de 26 de março de 1912 (O 

PAIZ, RJ, 1912, p. 8), assinada por Rocha Bastos
2
, então secretário geral da Diretoria

Geral de Instrução Pública, uma lista de livros adotáveis nas escolas. Em forma de 

comunicação e de maneira diretiva, esse texto destinava-se aos inspetores escolares, 

orientando-os na forma como os professores das escolas deveriam proceder para preencher 

os formulários em que fariam suas solicitações de materiais e livros escolares.  

[...] scientificareis aos Srs. professores que devem adoptar em suas 

escolas collecções completas e uniformes dos livros didacticos. Esta 

directoria só fornecerá á mesma escola serie de cada autor, e não tomos 

diversos de autores diferentes, como seja: 1º livro de Vianna e 2º livro de 

Galhardo, etc. 

Rocha Bastos (O PAIZ, RJ, 1912, p. 8) afirmava em seguida que os professores 

deveriam escolher dentre quarenta e três livros e quatorze mapas da lista que se seguia, de 

onde constavam, em Matemática: 

18 – Olavo Freire – Arithmetica (curso medio) 

19 – Olavo Freire – Arithmetica comparativa (curso complementar) 

20 – José Eulalio – Arithmetica – 1ª e 2ª partes. 

21 – José Eulalio – Postillas de Arithmetica – 1ª e 2ª partes. 

23 – Trajano – Arithmetica primaria 

43 – Calculo arithmetico – Alfredo do Rego Soares 

Tal como acontecera no trecho aqui transcrito, onde faltava o título de número 22, 

os livros 16 e 33 também não haviam sido incluídos nessa listagem. Teriam sido 

contraindicados? Foram apenas quarenta e três as publicações avaliadas? 

Em resposta a essas questões, encontrei um artigo publicado menos de um mês 

depois, sem autoria, e que já no título trazia críticas à administração da Diretoria Geral de 

Instrução Pública daquele período: “Erros ou abusos no ensino municipal? O fornecimento 

ás escolas” (GAZETA DE NOTICIAS, 1912, p. 3). Nele apontavam-se problemas que 

ocorriam, tais como a “má distribuição de escolas, pelos diferentes districtos, além dos 

programmas exigidos para ellas, serem sempre os mesmos” (idem). É lembrado que existia 

em funcionamento no Distrito Federal um Conselho Superior de Instrução, “cujas funcções 

são entre outras, dizer a respeito dos livros didacticos submetidos á sua approvação e, 

conseguintemente, aspirando ser adoptados no ensino municipal”(idem), e que a lista de 

2
 Entre 10 de novembro de 1910 e 10 de novembro de 1914 era prefeito do Distrito Federal o sulista e general 

Bento Ribeiro, e o Presidente da República era o Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca. 
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livros “super approvados” que compunha a circular, recém publicada por Rocha Bastos, 

era na verdade um desrespeito à competência dos membros do Conselho, além de uma 

arbitrariedade. Aqui é oportuno retomarmos a que se propunha esse jornal em seu primeiro 

exemplar - “ao que cá vem, digo eu: ao que tem tenção de vir” – e o quão estava sendo fiel 

a este propósito mesmo passados tantos anos. Continuava crítico. 

Alli não se encontra a especificação de todos os livros approvados pelo 

Conselho Superior. Não. Essa lista só se refere a alguns auctores 

escolhidos, para a forçada preferencia do professor. O edital não diz por 

quem, nem como, mediante que criterio legal, [são] classificados. 

(GAZETA DE NOTICIAS, 1912, p. 3). 

Isto respondia minha dúvida quanto ao universo de livros aprovados naquela época 

e minha estranheza diante de só encontrar três autores de livros de Matemática. 

Além dos comentários já transcritos desse artigo, há uma denúncia ainda mais 

contundente a ser destacada: 

O fornecimento de material e de livros para as escolas é um negocio 

como outro qualquer, em primeiro logar. Em segundo, esse regimen de 

estabelecer preferencias illegaes, por taes ou quaes auctores, ou trabalhos, 

póde ser muito bom para os interesses dos referidos autores ou editores, 

mas, francamente, é um processo excellente para excluir qualquer 

iniciativa que venha enfrentar os interesses desses “preferidos” pela 

referida circular. (GAZETA DE NOTICIAS, 1912, p. 3) 

O autor lembrava que problemas dessa natureza também estavam ocorrendo, mas 

que lá esse tipo de alerta que ele estava deflagrando em um periódico do Rio de Janeiro já 

estava circulando em relação à realidade paulista. 

Nos anos seguintes, ainda nessa década e na de 1920, se vê notícias sobre a revisão 

de livros de leitura em São Paulo, mas só encontrei uma pequena novidade em relação à 

comunicação de Rocha Bastos, no Distrito Federal, de 1912. Na divulgação dos livros 

aprovados em 1925, no Correio Paulistano (Ed. 22112, 16 fev. 1925, p. 3), havia uma 

classificação: “1º anno – 1º logar – 65 - Erasmo Braga, “Leitura Intermediaria”; 54 – Rita 

Barreto, “Corações de Crianças” – Leitura preparatoria; 27 – João Kopke, “Primeiro 

Livro””. Nada foi informado ao leitor sobre o significado desses números e, como ainda 

não encontrei o edital de chamada para a inscrição, ainda ficou essa dúvida: teria sido o 

número de inscrição desses livros. 
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Vejamos agora que alterações vieram com os trabalhos de avaliação de livros 

escolares, em 1929, no DF. 

A RECOMENDAÇÂO DE LIVROS: o que se encontrou no parecer de 1929? 

O advogado, professor e admirador de Sociologia, Fernando de Azevedo, em 

janeiro de 1927 aceitou o convite
3
 para ocupar o cargo de Diretor Geral da Instrução

Pública do Distrito Federal, função que exerceu até 1930. Enfrentando muita resistência, 

conseguiu promover uma grande reforma no sistema de educacional do Distrito Federal. 

Investiu na construção e reforma dos prédios escolares, pois, através do censo escolar 

realizado logo no início de sua atuação no cargo, detectara problemas tais como a 

insalubridade da maioria das escolas existentes e de que estas não atendiam nem à metade 

da população em idade escolar no DF. 

Dentre essas medidas, estava a organização de uma revisão de livros didáticos. Um 

exemplo de divulgação dessa chamada para a inscrição de livros a serem submetidos à 

revisão pode ser encontrada no jornal O Paiz (RJ, 2 fev. 1928), que em Actos do Prefeito, e 

sob o título Approvação de Livros Didacticos, convidava “editores e autores de livros 

didacticos a apresentarem na Directoria de Instrucção até o dia 15 do corrente, as obras que 

desejarem ver adoptadas nas escolas publicas municipaes, afim de serem submetidas ao 

exame da comissão de livros escolares [...]”, já nomeando os membros da equipe 

avaliadora. 

Segundo consta desse parecer redigido por Raul Leitão da Cunha em 1929, a equipe 

de avaliadores começou a se reunir a partir de fevereiro de 1928, compilando e separando 

os cerca de trezentos livros inscritos para serem submetidos à revisão, de acordo com o 

edital anteriormente emitido pela Diretoria Geral de Instrução Pública.  

Estabelecemos, como norma de trabalho, que todos os livros seriam lidos 

por todos os membros da commissão, sucessivamente, porque só assim 

poderiam ser evitados os inconvenientes do estabelecimento de relatores 

únicos e concordância automática dos demais revisores. 

Reunindo-se semanalmente, tomavamos conhecimento do estudo 

realizado pelos relatores iniciaes e depois, trocavamos os volumes para 

3
 O convite foi feito pelo presidente Washington Luis. 
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que sobre eles pudesse tambem pronunciar-se, a seu tempo cada um do 

revisores. (JORNAL DO BRASIL, 22 mai. 1929, ed. 0122, p. 20) 

Comentaram que, como ainda dominavam as alterações incluídas nos novos 

programas, precisaram resolver também esse empecilho. 

Dividiram os registros das análises em duas etapas: na primeira, a dos pareceres 

fáceis, registravam os “ motivos determinantes das conclusões definitivas dos membros da 

Comissão” (idem) e a segunda, do parecer final sobre cada obra, fechados “de accordo com 

aquellas conclusões, unanimes ou acceitas pela maioria” (idem). Todos esses pareceres 

foram entregues à Azevedo, como documentos anexo. 

Nessa fase final dos trabalhos, os livros foram grupados em 5 categorias: “1- 

Adoptaveis sem restrições; 2 – Adoptaveis com restrições; 3 – Utilizaveis desde já, 

devendo ser emendados na primeira reedição; 4 – Adaptaveis em nova edição e 5 – 

Recusaveis” (idem). 

De posse dessa informação, se consegue entender o quadro síntese das obras 

analisadas: 

Tabela 1: Síntese do quantitativo de livros, por grupo, analisados pela Comissão revisora 

de livros didáticos, no DF, na gestão de Fernando de Azevedo 
1º grupo 2º grupo 3º grupo 4º grupo 5º grupo 

Leitura seriada 2 5 21 18 

Leitura não seriada 4 3 12 23 14 

Mathematica 6 2 1 1 11 

Cartilha 4 1 11 13 

Hist. Natural 1 2 3 7 

Educação 2 2 7 9 

Hygiene 5 1 

Geographia 9 2 5 5 

Desenho 1 

Musica 3 2 1 

Inglez 1 

Grammaticas 1 6 2 5 1 

Historia 2 6 3 8 

Trabalhos manuaes 1 1 1 

Calligraphia 1 1 

Fonte: Edital (JORNAL DO BRASIL, 22 mai. 1929, p. 20) 

A professora catedrática Zelia Braune assinou a parte do relatório que correspondia 

aos dezoito títulos analisados em Matemática, dois em Geometria e um em Mecânica. 

Apenas sete das obras de Matemática revistas foram recomendadas a serem adotadas sem 
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restrições. Uma oitava mereceria nova edição e as demais dez foram rejeitadas, sendo que 

dentre essas vê-se títulos de autores consagrados, tais como Antonio Trajano e Olavo 

Freire. Nenhum dos dois títulos ligados à Geometria foi aprovado sem restrições. 

Eis os livros de Matemática que constavam como rejeitados pela comissão: 

Trajano – Arithmetica elementar – Ed. Livr. Fr. Alves 

Trajano – Arithmetica primaria – Ed. Livr. Fr, Alv 

Jose Rodrigues Azevedo Pinheiro – Arithmetica para crianças – Ed. Livr. 

Fr. Alves 

Olavo Freire – Arith. Intuitiva C. elementar – Ed. Livr. Fr. Alves 

Olavo Freire – Arith. Intuitiva – C. medio – Ed. Livr. Fr. Alves 

Olavo Freire – Arith Intuitiva – C. complementar – Ed. Livr. Fr. Alves 

Minhas taboadas ou arith. Rudimentar das escolas – B. Augusto Siqueira 

& Comp. – 1917 

Renato Sêneca Fleury – Calculo escolar – Comp. Melhor. S. Paulo 

Augusto de Miranda – Revisão e systematisação dos caracteres de 

divisibilidade – Pap. e typ. Marques Araujo & Comp. – 1923 

Y. T. Peixoto – 500 expressões arithmeticas 

(JORNAL DO BRASIL, 22 mai. 1929, p. 20) 

Como antecipado, vê-se aqui alguns dos livros de Antônio Trajano e de Olavo 

Freire. Além disso, em um primeiro olhar, parece que essas obras têm em comum algum 

vínculo com o método intuitivo e as orientações metodológicas já estavam ansiando por 

mudanças. 

CONSIDERAÇÕES 

Ao buscar vestígios sobre o como se processava a avaliação de livros didáticos a 

serem usados nas escolas, nesse levantamento inicial busquei informações em jornais, 

disponibilizados na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Observei que havia uma 

diferença entre o nível de profundidade de informações divulgadas pelo parecer de 1929 e 

a comunicação publicada em 1912. Ambas apresentavam listas de livros aprovados, mas a 

similaridade entre esses documentos não passava disso. 

Percebe-se na comunicação de 1912, assinada por Rocha Bastos, que nada era 

informado ao público sobre o que gerara aquela lista de livros que compunham o leque de 

opções para a escolha dos professores. Isso certamente geraria questionamentos e estes 

foram exemplificados em artigo publicado, em outro periódico, pouco tempo depois, onde 
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inclusive se levantou suspeita sobre a lisura do autor ao apontar os super aprovados, em 

detrimento de uma lista mais ampla elaborada pelo Conselho Superior de InstruçãoOs 

membros da comissão de avaliação de livros didáticos, em tempos de Fernando de 

Azevedo à frente da Diretoria Geral de Instrução Pública do Distrito Federal, entre 1927 e 

1930, tornaram público sua dinâmica e critérios do trabalho. 

Percebi que havia autores e livros que constavam como aprovados na avaliação de 

1912 e que foram reprovados na avaliação de 1929. Pelas obras agora rejeitadas, 

possivelmente aí está uma prova de mudanças nas propostas pedagógicas: o ensino 

intuitivo dava sinais de estar perdendo espaço às idei 

Enquanto um trabalho de natureza histórica há que se dar maior consistência a esta 

pesquisa, cruzando-se as fontes que aqui foram usadas com outras de natureza diversa. De 

qualquer forma, com esse trabalho consegui trazer as luzes para esse instante de nossa 

história da avaliação dos livros didáticos no Brasil, que suspeito ser um marco divisor. 
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RESUMO 

Esta pesquisa objetiva discutir a relação entre as Conferências Internacionais de Instrução Pública, 

a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED) e o ensino de Matemática no curso 

primário, culminando na elaboração, escolha e utilização dos Manuais Pedagógicos entre os anos 

de 1934 e 1970. Considerando os livros didáticos e guias de ensino para o professor primário, os 

órgãos editores e seus colaboradores, enfatizamos acordos de cooperação norte-americana, em 

especial, os chamados MEC-USAID (Ministério da Educação e Cultura – Agência dos Estados 

Unidos para o Desenvolvimento Internacional). Partindo da proposta “Saberes Elementares 

Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): sobre o que tratam os Manuais Escolares?”, a 

análise dos transcritos da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (1959-1965), de pesquisas, 

Dissertações e Teses que esboçem a trajetória das Conferências Internacionais de Instrução Pública 

(1934-1963), da criação e extinção da COLTED (1966-1971), das publicações do jornal Correio da 

Manhã e, do manual do ensino primário O livro didático - sua utilização em classe, nos esforçamos 

no intuito de uma investigação, em andamento, do percurso do ensino de Matemática para os anos 

iniciais, do porquê e como ensinar a matéria, avaliar e utilizar o livro didático, suscitando 

questionamentos, novos caminhos para a pesquisa. 

Palavras-chave: Conferências Internacionais de Instrução Pública. Colted. Curso Primário. 

Manuais Pedagógicos. Ensino de Matemática. Brasil. 

1 Esta proposta de pesquisa insere-se na segunda etapa do projeto “A Constituição dos Saberes Elementares 

Matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso primário em perspectiva histórico-

comparativa, 1890-1970”, coordenado pelo Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no 

Brasil (GHEMAT), quando “a ênfase do estudo estaria associada aos manuais pedagógicos para professores e 

nos livros didáticos utilizados pelos alunos” (DA COSTA, 2015, p.40), com a realização do XIV Seminário 

Temático Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): sobre o que tratam os Manuais 

Escolares? 
2 Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus Vitória da 

Conquista.  E-mail: roseamaral25@gmail.com  
3 Doutoranda em Educação Matemática pela Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN). E-mail: 

irani@ccsantana.com  
4 Docente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus Vitória da Conquista. E-mail: 

claudinei@ccsantana.com  
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INTRODUÇÃO 

Os livros didáticos e os manuais pedagógicos têm sido pauta de questionamentos 

com vias a elaborar respostas para “o que, quando e como ensinar?”, alicerçar a prática 

docente e pesquisas científicas; O foco no Ensino Primário, especialmente para o ensino de 

Matemática é uma das linhas de pesquisa desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa em 

Educação Matemática, o GEEM. A motivação para a escrita desse artigo provém de 

atividades desenvolvidas durante seu percurso de pesquisa, voltado para a investigação a 

respeito do Curso Primário na Bahia (1940-1970) e tem por objetivo discutir a relação 

entre as Conferências Internacionais de Instrução Pública, a Comissão do Livro Técnico e 

do Livro Didático (COLTED) e o ensino de Matemática no curso primário brasileiro, 

culminando na elaboração, escolha e utilização dos Manuais Pedagógicos entre os anos de 

1934 e 1970.  

O manual do ensino primário O livro didático - sua utilização em classe, embora 

instiga a discussão entre as décadas de 1960 e 1970, é o nosso principal instrumento de 

análise do percurso do ensino de Matemática para os anos iniciais, do porquê e como 

ensinar a matéria, avaliar e utilizar o livro didático. No exemplar em questão, uma distinta 

descrição das Conferências de Educação e do papel da COLTED para a produção e 

distribuição de materiais para a escola brasileira, uma espécie de informativo ao leitor e 

instrução ao professor primário. Mas, o que foram essas Conferências? 

AS CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE EDUCAÇÃO E O BUREAU 

O Bureau ou Escritório Internacional de Educação “foi criado em 25 de julho de 

1929, em Genebra (RBEP, 1965, p. XII) e deu origem às Conferências Internacionais de 

Educação “sob a influência dos horrores causados pela Primeira Guerra Mundial. Nessa 

época, vários países, procurando construir um futuro melhor, passaram a investir em 

educação, acreditando em seus resultados para a elevação da cultura e a preservação da 

paz” (VASCONCELOS, 1996, 53-54). Essas reuniões ocorriam anualmente e seus 

objetivos principais consistiam “na apresentação de relatórios sobre o movimento 
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educativo do ano anterior e na discussão e votação de Recomendações aos Ministérios de 

Educação” (RBEP, 1965, p. IX).  

As Recomendações, segundo Carlos Pasquale, diretor do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), constituiam-se enquanto “conjunto de normas 

das mais ampla autoridade técnica e moral, por serem elaboradas com fundamento na 

realidade escolar dos países participantes e aprovadas, após acurado exame, pelas 

autoridades superiores responsáveis pelo ensino nesses países” (PASQUALE, RBEP, 

1965, p. IX) que as adotavam e incorporavam às Políticas Públicas em Educação. 

“Em 1932 e 1933, o Bureau organizou as duas primeiras Conferências 

Internacionais de Instrução Pública. Em 1934, o Bureau, juntamente com o governo suíço, 

realizou a terceira Conferência Internacional de Instrução Pública, aberta a todos os países 

membros ou não” (VASCONCELOS, 1996, p. 54). A partir de então, o número de países 

participantes aumentava a cada edição. 

Entre “6 e 13 de julho de 1959, realizou-se em Genebra a XXIII Conferência 

Internacional de Instrução Pública, que foi convocada simultaneamente pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e pelo Bureau Internacional de 

Educação” (RBEP, 1959, p.134). De acordo a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 

(RBEP), 77 países participaram.  

A RBEP transcreveu, em 1959, duas das Recomendações feitas aos Ministérios de 

Instrução Pública, as de Número 48 e 49. Em 1965, publicou todas as Recomendações 

aprovadas entre os anos de 1934 e 1963, perfazendo um total de 57. Dentre estas, 16 

destinavam-se ao Ensino Primário, conforme expostas na Tabela 01: 

Tabela 01: Recomendações feitas aos Ministérios de Instrução Pública e aprovadas  

 nas Conferências Internacionais de Educação para o Ensino Primário (1934 e 1963) 

Nº RECOMENDAÇÃO Ano 

4 Formação Profissional do Magistério Primário 1935 

12 Ensino da Psicologia na Formação de Professores Primários 1937 

13 Remuneração do Professor Primário 1938 

15 Elaboração, Emprego e Seleção de Manuais de Ensino 1938 

21 Gratuidade do Material Escolar 1947 

31 Iniciação à Matemática na Escola Primária 1950 

32 Formação do Magistério Primário 1953 

40 Financiamento da Educação 1955 

46 Elaboração e Expedição de Programas do Ensino Primário 1958 

48 A Elaboração, a escolha e a Utilização dos Manuais de Ensino Primário 1959 

49 Medidas a Facilitar o Recrutamento e a Formação dos Quadros Téc. e Científicos 1959 

Comunicações



52 Escola Primária de um Mestre único 1961 

54 Planejamento da Educação 1962 

55 Aperfeiçoamento de Professores Primários 1962 

56 Orientação Escolar e Profissional 1963 

57 Carência de Professores Primários 1963 
Fonte: Elaboração de Rosemeire dos Santos Amaral,  

com base na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos – 1965. 

Observando a Tabela 01, em 1938, segundo ano das Conferências Internacionais de 

Instrução Pública, a temática era a “Elaboração, Emprego e Seleção de Manuais de 

Ensino”, destacando que “o manual é ainda para todas as matérias, além de guia precioso e, 

eventualmente, uma referência ou elemento de verificação e de revisão, auxílio 

indispensável” (RBEP, 1965, p. 22) para o professor.   

A Recomendação de Número 15, entre outros itens, ressalva pontos relativos à 

adequação dos manuais pedagógicos, na observância: dos aspectos pedagógicos, técnicos e 

econômicos; da comissão de seleção de livros didáticos com a seleção e participação de 

professores; do conteúdo, do método pedagógico e dos programas de ensino em voga; da 

distribuição gratuita, para atender às crianças necessitadas; da liberdade ao mestre quanto a 

sua utilização, respeitando os limites do programa de ensino (RBEP, 1965). 

Em 1947, a Recomendação de Número 21, “julga, de um lado, que o princípio da 

gratuidade do material deva ser considerado como o corolário natural e necessário da 

obrigação escolar” e que “os manuais escolares se tornem propriedade dos alunos no 

momento em que terminarem os estudos obrigatórios, de modo a constituir um núcleo de 

uma pequena biblioteca pessoal e de estimular, desse modo, o gosto pela cultura” (RBEP, 

1965, p. 34). 

As Recomendações de números 48 e 49 “tratam elas, respectivamente, da 

elaboração, escolha e utilização de manuais de ensino primário, e das medidas destinadas a 

facilitar o recrutamento e a formação dos quadros técnicos e científicos (RBEP, 1959, p. 

134). Como resultado das discussões, o Estado deveria oferecer a escola, o professor, 

livros didáticos e outros materiais para o bom funcionamento do ensino (O LIVRO 

DIDÁTICO, 1970).  

Dentre outros, alguns aspectos nos chamam a atenção na relação manuais escolares 

e professor:  

Considerando que, se na sala de aula o papel capital é reconhecidamente 

o do mestre, o manual escolar torna-se para este um dos auxiliares

capazes de favorecer um ensino ativo; 
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Considerando que em toda parte, e particularmente em lugares onde o 

mestre deve trabalhar sob condições difíceis (classe superlotada, escola 

de mestre único, etc), o manual escolar constitui para o educador um 

instrumento imprescindível.  

Considerando que uma ajuda mútua e colaboração internacionais podem 

contribuir para o aperfeiçoamento dos manuais em graus de elaboração, 

de edição e de utilização. 

 (RBEP, 1959, p.135 - grifos nossos) 

As discussões nas Conferências Internacionais de Instrução Pública à respeito da 

elaboração, edição, distribuição e utilização dos manuais pedagógicos para o ensino 

primário prescreviam: o ensino ativo; a importância do manual como guia didático para o 

professor, bem como para o aluno; e, a ajuda e colaboração internacionais para o 

financiamento e aperfeiçoamento dos exemplares, contribuindo para a redução do preço 

dos materiais escolares, com acesso às famílias desfavorecidas economicamente.  

Das 57 Recomendações aprovadas nas Conferências Internacionais de Educação, 

apenas uma tem como foco a “Iniciação à Matemática na Escola Primária”, para crianças 

com até 11 ou 12 anos. A Recomendação de N. 31, foi aprovada na reunião de 6 a 13 de 

julho de 1950, em Genebra, cuja  

Conferência, considerando que a iniciação à Matemática constitui um dos 

aspectos essenciais e universais na formação do espírito de objetividade e 

de rigor; que a atividade espontânea e a livre verificação reclamadas pela 

iniciação à Matemática possuem valor formativo intelectual e moral em 

que deveriam também inspirar-se as outras disciplinas; que o ensino da 

Matemática, embora dos mais difíceis, pode beneficiar-se com a 

aplicação dos últimos resultados obtidos por numerosas pesquisas 

psicológicas e pedagógicas. 

 (RBEP, 1965, p.51) 

Para tal fim, foram estabelecidas 13 indicações para a iniciação à Matemática nos 

primeiros anos escolares:  

Tabela 02: Indicações para a iniciação à Matemática no curso primário, Genebra, 1950 

1 
O ensino da Matemática deveria obedecer etapas, às 

operações mentais e desenvolvimento da criança;
8 

Valorizar a expressão verbal das 

operações e suas terminologias, 

respeitando cada nível de 

aprendizagem;

2 

À criança desde a escola maternal deve-se 

oportunizar a descoberta de relações elementares 

(inclusão, ordem, correspondência) constitutivas do 

número e do espaço; 

9 

Os mecanismos de cálculo, 

especialmente o oral, deve ser 

aplicado após a assimilação, pela 

criança, do sentido das operações;

3 
Quanto às operações aritméticas, desenvolver 

situações prévias, manipulação de objetos concretos 
10 

O método de trabalho em grupo para 

reforçar o interesse e desenvolver a 
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e levar em conta os interesses espontâneos da 

criança; 

capacidade de controle mútuo por 

parte do aluno; 

4 

Estabelecer uma correspondência entre operações 

aritméticas e geométricas (apresentar à criança, 

paralela e gradativamente, relações numéricas, 

formas e medidas espaciais elementares);

11 

Ao professor cabe detectar os pontos 

fracos (insuficiências) de seus alunos, 

as causas e dignósticos individuais;

5 

Quanto à iniciação às operações pelo processo 

ativo, se atribua especial cuidado à elaboração das 

relações qualitativas e lógicas;

12 

O ensino de Matemática deve estar 

coordenado com outras matérias, com 

a vida prática e o meio onde vive a 

criança; 

6 

Somente apresentar à criança noções novas, após 

exercícios acompanhados de atividades concretas - 

estruturação lógica; 13 

A formação dos mestres os inspire a 

aplicar os dispositivos acima 

dispostos em sua experiência 

pedagógica; 7 
As atividades da criança devem ser verificadas, 

priorizando o rigor dos raciocínios; 

Fonte: Elaboração de Rosemeire dos Santos Amaral, com base nas informações da RBEP, 1950. 

Uma breve leitura da Tabela 02 nos permite observar que o ensino de Matemática 

estava atrelado ao amadurecimento mental da criança, dependente da atuação da mesma 

em cada etapa a que fora testada. Assim, novos conceitos e ações se fariam após a 

verificação por parte do professor da aprendizagem do estudante, acompanhando 

diretivamente cada um. Aspectos como uso de objetos concretos e depois, abstrações 

matemáticas, oralidade, sequenciação, raciocínio lógico e relação da Matemática com 

outras matérias de ensino são enfatizados nos manuais didáticos para o Curso Primário. 

E o Brasil no contexto das Conferências e produção dos livros didáticos e manuais 

de ensino?  

A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NAS CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE 

INSTRUÇÃO PÚBLICA:  a criação da COLTED 

Nas “décadas de 1950 e 1960, evidenciou-se, na educação brasileira, um período 

marcado por acordos e convêncios, principalmente com o governo americano. Tais acordos 

quando firmados na educação em diferentes épocas, atingiram vários níveis do sistema de 

ensino” (KRAFZIK, 2006, p.20), ao que tudo indica, influenciados pelas Conferências 

Internacionais de Instrução Pública e “devido à necessidade de adequar o sistema ao 

modelo desenvolvimentista que se intensificava no país, entre outras motivações” 

(KRAFZIK, 2006, p.41) 
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Há registros da participação do Brasil na edição da Conferência em 1965, também 

em Genebra, com publicação no Diário Oficial da União pelo então presidente da 

República, Humberto Castello Branco e pelo Ministro das Relações Exteriores, Vasco

Tristão Leitão da Cunha: “O Presidente da República resolve designar: o Professor Abgar 

Renault5 para representar o Brasil na XXVIII Conferência Internacional de Instrução 

Pública, a realizar-se em Genebra de 12 a 23 de julho corrente (DIÁRIO OFICIAL DA 

UNIÃO, 1965, p.14). 

O governo brasileiro entre 1960 e 1970, com assunção dos Ministros da Educação, 

Jarbas Passarinho, Guilherme Magalhães, Tarsio Dutra, “reconhecendo também, ser o livro 

didático um instrumento básico para a melhoria do rendimento escolar e, sentindo a 

necessidade de suprir a população estudantil de livros adequados, mormente a do nível 

primário” (O LIVRO DIDÁTICO, 1970, p. 18), implementa algumas mudanças no setor 

educacional,  com a CAMPANHA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO. O jornal 

Correio da Manhã6, Rio de Janeiro, a 19 de junho de 1966, publica: 

O Governo acaba de criar, no Ministério da Educação, ligado ao 

Departamento Nacional de Educação, o Conselho do Livro Técnico e 

Didático – COLTED – com a atribuição de gerir e operar recursos 

destinados ao financiamento e à realização de programas e projetos de 

expansão do livro escolar e do livro técnico.  

(CORREIO DA MANHÃ, 19 de jun. de 1966, p. 7) 

Em 06/01/1967 foi firmado o convênio entre o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e a agência Norte-Americana 

para o Desenvolvimento Internacional (USAID) para implantar e executar o Programa 

(KRAFZIK, 2006, p.12), “em colaboração com a Aliança para o Progresso” (CORREIO 

DA MANHÃ, 1966, p. 7).  Por esse acordo o Brasil passou a receber assistência técnica e 

cooperação financeira dos Estados Unidos, associando o sistema educacional do Brasil e 

5 O mineiro Abgar Renault, ocupante da cadeira 12 da Academia Brasileira de Letras e Secretário do 

Ministério da Educação e Saúde Pública Francisco Campos,  representou o “Brasil em numerosas 

conferências internacionais sobre educação levadas a efeito pela Unesco em Londres, Paris, Santiago do 

Chile, Teerã, Belgrado e Genebra; eleito várias vezes membro da Comissão de Redação Final dos 

documentos dessas reuniões” (Academia Brasileira de Letras). 
6 O Correio da Manhã  “foi durante 73 anos um dos principais jornais da imprensa brasileira, destacando-se 

como um jornal independente, de tradição legalista e oposionista durante vários momentos da vida política do 

país” (RIBEIRO FILHO, 2013, p. 6), funcionando de junho de 1901 a agosto de 1974, quando passou a ser 

perseguido pela Ditadura Militar, enfrentou uma grave crise financeira e, finalmente, a gestão foi repassada a 

um grupo empresarial até que ocorreu seu fechamento definitivo (NEIVA; CAMPOS, 2014, p. 727). 
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de outros países da América Latina aos interesses do desenvolvimento econômico dos 

Estados Unidos da América (CHAVES, 2008, p.6).

Todavia, “o financiamento e outras modalidades visam exatamente a estimular 

edições vultosas e contribuir para um forte barateamento do livro e, em certos casos, para 

distribuição gratuita” (CORREIO DA MANHÃ, 1966, p. 7). A COLTED teve por 

“finalidade de incentivar, orientar, coordenar e executar as atividades do Ministério da 

Educação e Cultura relacionadas com o aperfeiçoamento do Livro Didático e do Livro 

Técnico” (O LIVRO DIDÁTICO, 1970, p. 18). “A ideia por trás da Colted era 

proporcionar livros para os estudantes pobres, deixando o mercado livre para os alunos de 

pais que tivessem condições de adquiri-los” (LINDOSO, 2004, p. 93). 

Novamente, por intermédio das publicações do Correio da Manhã, edição de 15 de 

julho de 1967, acessamos a informação de que haveria uma cooperação entre 6 consultores 

educacionais americanos da State University of New York e 6 educadores brasileiros 

nomeados e pagos pelo MEC, com o objetivo de  “acessorar as Secretarias Estaduais e 

Conselhos Estaduais de Educação para: 1) Aumentar o número de estudantes que 

completam o curso primário; 2) promover um maior entrosamento entre o curso primário e 

médio; 3) fortalecer as relações entre os programas estaduais e nacionais” (CORREIO DA 

MANHÃ, 1967, p. 8). 

Visando a participação na Conferência Internacional de Educação, o Ministério da 

Educação e Cultura publica, em 1971, um levantamento da quantidade de livros 

distribuídos pela COLTED para os três níveis de ensino: primário, médio e superior. Para o 

ensino primário - 1ª a 5ª séries - , foram atendidas 11. 877. 000 crianças, totalizando 19. 

437. 000 livros (Documento 02), dos quais, todas as séries do ensino primário foram 

destinados 1 livro, com exceção das 3ª e 4ª séries, que receberam 3 livros por aluno: 

Documento 02: Livros distribuídos em 1970, no Brasil, pela COLTED, Nível Primário 
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Fonte: EDUCAÇÃO NO BRASIL (Subsídio para a Conferência Internacional de Educação), 1971, p. 62. 

Disponível no site Domínio Público: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002202.pdf 

“A Colted foi extinta em 9 de junho de 1971, por meio do decreto n. 68.728, e suas 

funções foram incorporadas ao Instituto Nacional do Livro. Com o fim da Colted, o MEC 

iniciou uma nova política para os livros escolares, de coedição com o mercado privado” 

(FILGUEIRAS, 2015, p. 96). O Instituto Nacional do Livro (INL) 

estendeu o princípio da co-edição ao campo do livro didático para a 

escola primária fornecendo sete milhões de livros por meio do Fundo do 

Livro Didático (órgão representativo das autoridades educacionais 

federais e estaduais), a cerca de dois milhões de alunos pobres, e 

possibilitando que os restante treze milhões de alunos das escolas 

primárias adquirissem seus livros a preços reduzidos em 40%. 

 (HALLEWELL, 1985, p.568) 

Dentre os manuais pedagógicos da COLTED, um guia para o professor primário 

que, como o próprio título apresenta, infere sobre o livro didático e sua utilização em 

classe, é nosso objeto de análise. Mas, sobre o que trata O livro didático – sua utilização 

em classe (Brasil - 1970)? 

SOBRE O QUE TRATA O LIVRO DIDÁTICO – sua utilização em classe ? 

O livro didático – sua utilização em classe constitui parte do “material básico dos 

cursos de treinamento para professôres primários”  - informação apresentada na capa da 

obra -, um manual pedagógico difundido pelo Ministério da Educação e Cultura e pela 

Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático. “Seus gestores entendiam que a 

disponibilidade do livro didático era “uma consequência da obrigatoriedade escolar”, 

orientação da XXII Conferência Internacional de Instrução Pública ocorrida em Genebra, 

no ano de 1959” (OLIVEIRA; FREITAS, 2013, p. 16). 

 Impresso no Brasil, sua circulação alcançou vários estados, sendo o exemplar em 

análise - 2ª edição revista e atualizada - localizado no acervo da Biblioteca Municipal José 

de Sá Nunes, em Vitória da Conquista – Bahia. Ainda neste estado, outro exemplar foi 
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catalogado junto ao Instituto Normal Isaías Alves, atualmente denominado Instituto 

Central de Educação Isaias Alves (ICEIA), Salvador – Bahia. 

Documento 01: Capa da obra O livro didático – sua utilização em classe (1970) 

Fonte: Registro fotográfico por Rosemeire dos Santos Amaral, janeiro - 2016 

Ary Leonardo Pereira, Diretor Executivo da Colted, no texto de apresentação 

ressalta que a publicação do referido livro foi resultado da “avaliação dos cursos de 

treinamento realizados no primeiro semestre de 1969, com a finalidade específica de 

aperfeiçoar técnicas na utilização do livro didático” (O LIVRO DIDÁTICO, 1970, 

p.XXX). Quanto ao alcance da obra, registra que “foram atingidos no Distrito Federal e

capitais dos estados e territórios, 107.000 professores primários, estendendo-se agora a 

mais 70.000, nos municípios prioritários dos estados e territórios” (O LIVRO DIDÁTICO, 

1970, p.XXX). 

A obra possui 239 páginas, divide-se em seções identificadas por letras alfabéticas 

em maiúsculo e subdivide-se de acordo a análise do Programa da Colted (seção A) e por 

matérias escolares (Linguagem, seção B; Matemática, seção C; Estudos Sociais, seção D; 

e, Ciências, seção E), conforme apresenta a Tabela 03: 

Tabela 03: Composição da obra O livro didático – sua utilização em classe (1970) 

FOCO DETALHAMENTO 

A 
Princípios 

 Gerais 

I – Programa da Colted 

II – Situação atual da escola primária 

brasileira do ponto de vista da 

IV – Especificação dos objetivos 

educacionais 

V – Como avaliar o livro didático 
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produtividade 

III – O livro didático no contexto escolar 

VI – Como utilizar o livro 

didático 

B Linguagem 

I – Por que ensinar a ler 

II – Como ensinar a ler 

III – Como usar o livro-texto de 

linguagem 

IV – Como analisar o livro-texto 

de linguagem 

* Bibliografia utilizada e indicada

C Matemática 
I – Por que ensinar Matemática 

II – Como ensinar Matemática 

III – Avaliando o livro de 

Matemática 

IV – Como usar o livro de 

Matemática 

D 
Estudos 

Sociais 

I – Por que ensinar Estudos Sociais 

II – Como ensinar Estudos Sociais 

III – Como avaliar o livro de Estudos 

Sociais 

IV – Como usar o livro de 

Estudos Sociais 

* Bibliografia indicada ao

professor / Bibliografia utilizada 

E Ciências 

I – Por que ensinar Ciências 

II – Como ensinar Ciências 

III – Como usar o livro de Ciências 

IV – Avaliando o livro de 

Ciências 

* Sugestões para uma ficha de

avaliação de livros de Ciências 
Fonte: Elaboração de Rosemeire dos Santos Amaral, com base no sumário da obra O Livro Didático (1970) 

Visto isso, O Livro Didático – sua utilização constitui-se enquanto um guia 

didático para o professor primário, atendendo as prescrições e exigências pautadas na 

legislação educacional, bem como fruto das discussões a respeito do ensino e 

aprendizagem nos anos iniciais da escola brasileira. Retomando a Seção C (Tabela 03), 

analisemos os itens: Por que ensinar Matemática? Como ensinar Matemática? Avaliando o 

livro de Matemática. Como usar o livro de Matemática?  

O ENSINO DE MATEMÁTICA:  O Livro Didático – sua utilização 

O primeiro aspecto que nos chama a atenção é o fato de que os componentes 

curriculares para o curso primário brasileiro, de acordo O livro didático – sua utilização, 

em 1970, são quatro: Linguagem, Matemática, Estudos Sociais e Ciências. No entanto, ao 

que se refere à Bibliografia indicada ao professor como estratégia e enriquecimento de suas 

aulas, somente para a matéria Matemática, consta ausência (vide Tabela 03).  

Quanto ao ensino de Matemática, O livro didático – sua utilização apresenta como 

discussão inicial a relação da escola, da constituição dos saberes elementares matemáticos 

com o processo de industrialização por qual o Brasil passara nos anos de 1970, com o 

destaque: “A importância do ensino de Matemática é maior hoje que no passado. 

Evidentemente, o homem tem agora mais necessidades matemáticas em face do 
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desenvolvimento da indústria, do comércio e da técnica (O LIVRO DIDÁTICO, 1970, p. 

123).  

Em continuidade a esse pensamento, uma crítica à metodologia do ensino de 

Matemática anteriormente utilizada pelos professores primários, encabeçada pela 

memorização de regras e fórmulas,  pois “surge agora uma mentalidade nova que dá 

grande importância ao desenvolvimento da Matemática como um sistema de ideias ou 

conceitos e preconiza seu ensino com compreensão” (O LIVRO DIDÁTICO, 1970, p. 123-

124). Partindo desse princípio, o ensino de Matemática na escola primária passaria a 

contemplar três objetivos: 

1) Objetivo matemático, relacionado ao desenvolvimento de habilidades e

técnicas básicas, redescoberta de fatos e princípios, emprêgo de 

vocabulário matemático correto. 

2) Objetivo social, relacionado ao desenvovlimento de habilidade de

analisar as situações-problemas, a fim de que a criança se torne capaz de 

resolvê-las em sua própria vida. 

3) Objetivo relacionado ao desenvolvimento da criatividade, hábitos,

atitudes e valores desejáveis. 

(O LIVRO DIDÁTICO, 1970, p. 124) 

Para ensinar Matemática, o professor deve conduzir a criança “à realização de 

experiências matemáticas através de métodos eficientes e material conveniente, para levá-

la à redescoberta de princípios e à formação de conceitos” (O LIVRO DIDÁTICO, 1970, 

p. 125), em contato com material concreto, colocando em prática a observação e a

experimentação. 

Alguns aspectos devem ser levados em conta quando o assunto é a avaliação do 

livro didático de Matemática: “O livro-texto de Matemática deve ser entendido como um 

instrumento de aprendizagem, utilizado na escola como suporte da programação de ensino. 

Como tal, não precisa cobrir, necessariamente, todo o programa de um ano escolar” (O 

LIVRO DIDÁTICO, 1970, p. 127). Ao que tudo indica, essa observação faz referência a 

liberdade dada ao professor para completá-lo, adaptando-a à diversidade e limitações dos 

programas de ensino sob sua tutela e às necessidades específicas da classe, com indicado 

pela Recomendação de N. 15, lançada na Conferência Internacional de Instrução Pública 

de 1938. 

Como características específicas de um bom livro-texto de Matemática, este deve 

privilegiar ações como compreender, investigar, refletir, concluir, generalizar e aplicar os 
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conhecimentos aquiridos (O LIVRO DIDÁTICO, 1970). Então, um livro-texto seria 

considerado satisfatório se atendesse aos critérios dispostos no Quadro 01: 

Quadro 01: Critérios para avaliar um livro-texto de Matemática para o ensino primário 

Valoriza a conceituação e as habilidades 

computacionais; 
Ressalta a aplicação da Matemática às situações 

de vida. 

Utiliza desenhos e diagramas e sugere meios 

concretos e variados para desenvolver as 

ideias matemáticas;  

Introduz essas ideias diretamente, relacionando-

as com experiências diárias significativas e, não 

indiretamente, usando recursos disfarçados 

como jogos e brincadeiras que muitas vezes 

deturpam o rigor e a exatidão de um conceito; 

Desenvolve noções precisas, apresentanto um 

conteúdo atualizado, tendo em vista o que as 

pesquisas, estudos e experimentações revelam 

sobre a matéria, evidenciando assim, os rumos 

traçados pela Matemática Moderna, sem 

tomar, contudo, ainda, uma posição 

extremada; 

Unifica e integra as ideias e processos 

matemáticos, ressaltando conceitos básicos, 

como a noção de conjunto, o sistema decimal de 

numeral, o sistema numérico e suas 

propriedades, o conceito de relação, etc. e sua 

inter-relação com as demais áreas da 

Matemática; 
Fonte:  O LIVRO DIDÁTICO, 1970, p. 128 – grifo nosso 

Quanto ao uso ou não do livro de Matemática, o professor deve atentar para o fato 

de que, por um lado, “o uso exclusivo do livro nas aulas de Matemática restringe seu papel 

e reduz seus objetivos. Por outro lado, dezprezar o livro, limitando-se a usar recursos como 

quadro de giz, material exploratório e pictórico, redunda em falta de sistematização da 

matéria” (O LIVRO DIDÁTICO, 1970, p. 131-132). O livro didático é importante para o 

trabalho do professor, pois oferece possibilidades, como elencadas no Quadro 02: 

Quadro 02: Possibilidades do livro didático para o trabalho do professor primário 

Outros recursos e formas diferentes dos que usa 

para introduzir conceitos matemáticos; 

Maneiras de levar a criança a aplicar os 

conceitos matemáticos às situações de vida; 

Materiais novos ou novas formas de utilizar os já 

conhecidos; 

Recursos e atividades para fixação de noções 

já desenvolvidas; 

Exercícios e atividades para desenvolvimento do 

trabalho independente; 

Atividades para o atendimento de crianças 

que aprendem mais depressa ou mais devagar; 

Introdução de novos conceitos e exploração de 

áreas novas no programa; 

Recursos para avaliação do progresso do 

aluno. 
Fonte: O LIVRO DIDÁTICO, 1970, p. 132. 

Assim, o manual apresenta as etapas das atividades a serem desenvolvidas com os 

alunos: Preparação, Desenvolvimento, Avaliação e Atividade de enriquecimento. Neste 

caso, o professor deveria recorrer aos objetos da sala de aula, “o teto, o chão, o tampo das 

carteiras, as paredes”, papel de embrulho, jornal e papelão (materiais de fácil acesso aos 

alunos) e o livro didático para sistematizar e fixar o assunto e auxiliar nos exercícios para 

casa. 
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ESBOÇANDO CAMINHOS PARA A PESQUISA 

A pesquisa “Entre as Conferências Internacionais de Instrução Pública, a Colted e o 

Ensino de Matemática (1934-1970): sobre o que trata O Livro Didático - sua utilização em 

classe?” possibilitou-nos uma investigação a respeito das Políticas Públicas nacionais e 

internacionais no campo da Educação entre os anos de 1934 e 1970, com ênfase na 

elaboração, escolha e utilização dos manuais pedagógicos, guias e livros didáticos para o 

curso primário brasileiro. 

Por intermédio da análise da obra O Livro Didático - sua utilização em classe, 

discutimos, embora inicialmente, o ensino dos saberes elementares matemáticos, em 

especial da Aritmética, na composição do manual para o professor, com ênfase nos pontos 

elencados quanto ao porque e como ensinar a matéria, postura e atitudes do professor 

primário em classe, como avaliar e utilizar um determinado livro, diversificação de 

materiais e métodos para as aulas nos anos iniciais, planejamento, desenvolvimento, 

avaliação e enriquecimento das atividades para um melhor desempenho da criança. 

Os manuais pedagógicos, à princípio, eram elaborados com a participação de 

catedráticos das Escolas Normais. Em 1970, houve a eliminação da consulta aos 

professores e a aquisição de livros passou a ser decidida por comissões que escolhiam 

projetos editoriais. Que motivos levaram ao afastamento dos professores, profissionais 

diretamente ligados ao ensino e aprendizagem, das discussões e impelidos de contribuir na 

elaboração e escolha dos materiais didáticos, tal como prescrito pela Recomendação 15, 

proferida pela Conferência Internacional de Educação do ano de 1938? 

A Escola Moderna ou a modernização da escola são expressões frequentes no 

exemplar em análise. Quanto ao Movimento da Matemática Moderna (1950-1970), quais 

os indícios da incorporação de seus princípios na escola primária e de visibilidade na 

elaboração dos manuais pedagógicos? 

São caminhos a trilhar ... 
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COMISSÃO DE ESTUDO DO LIVRO E DO MATERIAL DIDÁTICO 

DO CPOE/RS: os livros didáticos de matemática 
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RESUMO 
O trabalho apresenta uma análise, ainda que parcial, de mecanismos utilizados pelo Centro de 

Pesquisas e Orientações Educacionais do Rio Grande do Sul (CPOE/RS) de orientação para a 

escolha e avaliação do livro didático de Matemática para o ensino primário, dirigidas aos 

professores do Estado, nos anos 1960. Como base empírica, foram considerados artigos e listas de 

referências bibliográficas publicados em três números da Revista do Ensino e em dois Boletins do 

CPOE/RS. Entre as conclusões, destaca-se a presença marcante da Comissão de Estudo do Livro e 

do Material Didático do CPOE/RS interferindo nas atividades docentes, em particular, nas relativas 

à escolha do livro didático de Matemática. 

Palavras-chave: História da Educação Matemática. CPOE/RS. Livro Didático. 

INTRODUÇÃO 

Ao assumirmos o desafio de produzir reflexões a respeito “do que tratam os 

manuais escolares”, nos ocorreu a necessidade de analisarmos, no caso do Rio Grande do 

Sul, os condicionantes colocados à produção didática
3
 pelo Centro de Pesquisas e

Orientação Educacionais (CPOE), uma vez que esse órgão assumiu compromissos 

relacionados à gestão e ao controle da qualidade do ensino primário gaúcho, desde que foi 

fundado até o início dos anos 1970, período que, houve “uma profissionalização na/da 

1
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E-mail: mceciliabfischer@gmail.com 
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 Há um trabalho (ALVES, 2013) que analisa, para o período de 1960-1978, a presença da Matemática 

Moderna em duas coleções de livros didáticos gaúchos: Estrada Iluminada e Nossa Terra, Nossa Gente. A 

tese de Alves é considerada neste texto. 
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produção didática gaúcha”, em parte como resultado das políticas implementadas pelo 

CPOE (PERES, 2006, p. 171).  

Neste trabalho nos deteremos em analisar alguns mecanismos utilizados pelo 

CPOE para orientar a escolha e a avaliação dos livros didáticos, de maneira mais 

específica, os de matemática. 

O Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais, vinculado à Secretaria de 

Educação e Cultura do Rio Grande do Sul, iniciou suas atividades de orientação técnico-

pedagógica para a rede escolar do Estado em 1943, tendo sido criado a partir da 

transformação da Seção Técnica da Diretoria Geral da Instrução Pública, que ocorreu em 

plena reforma educacional empreendida pelo Estado à época. O órgão teve atuação 

marcante no controle organizacional do sistema educativo gaúcho até 1971, ano em que foi 

extinto, no âmbito das políticas educacionais determinadas a partir do golpe civil-militar de 

1964.  

No âmbito do CPOE foi criada a Comissão de Estudo do Livro e do Material 

Didático por ordem do Governador do Estado, em dezembro de 1963, sob a coordenação 

da professora Alda C. Kremer, Diretora do CPOE. No Ofício dirigido aos professores, que 

institui a Comissão, já como parte do seu trabalho, são apresentadas instruções gerais para 

a escolha do livro didático, as quais deverão ser observadas a partir do ano letivo seguinte. 

Quadros (2006), em estudo detalhado sobre o CPOE/RS, assinala que o Centro 

desempenhou papel proeminente no ensino primário do Rio Grande do Sul, intervindo 

diretamente na organização do ensino, na formação dos professores, na função normativa 

da rede pública estadual de ensino e na orientação das atividades didático-pedagógicas. 

Ainda de acordo com Quadros (2006), o Centro, por meio de cursos, seminários, palestras 

e missões pedagógicas, não promovia, propriamente, a autonomia e criatividade dos 

professores, “na medida em que o trabalho destes voltou-se para a implementação e 

execução de práticas pedagógicas que foram concebidas num outro lugar” (QUADROS, 

2006, p. 126). 

As atribuições do CPOE envolviam 

a realização de estudos de caráter objetivo sobre a criança nos aspectos 

que intervêm no processo educativo: biológico, psicológico, sociológico, 

pedagógico; sobre a aprendizagem: princípios e leis, instrumentos e 

processos, conteúdo e eficiência; e relativos ao meio escolar: disciplina, 

instituições, recreações, relações com o meio social. Eram suas 

atribuições, ainda, executar atividades de orientação ao magistério, por 
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meio de cursos e reuniões; visitar as unidades escolares; dirigir ensaios 

pedagógicos; responder a consultas de ordem técnica; elaborar 

programas, planos, comunicados, circulares e instruções; manter uma 

biblioteca central de obras pedagógicas e escolares; organizar o conteúdo 

pedagógico do Boletim de Educação da Secretaria da Educação e 

Cultura; indicar livros didáticos e obras para as bibliotecas escolares; e, 

finalmente, elaborar medidas para organização das classes; promover 

orientação educacional e controlar o rendimento escolar.  

(QUADROS; STEPHANOU, 2011, p. 108-109) 

Entre as publicações do CPOE, destacam-se os Boletins, publicados entre 1947 e 

1966, que assumiam  

uma forma de relatório e, como tal, apresentam uma pequena amostra dos 

principais resultados das atividades desenvolvidas pelo Centro. Suas 

páginas testemunham a produção e proliferação de um discurso 

autorizado que remete, quase invariavelmente, para três dimensões 

proeminentes do trabalho desenvolvido pelo Centro: a difusão de práticas 

e de novos rumos para a educação, a formação de um espírito científico e 

o movimento de renovação educacional.

(QUADROS, 2006, p. 39-40) 

Em suas páginas encontram-se variados textos, como ofícios, decretos-lei, 

instruções, comunicados, artigos, entre outros, pretendendo propiciar, conforme apontado 

no prefácio do primeiro Boletim do Centro, “o interconhecimento e a discussão dos 

assuntos relacionados à vida educacional, sintonizando as clarinadas dispersas e acelerando 

o ritmo do movimento renovador que se processa no plano pedagógico” (RIO GRANDE

DO SUL, 1947, p. 9). Com relação à matemática, constam nos Boletins diversas 

ocorrências, que vão desde sugestões de atividades e instruções para elaboração de 

avaliações até relação de bibliografia sobre aprendizagem da matemática (FISCHER; 

FISCHER, 2015). 

Outra publicação que esteve muito relacionada com o CPOE foi a Revista do 

Ensino (RE) que, apesar de não ter surgido no âmbito do Centro, quando se tornou uma 

publicação oficial da SEC/RS, a partir de dezembro de 1956, passou a submeter-se à sua 

supervisão técnica (BASTOS; BUSNELLO, 2004). A RE, considerando sua periodicidade 

de circulação, acabou assumindo uma função de divulgação das ideias e propostas que 

estavam de acordo com o CPOE e que não era bem atendida pelos Boletins pois, segundo 

Quadros (2006), como tinham um caráter de relatório, não davam suporte ao trabalho 

cotidiano dos professores. 
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A seguir discutiremos dois mecanismos utilizados pelo CPOE para orientar 

professores na escolha dos livros didáticos, a saber, a publicação de artigos tratando desse 

tema, tanto nos Boletins do CPOE quanto na Revista do Ensino e, depois, um comunicado 

contendo “orientações bibliográficas para o Ensino Primário”, publicado no Boletim 1965-

1966. 

ESCOLHA DOS LIVROS DIDÁTICOS 

A respeito dos livros didáticos a serem usados pelos professores, a Comissão de 

Estudo do Livro e do Material Didático do CPOE publicou primeiro no Boletim 1965-1966 

e, depois, em diferentes números da Revista do Ensino, na seção “Comunicado do CPOE”, 

três artigos com orientações de como selecionar e utilizar os livros didáticos existentes no 

mercado, intitulados respectivamente: “O livro didático”, “Instruções Gerais – para escolha 

do livro didático nas escolas do Rio Grande do Sul” e “A escolha do livro didático”.  

No primeiro artigo “O Livro Didático”, há uma declaração interessante que 

justifica a criação de uma comissão para avaliação de livros didáticos e a imputação de 

responsabilidade ao professor, que deveria escolher o livro levando em conta o que a 

comissão lhe indicava. Segue a declaração: a “contínua vigilância dos pais sôbre o que a 

escola pode e deve fazer, cria uma espectativa fazendo crescer muito mais a 

responsabilidade do professor” (CABEDA et al, 1965a, p. 2). 

O CPOE assim, por tal comissão, procura garantir o controle sobre a escolha dos 

professores que, embora pudessem adotar os recursos didáticos que considerassem 

oportunos, nesse caso passariam a assumir plena responsabilidade pela escolha feita. 

No mesmo texto a Comissão traz importantes críticas ao livro didático que, na 

opinião deles, 

[...] não vem acompanhando os aspectos significativos de uma civilização 

em mudança. 

Títulos inexpressivos, edições antigas ou não revisadas, conteúdos fora da 

realidade, dos interêsses e das possibilidades dos leitores, organização 

puramente lógica, apresentação material sem arte, vocabulário 

inadequado, vêm caracterizando os livros didáticos em geral. Em sua 
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quase totalidade são complicados e não oferecem oportunidade para uma 

reflexão original. 

Não atendendo o desenvolvimento dos alunos a que se destinam, os livros 

didáticos são, em grande maioria, cansativos, pouco atraentes, 

apresentando concepções muito pouco pessoais e assoberbando os alunos 

com elementos desnecessários.  

(CABEDA et al, 1965a, p. 3) 

Então, a partir do reconhecimento da condição inadequada dos livros didáticos 

tradicionais, a Comissão de Estudo do Livro e do Material Didático considerando a 

demanda por escolher novos livros didáticos, em busca de soluções satisfatórias para um 

ensino em uma sociedade em constante mudança, apresenta uma série de parâmetros que 

deveriam orientar os professores, tanto os “jovens e inexperientes” quanto para os que, 

“embora revelando maior experiência docente, não vêm acompanhando o espírito 

evolutivo da época” na escolha de um livro didático que, “sobretudo, devem atender os 

múltiplos interêsses do leitor a quem se destinam” (CABEDA et al, 1965a, p. 2-3).  

Torna-se necessário, para isso, que os professôres, de acôrdo com a sua 

especialização, e através de uma análise minuciosa, conheçam os livros 

oferecidos pelo comércio, a fim de que possam indicá-los aos alunos, 

associando os assuntos apresentados com o desenvolvimento do 

programa, que deve estar fundamentado nas experiências do indivíduo e 

nas situações reais da vida.  

(CABEDA et al, 1965a, p. 3) 

O artigo estabelece aspectos que deveriam “envolver” o livro didático para ser 

considerado de boa qualidade e ser escolhido pelo professor. A comissão divide os 

mencionados aspectos em três categorias: filosóficos, psicológicos e pedagógicos. Uma 

curiosidade no que se refere ao aspecto pedagógico consiste no fato da indicação de que o 

livro deve ser selecionado não exclusivamente para atender a demanda dos alunos, mas 

também em função do professor. Por fim, ainda, orienta que o professor, ao selecionar um 

livro didático, deve considerar o autor, a apresentação material e o conteúdo. 

No segundo artigo publicado na Revista do Ensino, “Instruções Gerais”, cujo 

subtítulo era: “para a escolha do livro didático nas escolas do Rio Grande do Sul” 

(CABEDA et al, 1965b, p. 2-3), são apresentadas várias considerações que deveriam 

orientar o professor na definição e utilização do livro didático e o faz ante a declaração de 

impossibilidade da comissão em oferecer uma lista de livros a serem adotados no ano 
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letivo de 1965, possivelmente, em função do volume de livros didáticos que vinham sendo 

produzidos naqueles anos. 

O artigo estabelece quatro aspectos que deveriam ser levados em consideração 

para a escolha: formativo, informativo, material e socioeconômico, se ocupando em 

explicitar o que viria a ser cada uma desses aspectos.  

Entre os aspectos que deveriam ser levados em consideração identificamos tanto 

no “formativo” quanto no “informativo” elementos que poderiam ser associados à 

qualidades matemáticas que os livros deveriam atender e que os professores deveriam se 

preocupar na hora de definir qual livro seria adotado. 

Seguem alguns elementos que podem ser associados a competências matemática 

que os livros deveriam apresentar:  

A. ASPECTO FORMATIVO 

O livro didático deve: 

[...] 

7. Sugerir a precisão, concisão, clareza de ideias.

8. Destacar-se pela logicidade e realidade dos fatos apresentados.

[...] 

B. ASPECTO INFORMATIVO 

O livro didático deve: 

1. Estar de acôrdo com os avanços das ciências, em todos os campos

técnicos-científicos. 

2. Atender à atualização dos conceitos.

[...] 

5. Conduzir à reflexão, à abstração, à generalização.

[...] 

8. Permitir a aplicação dos métodos dedutivo e indutivo.

(CABEDA et al, 1965b, p. 2-3). 

O último artigo, “A escolha do livro didático”, trata-se de uma continuação do 

Comunicado do CPOE que deu origem ao artigo anterior e não aborda questões 

especificamente relacionadas à matemática. Nesse artigo destaca-se a importância da 

criação de hábitos e atitudes frente às obras didáticas como, por exemplo, “não dobrar, 

cortar, arrancar sua capa e suas páginas” (CABEDA et al, 1965c, p. 5). 

A seguir, discutiremos outro mecanismo utilizado pelo CPOE para orientar 

professores quanto à escolha dos livros didáticos: a apresentação de uma “bibliografia para 

o curso primário”, restringindo-nos às de matemática.
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BIBLIOGRAFIA PARA O CURSO PRIMÁRIO 

Antes de discutirmos a listagem de livros didáticos de matemática apresentados 

para cada um dos cinco anos do Curso Primário no Boletim de 1965-1966, convém 

mencionar a existência de listas de referências bibliográficas ao longo de praticamente 

todos os Boletins. Tais listas ora são indicações de obras consultadas para os artigos 

publicados, ora sugestão de leitura aos professores, como fundamentação para as propostas 

didáticas a eles sugeridas. Os conteúdos contemplados variam entre Filosofia, Psicologia, 

Didática, Orientação Educacional, Educação Econômica, Artes, Linguagem, Matemática, 

Estudos Sociais, Geografia, Línguas Estrangeiras, Música e, até, Ensino Religioso, 

evidenciando a abrangência das matérias presentes no Ensino Primário ou Ensino Normal. 

Com relação à matemática, o Boletim de 1961-1962 (volume único) contém uma 

lista de 14 indicações, intitulada “Bibliografia para a Didática da Matemática” (RIO 

GRANDE DO SUL, 1962, p. 216). Na lista, organizada pela Técnica em Educação do 

CPOE, Odete Campos, há títulos em inglês, em francês, além de livros em português, entre 

os quais se encontram, por exemplo, os livros de Osvaldo Sangiorgi e Ari Quintella, além 

de publicações do PABAEE
4
. Além dos livros e da organizadora, não há mais nenhuma

informação. Não é raro encontrar listagens como essa, desvinculadas dos artigos anteriores 

ou posteriores que, supostamente, seriam compreendidas pelos professores como sugestões 

para sua fundamentação. 

Diferente do caso anterior, no Boletim dos anos 1963-1964 (volume único), 

encontramos uma lista de 14 livros consultados para produção de um texto que trata de 

diretrizes básicas para Direção da Aprendizagem em Matemática (Escolas Normais de 

Grau Colegial). São orientações aos professores quanto ao ensino e aprendizagem da 

Matemática no Ensino Primário. Nessa lista há títulos em inglês, em francês, além de 

referências em português, entre as quais, a indicação dos arquivos do Laboratório de 

Matemática do Instituto de Educação de Porto Alegre (RIO GRANDE DO SUL, 1963-

1964, p. 115).  

4
 Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar (1956-1964), resultante de acordo 

assinado entre o Brasil e os Estados Unidos, que tinha por objetivo a melhoria do ensino elementar brasileiro. 
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Nesse mesmo Boletim, nas páginas 165-166, está publicada uma lista com 51 

referências bibliográficas de Matemática. Observa-se, nesta lista, a presença da maioria dos 

títulos constantes da listagem anterior, da elaboração das diretrizes sobre aprendizagem da 

Matemática para o Ensino Normal. 

No cabeçalho da lista, encontra-se a indicação: Bibliografia – Direção de 

Aprendizagem em Matemática – 1963. Ao final, uma observação, indicando que tal 

bibliografia é um apanhado das obras encontradas em relações bibliográficas anteriores, 

acrescido de algumas publicações mais recentes. Há, também, a informação sobre a autoria 

da elaboração da lista: Celestina Rosa e Silva, professora à disposição do CPOE. A 

indicação das referências é feita de forma incompleta, pois não consta a data da publicação 

e, para alguns itens, nem mesmo está referida a editora ou o local de edição. Não 

encontramos listagem semelhante nos Boletins anteriores a 1963.  

Pela leitura de alguns textos de orientação do CPOE, publicados nos Boletins e 

destinados aos professores, é possível supor, como já referimos, que essa listagem 

constituía-se em uma sugestão de leitura para fundamentação dos professores em seu 

trabalho docente. Não há qualquer referência a alguma discussão a ser feita com os 

professores, embora o CPOE promovesse cursos e seminários, em que se pudessem 

retomar tais referências.  

Tal lista merece maiores reflexões, considerando as diferentes origens e autores, 

bem como as tendências pedagógicas da época. É o caso de autores como Cuisinaire, Caleb 

Gattegno e títulos de livros como “Matemática Moderna”, de autoria de Manoel Balanzat e 

“A nova metodologia da aritmética”, de Edward Thorndike, que remetem às vagas 

pedagógicas em evidência na época. Vale destacar, no entanto, que a emergência deles 

indica que, tanto os autores quanto os temas, estavam em consonância com as ideias 

pedagógicas defendidas e divulgadas pelo CPOE. Ou seja, trata-se de um discurso 

autorizado e que se pretendia que circulasse entre os professores primários do RS por meio 

das referências sugeridas para a orientação do trabalho pedagógico. 

Tratando do discurso autorizado a que nos referimos acima, tal tema é chave para 

discutirmos o segundo mecanismo utilizado pelo CPOE para conduzir a seleção de livros 

didáticos pelos professores. Como aponta Quadros (2006), o CPOE teve um papel 

proeminente na gestão do sistema educativo do Estado, que passou a afirmar-se sob uma 

gestão “técnica, científica e racional, orientada por especialistas, envolvendo ampla e 
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detalhada prescrição legal das atividades escolares [...] e uma forte incidência de controle e 

normatização” (p. 51). 

Passaremos agora a discutir a ocorrência de uma lista de livros didáticos. No 

Boletim de 1965-1966 consta um ofício que circulou entre os diretores das escolas gaúchas 

“com a finalidade de auxiliar o professor na seleção de obras necessárias ao 

desenvolvimento das atividades escolares” (RIO GRANDE DO SUL, 1965-1966, p. 293). 

Trata-se de uma lista com a indicação de 96 livros didáticos, relativos às diversas 

disciplinas escolares do ensino primário.   

Segue uma tabela em que apresentamos apenas os livros didáticos que pudemos 

identificar como relativos à matemática presentes na tabela “bibliografia para o curso 

primário” (RIO GRANDE DO SUL, 1965-1966, p. 295-305), contendo o título, autor, 

editora e observações produzidas pela comissão.  

Livros para o curso primário com conteúdo de Matemática 

Ano 

primário 

Autor Título Editora Observações 

1º ano SIRÂNGELO, 

Margarida e SAGEBIN, 

Noelly 

Nossos exercícios – 

Matemática 

Tabajara Para uso de 

professores e 

alunos 

1º ano THOFEHRN, Cecy C. Brincando com 

números – 1º ano 

primário 

Brasil S.A. Para uso do 

professor 

1º ano THOFEHRN, Cecy C. e 

CUNHA, Nelly 

Estrada Iluminada 

(Bichano e Zumbi) 

Brasil S. A. Leitura 

intermediária 

2º ano SIRÂNGELO, 

Margarida e SAGEBIN, 

Noelly 

Nossos exercícios – 

Matemática 

Tabajara Para  rofessores e 

alunos 

2º ano CUNHA, Nelly e 

TREIN, Helga 

Era uma vez... Globo Para uso do 

professor 

2º ano THOFEHRN, Cecy Brincando com 

números – 

Matemática 

significativa – 2º ano 

primário 

Brasil S.A. Para uso do 

professor 

2º ano THOFEHRN, Cecy C. e 

CUNHA, Nelly 

Estrada Iluminada (A 

festa do vagalume) 2º 

ano 

Brasil S.A. Para uso de 

 rofessores e 

alunos 

2º ano THOFEHRN, Cecy C. e 

CUNHA, Nelly 

Estrada Iluminada 

(Exercícios de 

Gramática Funcional e 

Matemática 

Significativa (2º ano) 

Brasil S.A. Para  rofessores e 

alunos, com 

restrições. 
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3º ano SIRÂNGELO, 

Margarida e 

BARBOSA, Florisbela 

M. 

Nossos exercícios – 

Matemática – 3º ano 

primário 

Tabajara  Para  rofessores e 

alunos 

3º ano THOFEHRN, Cecy Brincando com 

números – 

Matemática 

Significativa – 3º ano 

primário 

Brasil S.A. Para uso do 

professor 

3º ano THOFEHRN, Cecy C. e 

CUNHA, Nelly 

Estrada Iluminada (O 

Álbum Maravilhoso) 

– 3º ano

Brasil S.A. Para  rofessores e 

alunos 

3º ano THOFEHRN, Cecy C. e 

CUNHA, Nelly 

Estrada Iluminada 

(Exercícios de 

Gramática Funcional e 

Matemática 

Significativa) 3º ano 

Brasil S.A. Para uso do 

professor, com 

restrições 

4º ano THOFEHRN, Cecy Brincando com 

números – 

Matemática 

Significativa – 4º ano 

primário 

Brasil S.A. Para uso do 

professor 

4º ano THOFEHRN, Cecy C. e 

CUNHA, Nelly 

Estrada Iluminada 

(Exercícios de 

Gramática Funcional e 

Matemática 

Significativa) 4º ano 

Brasil S.A. Para uso do 

professor, com 

restrições 

5º ano THOFEHRN, Cecy C. e 

CUNHA, Nelly
5
 

Estrada Iluminada 

(Admissão ao 

Ginásio) 

Brasil S. A. Para uso de 

 professores e 

alunos. 

Fonte: Elaboração dos autores 

Das coleções mencionadas na tabela, algumas delas já foram mencionadas em 

trabalhos de cunho histórico que abordaram publicações didáticas de matemática voltadas 

para o ensino primário, como é o caso das coleções “Era uma vez”, “Brincando com 

Números”, “Estrada Iluminada” e “Nossos Exercícios”.  

A coleção de livros didáticos “Era uma Vez”, produzida por Nelly Cunha e Helga 

Joana Trein, nos anos 1960, contempla as áreas de Linguagem, Gramática Funcional, 

Matemática, Estudos Sociais e Ciências Naturais. Para cada exemplar dessa série há um 

Livro de Leitura, um Caderno de Exercícios de Linguagem, um Caderno de Exercícios de 

5
 As autoras Cecy Thoferhrn e Nely Cunha e suas publicações foram objeto de pesquisa da tese de doutorado 

de Antonio Maurício M. Alves (ALVES, 2013). 
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Matemática e dois volumes do Manual do Professor, um de Leitura e Exercícios de 

Linguagem e outro de Exercícios de Matemática (ALVES, 2013). 

A coleção de livros didáticos “Brincando com Números”, de autoria de Cecy 

Thoeferhrn, publicada nos anos 1950, pela Editora do Brasil, abrange somente a matéria 

escolar de Matemática e é dirigida aos quatro primeiros anos do Ensino Primário (ALVES, 

2013). 

A coleção de livros “Estrada Iluminada”, produzida na década de 1960 por Cecy 

Thoeferhrn e Nelly Cunha, é formada por um livro para cada ano, identificado como 

“Linguagem e Exercícios de Matemática”, com exceção do 1º ano, que é caracterizado 

como “Leitura Intermediária e Exercícios de Matemática para o 1º ano primário”. A 

coleção contém também um livro de “Admissão ao Ginásio” (ALVES, 2013). 

A série “Nossos Exercícios” da Editora Tabajara, além das coleções abrangendo 

Linguagem e Estudos Sociais, abrangia os títulos “Nossos Exercícios: Matemática”, das 

autoras Margarida Sirângelo e Noely Sagebin, “Nossos Exercícios: Estudos Sociais” e 

“Nossos Exercícios: Estudos Naturais” (VAHL, 2012). 

É importante considerar que a apresentação no Boletim de uma lista de livros 

didáticos de matemática pré-selecionados pelo CPOE não pode ser lida como uma mera 

sugestão de livros, mas como a indicação de duas posições ali demarcadas.  

A primeira, observada a partir da lista exposta, aponta para um conjunto de livros 

que estão de acordo com “as normas estabelecidas para o livro didático” (RIO GRANDE 

DO SUL, 1965-1966, p. 294), podendo-se afirmar que são considerados autorizados para o 

uso. Um detalhe que merece atenção é que, apesar de tratar-se de uma lista de livros 

recomendados, alguns deles têm a indicação “com restrição”, não havendo clareza no 

documento a respeito da natureza dessa distinção. 

A segunda, indicada pela ausência de outras coleções de livros existentes, sugere 

para relativa interdição quanto ao uso. O fato de uma coleção não fazer parte do conjunto 

que deveria ter “cuidadoso estudo” (RIO GRANDE DO SUL, 1965-1966, p. 293) pelos 

professores não aponta explicitamente que se trata de uma coleção rejeitada e que seu uso 

seria reprovável mas, uma vez selecionada pelo professor, ficaria sob sua inteira 

responsabilidade, imputando-lhe com isso certo constrangimento a aderir a lista sugerida 

pelo CPOE.  
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É possível supor que a construção dessa lista tenha contado com a colaboração 

dos professores. Essa suposição se baseia no fato de, ao final do Boletim dos anos 1954-

1955, constar fichas de apreciação de livros didáticos que se aplicavam aos livros de 

leitura, às cartilhas e aos livros informativos e que, depois de preenchidas, poderiam ser 

assinadas e remetidos ao CPOE (RIO GRANDE DO SUL, 1954-1955, p. 192-200).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho apresentamos análises iniciais a respeito de dois mecanismos 

utilizados pelo CPOE/RS para orientar os professores primários gaúchos na escolha dos 

livros didáticos. Para isso, abordamos os artigos da Comissão de Estudo do Livro e do 

Material Didático do CPOE/RS, que apresentavam instruções gerais e os critérios a serem 

considerados na escolha do livro didático, além de um comunicado do Centro dirigido aos 

diretores de escola, solicitando que oportunizassem ao corpo docente um cuidadoso estudo 

das orientações enviadas.  

Embora mereça aprofundamento, das análises feitas percebemos a forte presença do 

CPOE/RS, por meio da Comissão do Livro Didático, tanto na elaboração de orientações 

para a escolha como na apresentação de uma lista “autorizada” de livros didáticos, 

imputando ao professor total responsabilidade pela escolha que fizer.  

Consideramos oportuna a reflexão sobre as orientações de um órgão como o 

CPOE/RS na definição de orientações para a escolha de livros didáticos, sem desconsiderar 

igual importância na análise, propriamente, de um livro didático de Matemática, dado o 

papel proeminente que esse Centro teve no ensino primário do Rio Grande do Sul, com 

intervenções diretas na organização do ensino, na formação dos professores e na orientação 

das atividades didático-pedagógicas.  

É, assim, o que trazemos para o debate neste seminário. 
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RESUMO 

O objetivo desse artigo foi analisar a organização e as orientações dos conteúdos e da metodologia 

do livro Vamos aprender Matemática: guia do professor – preliminar que se trata de um manual 

didático e, ao que tudo indica, foi produzido para cumprir a função de orientar o trabalho 

pedagógico do professor no âmbito metodológico. As autoras Rizza de Araújo Porto, 

Regina Almeida e Norma Cunha Osório eram docentes e participaram do Programa de 

Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar – PABAEE cujos objetivos eram 

qualificar os professores das escolas normais e do ensino elementar, além de publicar e 

produzir livros e textos didáticos. O volume em estudo é uma adaptação do livro Seeing 

Through Arithmetic de Maurice L. Hartung, Henry Van Engen, E. Glenadine Gibb, James 

E. Stochl, Ray Walch e Lois Knowles e foi publicado pela Scott, Foresman and Company 

– EUA, nos anos 1950. Utilizou-se como referencial teórico-metodológico, Choppin (2004),

Valente (2008), Alves e Centeno (2009) e Genette (2009) entre outros. Concluiu-se que as autoras 

tiveram contato com discussões atualizadas sobre o ensino de Matemática da época, o ensino de 

número contido no livro apresenta ideias da Matemática Moderna – MM e a metodologia enfatisa o 
ensino ativo.  

Palavras-chave: Manual de ensino. Matemática Moderna. Ensino primário. 
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O HIBRIDISMO NA COMPOSIÇÃO DAS PRÁTICAS DE ENSINO 
DE MATEMÁTICA NA ESCOLA PRIMÁRIA PARANAENSE (1960-

1970) 
Mariliza Simonete Portela1 

 Barbara Winiarski Diesel Novaes2 

RESUMO 

Trata-se de um estudo histórico que tem por objetivo discutir o misto de conservação e inovação 
nas orientações de ensino, em programas oficiais, guias pedagógicos e produção de materiais 
didáticos para o ensino de matemática na escola primária paranaense na década de 1960, 
período marcado pela consolidação da vaga pedagógica da escola nova, pela penetração do 
ideário do Movimento da Matemática Moderna, divulgação de teorias piagetianas e tecnicismo. 
Dentre as fontes históricas constituídas para esse estudo estão programas, discursos oficiais, 
manuais e guias pedagógicos, materiais pedagógicos, legislação estadual e federal da década de 
1960. O estudo mostrou que nas propostas inovadoras do ensino de matemática no estado do 
Paraná ocorreram hibridismos e que tais acontecimentos podem ser interpretados como uma 
resposta às recomendações presentes nos documentos oficiais do ensino primário.  
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RESUMO 
Esta pesquisa objetiva investigar o ensino dos saberes elementares matemáticos nos anos iniciais 

por intermédio da análise do manual pedagógico Ensinando à Criança, um guia para o professor 

primário, publicado em 1968. A relação entre o manual pedagógico e o ensino da Aritmética para o 

ensino primário brasileiro constitui o maior interesse desse artigo. A pesquisa apresentou como 

resultados informações relevantes: a) A elaboração dos materiais didáticos na década de 1960 

estava sob autoria dos profissionais das Escolas Normais e Institutos de Educação; b) Os manuais 

pedagógicos ou guias didáticos caracterizavam-se com dupla função social: ora, como instrumentos 

de formação discente, do aluno dos cursos de formação de professores; ora, como representação 

dos primeiros contatos com as experiências de sala de aula, direcionamentos para a prática 

pedagógica; c) Quanto ao ensino da Aritmética, o exemplar em questão favoreceu-nos entender 

que, para a aprendizagem sistematizada e orientada pelo professor, itens com                      o 

conhecimentos básicos, habilidades, hábitos, atitudes, idade mental, fatores emocionais e 

sócioeconômicos, experiências anteriores, motivação, maturidade visual, auditiva e motora, 

organização, planejamento e acompanhamento dos alunos, materiais didáticos diversificados e de 

fácil acesso na comunidade, bem como a criação de situações-problemas que integrem o saber 

escolar ao saber cotidiano, são imprescindíveis. 

Palavras-chave: Saberes elementares matemáticos; Manual pedagógico; Primário. 

INTRODUÇÃO 

Com o intuito de constituir elementos para a pesquisa e acervo da História da 

Educação Matemática, com foco no projeto “A Constituição dos Saberes Elementares 

Matemáticos: A Aritmética, a Geometria e o Desenho no Curso Primário em perspectiva 
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histórico-comparativa (1890-1970)”, coordenado pelo Grupo de Pesquisa em História da 

Educação Matemática no Brasil (GHEMAT), a análise do livro “Ensinando à criança”, 

tende a confluir com as investigações à respeito do ensino de Aritmética na década de 

1960, por intermédio do uso dos manuais pedagógicos ou guias didáticos como fontes 

históricas documentais. Os trabalhos de Filgueiras (2009), Silva (2007) e Leme da Silva e 

Valente (2013) corroboraram para a reflexão a respeito da produção de manuais 

pedagógicos e livros didáticos para o curso primário, bem como da Aritmética escolar dos 

anos iniciais e da Aritmética da vida da criança, respectivamente. 

Os manuais ou guias pedagógicos apresentam-se como instrumentos primordiais 

para a formação profissional do professor primário e, certamente, compuseram a expressão 

máxima das experiências dos professores catedráticos das Escolas Normais e Instituto de 

Educação que, por meio dessas publicações difundiam a ideologia educacional em voga. 

Silva (2007), destaca a importância desses materiais quando os normalistas “usaram os 

manuais para estudar pela primeira vez as questões relativas ao ofício de ensinar, junto às 

disciplinas pedagogia, didática, metodologia e prática de ensino, encontrando nesses textos 

os saberes a partir dos quais conceberam sua profissão” (SILVA, 2007, p. 268). 

Partindo desse preceito, tanto os livros didáticos como os materiais voltados para 

o desempenho do professor em sala de aula estavam em conformidade com a legislação

oficial, federal e estadual, bem como as diretrizes educacionais. Filgueiras (2009) ao 

escrever sobre a política do livro didático na Ditadura Militar, enfatiza que em março de 

1968, na Segunda Semana de Estudo da Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático 

(Colted), discutia-se a Avaliação e utilização do livro-texto na escola primária. Como os 

manuais para os professores também seguiam a cadência dos livros para os estudantes, é 

pertinente reportar que  

em Matemática as recomendações indicavam que os livros-textos 

deveriam ter: conteúdo atualizado, baseado nas melhores pesquisas e 

estudos; informações exatas que levariam em conta as exigências sócio-

culturais; conteúdo que atendesse a sequência da matéria; preocupação 

com a formação e desenvolvimento de conceitos matemáticos e com o 

desenvolvimento de habilidades; vocabulário adequado ao nível da 

criança; organização de atividades por meio de situações-problemas; 

exercícios com dificuldades variadas e que sugerissem a aplicação do 

conhecimento de matemática nas situações da vida. As ilustrações 

deveriam ajudar o desenvolvimento dos conceitos. 

(FILGUEIRAS, 2009, p. 7) 
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Todas essas recomendações, sem exceção, são encontradas e difundidas nos 

manuais pedagógicos e programas de ensino primário em vários estados brasileiros para a 

década de 1960, período em que estava em tramitação no Congresso, o projeto de Leis e 

Diretrizes Básicas da Educação Nacional (LDB), a Lei nº 4.024, aprovada em 20 de 

dezembro de 1961, dispondo sobre aspectos diversos da educação e ensino no país. 

Referindo-se ao Ensino Primário, a referida lei prescreve que “o ensino primário tem por 

fim o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão da criança, e a sua 

integração no meio físico e social. Deverá ser ministrado, no mínimo, em quatro séries 

anuais, podendo ser estendido para até seis anos de duração” (Artigos 25, 26 e 27 da Lei nº 

4.024 de 20 de dezembro de 1961). 

Visto isso, sobre o que trata o livro Ensinando à Criança, um guia para o 

professor primário, publicado em 1968? 

SOBRE O QUE TRATA O MANUAL PEDAGÓGICO “ENSINANDO À 

CRIANÇA”? 

 Irene de Albuquerque, professora Catedrática de Prática de Ensino do Instituto de 

Educação do Estado da Guanabara, Rio de Janeiro, e também autora de livros didáticos 

para o curso primário, bem como manuais pedagógicos para professores4, a 23 de junho de 

1965, apresentava ao leitor, em especial, ao normalista do 2ºano, o livro: “Ensinando à 

Criança: guia para o professor primário”, de Alayde Madeira Marcozzi, Leny Werneck 

Dornelles e Marion Villas Boas Sá Rêgo (Professoras de Prática de Ensino do Curso 

Normal do Instituto de Educação do Estado da Guanabara). A relação entre esse manual 

pedagógico e os saberes elementares matemáticos, em especial a Aritmética, para o ensino 

primário constitui o maior interesse desse artigo.  

4 A professora Irene de Albuquerque é autora do livro “Metodologia da Matemática” – Orientação detalhada 

e sugestões práticas acerca de todos os pontos do programa do curso primário – para uso de professores 

primários, orientadores de ensino e alunos das Escolas Normais, impresso pela editora Conquista, Rio de 

Janeiro, 1951. Essa edição está disponível no site do Repositório Institucional da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), pelo endereço: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/134314 .Também 

são de sua autoria “Jogos e Recreação Matemáticas”, “Noções de Educação Doméstica”, “Matemática Fácil e 

Atraente”. Em parceira com outros escritores: “Prática de Ensino Primário”, Tudo é fácil (Matemática, 3º ano 

primário) e “Diário de Lúcia” (Matemática, 4º ano primário). 
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O guia pedagógico foi publicado no Rio de Janeiro, em 1965 e reimpresso, em 

1966. O exemplar em análise refere-se à 2ª edição, datada de 1968, pela editora Ao Livro 

Técnico S. A. Ao que tudo indica, este manual circulou em todo o território brasileiro, 

sendo divulgado nas Escolas Normais de formação do professorado para o ensino primário. 

Figura 01: Capa do Manual pedagógico Ensinando à Criança, um guia para o professor primário,1968 

Fonte: Registro fotográfico por Mirian Rocha dos Santos, janeiro/2016. 

De acordo ALBUQUERQUE (1965), o normalista encontraria nesse guia, muitas 

oportunidades, destacando: ser esse um “livro de cabeceira”, indispensável para a 

formação do professor primário e até mesmo para “um professor experimento”; possuir 

uma “linguagem simples e viva, o como e o porquê às suas indagações de aluno de curso 

normal ou de professor iniciante”, atendendo a várias matérias do curso de formação 

profissional, em especial, Didática e Prática de Ensino. 

Dividida em três partes, a publicação contempla aspectos que se referem desde o 

ambiente da sala de aula, perpassando o comportamento do professor enquanto diretor e 

organizador da classe (tendo por principal mérito o trabalho em equipe), o planejamento, o 

material didático, a fixação e avaliação da aprendizagem, levando-se em conta as 

experiências das crianças quanto as matérias de Linguagem, Matemática, Estudos Sociais e 

Ciências, conforme exposto no Quadro 01: 
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Quadro 01: Composição do livro “Ensinando à Criança” - 1968 

DESCRIÇÃO 

PRIMEIRA PARTE 

ASPECTOS GERAIS DO ENSINO: 

I – O professor na classe; 

II – Planejamento do ensino; 

III – Unidades de experiências; 

IV – Material didático. 

SEGUNDA PARTE 

DIREÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS INFANTIS: 

I – Experiências em Linguagem; 

II – Experiências em Matemática; 

III – Experiências em Estudos Sociais; 

IV – Experiências em Ciências. 

TERCEIRA PARTE 

FIXAÇÃO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

I – Fixação da Aprendizagem; 

II – Avaliação do progresso do aluno 

Fonte: Elaborado por Mirian Rocha dos Santos, com base no sumário do livro “Ensinando à criança”, 1968. 

A segunda parte deste manual didático é a que mais retém nossa atenção, mais 

especificamente quanto às experiências desenvolvidas pelas crianças em Matemática, pois 

“em casa ou na rua, brincando ou trabalhando, em qualquer profissão, todos usam a 

Aritmética. A Aritmética existe em tôda parte; a Aritmética faz parte da vida” (p. 213).  

Quanto ao desenvolvimento de experiências em Aritmética, as autoras destacam 

tópicos como: a) Aquisição de conhecimentos básicos (Considerações gerais; Objetivos de 

ensino; Período preparatório em cálculo); b) Ampliação das experiências infantis; c) 

Sugestões de material específico; d) Resolução de problemas (Sugestão de um 

planejamento de situações graduadas; Condições para a organização de problemas; 

Maneira de apresentar, ler e interpretar o problema; Sugestões de tipos de problemas). 

Mas, o que o “Ensinando à criança” apresenta quanto ao ensino de Aritmética para o curso 

primário? 

ENSINANDO À CRIANÇA E OS SABERES ELEMENTARES 

MATEMÁTICOS: o ensino de Aritmética 

“A Aritmética não está ligada, apenas, às atividades do adulto: também as 

crianças dela necessitam”, destacam as autoras. Os saberes elementares matemáticos 

precedem a inserção da criança na escola e a todas as atividades pedagógicas escolares, à 

medida que  
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quando a criança chega à escola, traz uma boa bagagem de 

conhecimentos Aritméticos: tem alguns conceitos relativos a tamanho, 

posição, quantidade e direção, conta mais ou menos até vinte, conhece 

alguns números, notas e moedas mais usadas e, por vêzes, já domina 

alguns fatos de soma e subtração. 

(MARCOZZI; DORNELLES; RÊGO, 1968, p. 213) 

Então, poderíamos dizer que a vida cotidiana pré-habilitaria a criança para a 

aprendizagem matemática em situações escolares? Não, necessariamente. Marcozzi, 

Dornelles e Rêgo (1968) discutem a hipótese que se a criança “é capaz de, sozinha, 

aprender o que necessita para viver na idade pré-escolar, com muito maior facilidade 

deveria fazê-lo através de uma orientação sistematizada em que as experiências de 

aprendizagem são previamente selecionadas”. Porém, “isso não ocorre porque, na maioria 

de nossas escolas, o ensino da Aritmética está afastado da realidade da vida infantil” e os 

professores atribuem aos exercícios escolares uma característica de adestramento com 

expectativas e determinantes para as questões, esquecendo-se que “a criança só pode 

chegar aos conceitos através dos objetos”, ou seja, da manipulação de materiais concretos 

para depois, partir para cálculos e abstrações.  

Um programa de ensino eficaz, segundo esse manual, deve considerar condições 

como: 

- Todo ensino de Aritmética deve partir de situações reais, de problemas 

surgidos na classe ou na vida da criança fora da escola; 

- A aprendizagem deverá corresponder a uma necessidade essencial na 

vida do aluno, para que êle se empenhe na atividade educativa com 

propósitos definidos; 

- O professor precisa se assegurar de que os conhecimentos e habilidades 

anteriores, fundamentais para a nova aprendizagem estejam bem 

dominados pelos alunos; 

- As crianças chegarão aos conceitos, símbolos e relações numéricas pela 

redescoberta, após muitas experiências concretas bem orientadas; 

- O ensino do cálculo deve ser graduado, das situações mais simples para 

as mais complexas, tendo sempre como ponto de partida os 

conhecimentos anteriores do aluno; 

- Tôda noção compreendida será imediatamente fixada e utilizada na 

solução de problemas reais e vitais, para ser integrada pelo aluno; 

- A objetivação das noções de cálculo deve merecer especial atenção do 

professor, que proverá a classe de material variado, selecionado entre 

objetos de uso comum; facilmente encontrados no meio das crianças 

(rôlhas, chapinhas, palitos, pauzinhos, conchas, sementes, etc.) ou 

especialmente confeccionado pelo professor ou pelos alunos (quadro de 

pregas, flanelógrafo, ábaco, demonstrador de fatos, dezenário 

demonstrador de frações) e, ainda, fita métrica, balanças e pesos, livros, 

relógio, termômetro, etc. 
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(MARCOZZI; DORNELLES; RÊGO, 1968, p. 215 – grifos das autoras) 

Todavia, Leme da Silva e Valente (2013) enfatizam que existem tipos divergentes 

de Aritmética, pois “há uma Aritmética aprendida na vida comum – entendida como a 

necessidade criada historicamente de aritmetizar a realidade; e, uma Aritmética escolar – 

fruto também histórico dos processos de ensino e aprendizagem da Matemática” (LEME 

DA SILVA; VALENTE, 2013, p. 181). 

Para a Aritmética escolar, Marcozzi, Dornelles e Rêgo (1968) expõem que deve 

estar diretamente ligada à Aritmética da vida, pois no “ensino sistemático, na Escola 

Elementar, o aluno será levado a adquirir conhecimentos, habilidades, hábitos e atitudes 

que lhe permitirão solucionar com exatidão e rapidez problemas de sua vida prática, 

relacionando-se e vivendo melhor em seu meio” (MARCOZZI; DORNELLES; RÊGO, 

1968, p. 215). Esses aspectos estão melhor detalhados no Quadro 02: 

Quadro 02: Pré-requisitos para a criança aprender sistematicamente a Aritmética 

Conhecimentos 

- Contagem e numeração; 

- Relações numéricas necessárias à solução de problemas da vida comum; 

- Sistema métrico e outras medidas; 

- Sistema monetário; 

- Frações; 

- Formas geométricas usualmente encontradas em seu meio; 

- Vocabulário empregado em problemas comuns de sua vida: compra, 

venda, lucro, etc. 

Habilidades 

- Dar resposta imediata às combinações fundamentais das quatro 

operações; 

- Efetuar com rapidez e precisão cálculos com inteiros, decimais e 

frações; 

- Usar o cálculo mental na solução de problemas simples; 

- Resolver mentalmente ou por escrito problemas mais complexos, 

utilizando os conhecimentos adquiridos. 

Hábitos 

- Ordem, clareza, rapidez e exatidão nos trabalhos escritos; 

- Verificar os cálculos feitos e avaliar os resultados obtidos; 

- Atenção e perseverança na realização dos trabalhos. 

Atitudes 

- Gôsto pelas atividades de cálculo; 

- Reflexão e persistência na solução de problemas; 

- Compreensão do valor e da importância da Matemática na vida prática. 

Fonte: Elaborado por Mirian Rocha dos Santos, com base no Livro Ensinando à criança,1968, p.215-216. 

Para o cálculo, as autoras indicam alguns aspectos como: a) Idade mental (a 

criança deve ter a idade mental correspondente a seis ou sete anos de idade); b) Fatôres 

emocionais (se a criança não se sentir segura e ajustada ao ambiente escolar, bem como 

possuir conflitos emocionais no lar, não conseguirá aprender); c) Fatôres sócio-econômicos 
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(quanto mais rico em experiências o ambiente da criança, mais motivador será a 

aprendizagem da Aritmética); d) Experiências anteriores (a aprendizagem sistemática do 

Cálculo depende da vida pré-escolar da criança); e) Motivação (a Aritmética escolar deve 

estar ligada a vida da criança para que ela se sinta estimulada a aprender); f) Maturidade 

visual, auditiva e motora (necessária para a criança perceber, identificar e reproduzir os 

símbolos usados na Aritmética). 

Uma sugestão seria o uso de cartolina na confecção de “cartões” para atividades 

individuais ou em grupo, possibilitando a realização mental das operações matemáticas, 

em situações diversas, fazendo os “arranjos”, modificando as combinações, exemplificado 

na Figura 02: 

Figura 02: Cartões para a aprendizagem das operações matemáticas (Adição e Subtração) 

Fonte: Ensinando à Criança, 1968, p. 223. 

Observando o exemplo acima, na primeira fileira de cartões, o valor estipulado 

para o cálculo é o número 3. Assim, a criança poderia entender as variadas combinações: 3 

= 1+2; 2+1; ou, 2+1; 1+2. Na segunda, o número base é o 5: 5 = 3+2; 2+3; ou, 4+1; 1+4. 

A manipulação de objetos concretos e a maturidade visual, são apresentados no 

manual, com atividades em que as gravuras são auxiliares na aprendizagem de cálculos 

matemáticos, como exposto na Figura 03: 
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Figura 03: Utilização de gravuras para cálculos matemáticos 

Fonte: Ensinando à criança, 1968, p. 224. 

Ou ainda, “desenhar diferentes arranjos com um determinado número de objetos, 

contando uma “história” relativa a cada arranjo”. A figura 04 contém um modelo: 

Figura 04: Utilização de desenhos historiados para compor arranjos matemáticos 

Fonte: Ensinando à criança, 1968, p.225. 

Quanto as sugestões de material específico, para contagem e numeração, o 

professor poderia utilizar-se: 

a) da caixa de cálculo do professor (uma caixa contendo diversos

materiais como conchas, chapinhas, palitos de fósforo, pauzinhos de 

pirulito de picolé, botões, sementes, etc., guardado em caixas ou divisões 

da caixa maior);  

b) caixa de cálculo do aluno (caixa individual, com uma única espécie de

material em quantidade igual ao limite atingido por ele em contagem); 
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c) dezenário (caixa grande subdividida em dez divisões iguais, cada uma

contendo dez objetos que nela caibam exatamente); 

d) ábaco (construído pelos alunos com cartão, elástico, botões de dois

furos ou contas coloridas); 

e) cartões relâmpago com figuras para contagem, cartões-relâmpago com

os algarismos, fichas para o quadro de pregas (com figuras e algarismos), 

tiras de cartão grupadas de dez em dez, quadro de centena, cartões com 

algarismos romanos. 

(MARCOZZI; DORNELLES; RÊGO, 1968, p. 228-229 - adaptado) 

Os cartões “relâmpagos” também são utilizados no ensino de frações, enquanto 

que para o trabalho com medidas, são indicados: a fita métrica; o metro de carpinteiro; 

réguas; frascos de litros, meio litro, quartos de litro; balanças e pesos; relógios; 

calendários; termômetros; transferidores. Alguns desses objetos podem ser verdadeiros, de 

uso real ou construídos pelas crianças. 

Para o ensino de Formas geométricas, são indicados: bolas, esferas de madeira, 

cubos e caixas de madeira ou cartolina; sólidos geométricos em geral: prismas, pirâmides, 

cilindros (construídos pelas crianças); cartões com figuras geométricas desenhadas.  

Sem a pretensão de aprofundar nesse item, oa cartões utilizados nessa 

metodologia são aparentemente de uso próximo às Cartas de Parker. Estas “constituem um 

conjunto de gravuras/quadros/tabuadas cujo fim é o de auxiliar o professor a conduzir 

metodicamente o ensino, sobretudo, das quatro operações fundamentais” (VALENTE; 

LIMA, 2015, p. 27), seja por meio de desenhos abstratos, geométricos ou do cotidiano da 

criança em que se possa contar um enredo, uma história problematizada. 

“Na escola moderna, a palavra PROBLEMA adquiriu nôvo significado”, 

passando a interligar a vida escolar ao cotidiano da criança, às ações triviais, aos 

acontecimentos sociais, ressaltam as autoras: 

A resolução de problemas deve ter como fim levar a criança à aquisição e 

ao desenvolvimento de habilidades que tornem mais proveitosa sua vida, 

quer no sentido de lhe permitir tomar decisões e agir com reflexão, 

independência e segurança, como no de levá-la a participar com 

eficiência das atividades do seu grupo, sendo por ela aceita e apreciada.  

(MARCOZZI; DORNELLES; RÊGO, 1968, p. 232) 

Concordando que “a resolução de problemas não é um aspecto à parte, num 

programa de Aritmética. É uma atividade integrada a todos os níveis e fases da 
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aprendizagem”, estabelecem uma comparação entre um professor da “escola antiga” e um 

professor da década de 1960, o qual denominam “professor de nossos dias”.  

O primeiro, ao trabalhar “problemas”, iria ensiná-los, organizando problemas 

historiados, escrevendo-os e agrupando-os, de acordo com os processos de resolução e 

grau de dificuldades. À criança, seria apresentado problemas do mesmo tipo que, 

decorando as operações, utilizaria as efetuações e frases pré-estipuladas, as “soluções 

explicadas”.  

Quanto ao segundo, “compreende que os diferentes tipos de problemas não devem 

chegar à criança em têrmos de memorização de esquemas”. Assim, a criança deveria 

habilitar-se à leitura interpretativa, ao pensamento quantitativo, à percepção da situação 

apresentada e dos elementos quantitativos que a compõem, ao domínio de operações 

fundamentais e de conceitos aritméticos básicos. As autoras apresentam, ainda, sugestões 

de um Planejamento de situações graduadas para tal objetivo, divididas em: 

a) Problemas dramatizados (lojinha, casa de bonecas e objetivados);

b) Problemas ilustrados (flanelógrafo, quadro de pregas, quadro-negro);

c) Problemas apresentados oralmente para resposta oral objetivada;

d) Problemas apresentados oralmente, para resposta desenhada;

e) Problemas apresentados oralmente, para resposta escrita;

f) Problemas apresentados por escrito, para serem resolvidos com cálculo

efetuado e resposta escrita; 

g) Problemas escritos para a criança ler, interpretar (habilidades de

leitura), planejar e executar os passos que levam à resposta. O professor 

deve, com oportunidade, ajudar o aluno, sugerindo a ação e orientando o 

pensamento. 

(MARCOZZI; DORNELLES; RÊGO, 1968, p. 234-235) 

Em uma nota, as autoras destacam que “em todas essas etapas, a criança deve 

explicar oralmente, como raciocinou para encontrar a resposta. Deve, ainda, sempre que 

necessário, mesmo em níveis mais adiantados fazer uso da objetivação e da representação 

gráfica, como recursos auxiliares” (MARCOZZI; DORNELLES; RÊGO, 1968, p. 235). Na 

aprendizagem e resolução de problemas, cabe ao professor, usar uma terminologia mais 

adequada às operações como quantia, quantidade, lucro, despesa, diferença, para que, ao 

ouvi-la, a criança faça gradualmente a substituição do seu vocábulo, palavras e expressões.  

Tão importante quanto a criança ouvir corretamente as informações do problema 

aritmético é o ato de lê-lo. “O professor deve ensinar o aluno a ler o problema de modo 

eficiente: - ler todo o problema, para apreender a situação; - fazer uma nova leitura, em 

função da pergunta, dando especial atenção aos dados numéricos e às palavras-chave.” 
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(MARCOZZI; DORNELLES; RÊGO, 1968, p. 238 – grifos das autoras). A orientação é 

que se faça uma leitura interpretativa, individual e silenciosa, seguida da leitura oral do 

professor ou aluno. Ao seguir essas etapas, a criança, aos poucos, conquistará sua 

independência na resolução de problemas. É esperado “que o professor saiba dosar as 

oportunidades” e “cuidar para que o aluno não fique preso a uma só maneira de resolver o 

problema”.  

A correção das atividades de resolução de problemas aritméticos deve ser 

realizada no quadro-negro com a participação narrativa das crianças. O professor 

acompanhando o desempenho dos alunos, elabora uma ficha, como a exemplificada na 

Figura 05: 

Figura 05: Ficha de acompanhamento dos alunos nas atividades de Resolução de problema 

Fonte: Ensinando à criança, 1968, p. 240. 

O professor “deve, ainda, aproveitar os recursos materiais da comunidade 

(anúncios, recortes de jornais e revistas, folhetos de propaganda), para criar, em fichas e 

cartazes, novos problemas, recorrendo até a capacidade criadora de seus alunos, para a 

organização de um fichário” (MARCOZZI; DORNELLES; RÊGO, 1968, p. 241). Para 

cada tipo de problema, há objetivos discriminados no manual, com ilustrações. O Quadro 

03 elenca tipos de problemas e seus objetivos: 

Quadro 03: Tipos e objetivos de problemas aritméticos para o curso primário 

TIPO DO PROBLEMA OBJETIVOS 

a) Problemas sem dados numéricos
Desenvolvimento do raciocínio e estabelecimento de 

relações Aritméticas 

b) Problema incompleto

Habilidade de leitura interpretativa – a criança pode 

completar e resolver. Falta um dado numérico ou falta a 

pergunta. 
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c) Problema com um dado supérfluo A criança o elimina e resolve o problema. 

d) Problemas para a criança

organizar 

Desenvolvimento de raciocínio, pensamento reflexivo, 

criatividade. 

e) Problema com dados e variações Desenvolver habilidade de cálculo estimativo. 

f) Problema com símbolos e

representação gráfica 

Desenvolver habilidade de interpretação de símbolos e 

representação gráfica. 

g) Problemas extraídos de anúncios,

informações e notícias 

Elaborar cartazes ou fichas para o trabalho independente 

– o aluno pode ajudar na organização. 
Fonte: Elaborado por Mirian Rocha dos Santos, com base no Livro Ensinando à criança, 1968, p.241-245. 

Assim, o manual pedagógico encerra suas orientações com um leque de 

conhecimentos, estratégias e possibilidades e indicação de uma diversidade de materiais 

didáticos para a postura do professor primário iniciante ou catedrático, tendo como ícone 

as situações-problema, envolvendo cálculos aritméticos graduados, utilizando-se de 

lacunas para estimular o uso do raciocínio da criança, desenvolvendo-lhe habilidades 

interpretativas e resoluções teóricas e práticas. 

CAMINHOS PARA A PESQUISA: ensaiando possíveis comparações 

Esta pesquisa teve por objetivo relacionar o ensino dos saberes elementares 

matemáticos, em especial da Aritmética, aos manuais pedagógicos para o curso primário 

brasileiro na década de 1960. O livro Ensinando à Criança, um guia para o professor 

primário, publicado em 1968, constituiu-se o principal instrumento de análise desse artigo. 

No percurso investigativo, identificamos como autores dos manuais pedagógicos 

os docentes das Escolas Normais e Institutos de Educação que, considerando suas 

trajetórias de vida e experiências em sala de aula no ensino dos anos iniciais, elaboraram 

estratégias e metas em prol de uma boa atuação dos futuros professores, aplicadas às 

matérias como pedagogia, didática, metodologia e prática de ensino.  

Embora a Aritmética esteja presente na vida da criança, antes mesmo das 

experiências escolares, esta difere da Aritmética escolar. No entanto, torna-se pré-requisito 

para a aprendizagem sistematizada e orientada pelo professor, bem como itens respectivos 

aos conhecimentos básicos, as habilidades, os hábitos e atitudes.  

Outros aspectos influem para o bom desempenho do aluno em Matemática: idade 

mental, fatores emocionais, fatores sócioeconômicos, experiências anteriores, motivação e 

maturidade visual, auditiva e motora. Sob a responsabilidade do professor estão a 
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organização, o planejamento e acompanhamento dos alunos, com a utilização diversificada 

de materiais didáticos e de fácil acesso na comunidade, bem como a criação de situações-

problemas que integrem o saber escolar ao saber cotidiano. 

Dentre os conteúdos mais expressivos no livro Ensinando à Criança, guia para o 

professor primário destacaram-se: Contagem e numeração; Relações numéricas 

necessárias à solução de problemas da vida comum; Sistema métrico e outras medidas; 

Sistema monetário; Frações; Formas geométricas; Vocabulário empregado em problemas 

comuns da vida: compra, venda, lucro, etc.  

Retomando a discussão da página 3 deste trabalho, enfatizamos que as 

“recomendações, sem exceção, são encontradas e difundidas nos manuais pedagógicos e 

programas de ensino primário em vários estados brasileiros para a década de 1960”. 

Sentimo-nos instigados a investigar, a trilhar novos caminhos para a pesquisa: a) Quais e 

de que maneira os regulamentos estaduais de ensino, bem como os manuais pedagógicos 

ou guias didáticos pautavam o ensino da Aritmética nos anos de 1960? Há uma 

convergência nas determinações dos estados para o ensino de Aritmética nos anos iniciais? 

Em que divergem ao que se refere à matriz base para o ensino dessa matéria escolar?  

Possíveis ensaios histórico-comparativos. 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO LIVRO DE THEOBALDO 

MIRANDA SANTOS: “Exercícios de Linguagem e Matemática” (1952)
1
 

Tatiana Silva Santos Soares
2

Claudinei de Camargo Sant’Ana
3

RESUMO 
Esta pesquisa visa analisar e comparar os problemas aritméticos em “Exercícios de Linguagem e 

Matemática” (1952), da 3ª série Primária de Theobaldo Miranda Santos, renomado autor de livros 

didáticos, com as recomendações ao que concerne ao ensino desses em sala de aula, citado em 

outra obra de sua autoria, o manual “Metodologia do Ensino Primário” (1955). Como referências 

teórico-metodológicas, nos aportamos nos estudos de André Chervel (1990), no campo da História 

das Disciplinas Escolares e Alan Choppin (2004), na importância dos livros como objeto cultural e 

histórico. A pesquisa encontra-se em andamento, portanto, inconclusa. Ressaltamos que até o 

momento, há congruência entre as prescrições sobre a resolução de problemas no manual com os 

enunciados analisados no livro do aluno.  

Palavras-chave: Livro. Aritmética. Resolução de Problemas. 

LIVRO DIDÁTICO: objeto em estudo 

Considerando que os livros escolares exercem quatro funções essenciais (função 

referencial - curricular ou programática -, função instrumental, função ideológica e cultural 

e por fim função documental)
4
 e  que podem variar segundo o ambiente, a época, as

disciplinas, os níveis de ensino, os métodos e as formas de utilização (CHOPPIN, 2004), 

1
 Adotamos a ortografia da época nas citações. 

2 Mestranda do Programa de Educação Científica e Formação de Professores (ECFP-UESB) . Bolsista 

FAPESB. Integrante do Grupo de Estudos em Educação Matemática (GEEM). Contato: 

tatyssantosster@gmail.com. 

3 Professor Titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus Vitória da Conquista. 

Coordenador do Grupo de Estudos em Educação Matemática (GEEM). Contato: claudinei@ccsantana.com. 
4

a) Função referencial (curricular ou programática), desde que existam programas de ensino, constitui o

suporte privilegiado dos conteúdos educativos; b) A Função instrumental define que o livro didático põe em 

prática métodos de aprendizagem, propõe exercícios, que segundo o contexto, visam a facilitar a 

memorização dos conhecimentos; c) Função ideológica e cultural, que tende a aculturar — e, em certos 

casos, a doutrinar — as jovens gerações, pode se exercer de maneira explícita, até mesmo sistemática e 

ostensiva, ou, ainda, de maneira dissimulada, sub-reptícia, implícita; d) A Função documental só é 

encontrada — afirmação que pode ser feita com muitas reservas — em ambientes pedagógicos que 

privilegiam a iniciativa pessoal da criança e visam a favorecer sua autonomia (CHOPPIN, 2004, p. 553). 
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ressaltamos que em nossa pesquisa, os identificamos como produto cultural complexo 

(VALENTE, 2008). Dessa maneira, 

os livros didáticos constituem-se em elementos fundamentais para a 

pesquisa do trajeto histórico da educação matemática. Livro didático e 

educação matemática parecem ser elementos indissociáveis. Isso nos leva 

a pensar que a história da educação matemática se liga diretamente às 

transformações das vulgatas. 

 (VALENTE, 2008, p. 143) 

Abre-se imediatamente diante do historiador também, uma série de textos oficiais 

programáticos, discursos ministeriais, leis, ordens, decretos, acordos, instruções, fixando os 

planos de estudos, os programas, os métodos e os exercícios (CHERVEL, 1990). Essa 

materialidade, esses objetos não apenas favorecem a percepção dos conteúdos ensinados, 

com base numa análise dos enunciados e das respostas, mas, sobretudo suscitam o 

entendimento do conjunto de fazeres ativados no interior da escola (VIDAL, 2005). “Cabe 

ao historiador, portanto, construir o passado como um objeto determinado de trabalho para 

sua investigação” (VALENTE, 2007, p. 35). 

Assim, buscou-se com esta pesquisa analisar e comparar as situações-problemas 

nos livros de Theobaldo Miranda Santos, sendo “portador de títulos culturais que 

recomendam a sua inteligência e as suas qualidades de professor e educador” (REVISTA 

FON FON, 1941, p.26). Para tal processo, as selecionamos no livro “Exercícios de 

Linguagem e Matemática” (1952) e concomitantemente, o manual “Metodologia do 

Ensino Primário” (1955)
5
, que faz prescrições referentes ao ensino da Aritmética,

destacando as recomendações sobre o emprego de problemas.  

THEOBALDO MIRANDA SANTOS: suas várias facetas 

Theobaldo Miranda Santos ( Imagem 1)  nasceu em 1904, em Campos. Formou-se 

em Farmácia e Odontologia pelo Colégio Metodista Grambery, Minas Gerais. Em 1942, 

ocupou o cargo de diretor geral do Departamento de Educação Primária, no Distrito 

Federal ( Rio de Janeiro). 

5
 Escolhemos o livro didático e o manual referidos, pois os mesmos fazem parte do acervo pessoal dos 

autores. 
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Imagem 1: Posse de Theobaldo Miranda Santos no cargo de diretor do Departamento de Educação Primária 

do Distrito Federal ( Rio de Janeiro ) em 30 de abril de 1942. 

Fonte: Revista Vida Doméstica
6
, 1942, p.45,  nº. 291- Junho 

Dois anos posteriores, foi secretário geral de Educação e Cultura no Distrito 

Federal. Bem como, integrou o Conselho Nacional do Livro Didático. Foi professor 

catedrático de Física, Química e História Natural no Liceu de Humanidades e na Escola 

Normal Oficial, na cidade de Campos (SILVA, 2014).  

Theobaldo Moreira Santos publicou cerca de 150 obras desde o ensino Primário até 

o ensino Superior. Foi autor de livros didáticos de História, Geografia, Língua Portuguesa,

destaque nesta pesquisa, para os livros que integraram a Matemática (Quadro 1). 

Quadro 1: Relação de Obras de Theobaldo Miranda Santos pelas Editoras Panorama, Editec, Agir e A Noite 

Obras Editora Período 

1. O sonho, a criança e os contos de fadas Panorama 1940 

2. Prática de ensino: o ensino, a aprendizagem, as técnicas de

ensino, os planos de ensino, a realidade do ensino, a

verificação do ensino.

Editec 1948 

3. Psicotécnica: orientação profissional, seleção profissional,

organização do trabalho, organização da educação, técnica

da propaganda, medidas.

Editec 1948 

4. Terra Bandeirantes Agir 1949 

5. A arte de ler, escrever e conversar. Agir 1949 

6. Cartilha, 2ª edição Agir 1951 

7. Primeiro Livro de Leitura , 6ª edição Agir 1951 

6
 “No Rio de Janeiro, em março de 1920, instituía-se mais um periódico voltado para a mulher e o lar. Trata-

se da revista Vida Doméstica, fundada pelo jornalista Jesus Gonçalves Fidalgo, repórter fotográfico do Jornal 

do Brasil e da Revista da Semana” ( CARDOSO, 2009, p. 103). 
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8. Segundo Livro de Leitura, 8ª edição Agir 1951 

9. Terceiro Livro de Leitura ( edição para o Distrito Federal e

o Brasil), 3ª edição

Agir 1951 

10. Terceiro Livro de Leitura (edição especial para o estado de

São Paulo), 2ª edição

Agir 1951 

11. Terceiro Livro de Leitura (edição especial para o estado de

Minas Gerais), 2ª edição

Agir 1951 

12. Terceiro Livro de Leitura (edição especial para o estado do

Rio Grande do Sul), 2ª edição

Agir 1951 

13. Terceiro Livro de Leitura (edição especial para o estado de

Pernambuco, 1ª edição

Agir 1951 

14. Quarto Livro de Leitura , 4ª edição Agir 1951 

15. Quinta Série e Exame de Admissão, 3ª edição Agir 1951 

16. Exercícios de linguagem e matemática - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série

primária- livro do aluno

Agir 1952 

17. Introdução à pedagogia moderna A Noite 1955 

18. O jardim de infância: organização e administração A Noite 195? 

19. Criança brasileira. Admissão e 5ª série Agir 1956 

20. Matemática Agir 1956 

21. Leituras Infantis - 4º Livro Agir 1958 

22. Minas Gerais Agir 1960 

23. Vamos Estudar? - 3ª série primária (11ª edição especial

para o estado do Paraná)

Agir 1962 

24. Vamos Estudar ? - 1ª série primária Agir 1963 

25. Vamos Estudar? - 4ª série primaria (72ª edição) Agir 1963 

26. Brasil minha pátria! Literatura infantil e matérias escolares Agir 1965 

27. Riquezas do Brasil - 4º Livro Agir 1966 

28. Terra brasileira - 1º Livro Agir 1969 

29. Cartilha maravilhosa: aprendizagem da leitura através dos

contos de fadas

Agir 1989 

Fonte: Adaptação de Santos, 2014, p. 13. Com acréscimo das obras da 6ª a 15ª. 

Theobaldo Miranda Santos participou ativamente das lutas políticas e intelectuais 

concernentes a educação, sejam as que envolviam questões éticas, morais ou religiosas  

(SILVA, 2014). As coleções do autor pela sua materialidade foi uma representação de 

adequação dos princípios da Escola Nova a uma pedagógica católica. A produção dos 

livros, por exemplo, seria a tática conformadora que permitiria a circulação das ideias e 

concepções cristãs católicas (ALMEIDA FILHO, 2008).  

METODOLOGIA DO ENSINO PRIMÁRIO (1955): recomendações sobre os 

problemas 
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A primeira edição do manual “Metodologia do Ensino Primário”, teria sido 

publicada entre 1945 a 1948 (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 182). Tivemos acesso a um 

exemplar do ano de 1955(5ª edição)
7
.

Imagem 2: Metodologia do Ensino Primário 

Fonte:  Exemplar de acervo pessoal dos autores 

No prefácio da obra, o autor chama atenção que tal, era destinado aos alunos das 

Escolas Normais e dos Institutos de Educação.  

Com a publicação dêste livro, procuramos, não só atender às exigências 

da lei orgânica do ensino normal que fêz da Metodologia do Ensino 

Primário uma das matérias básicas das nossas Escolas Normais, como 

também completar a série de compêndios sôbre psicologia e pedagogia 

que estamos escrevendo para os candidatos ao magistério primário e 

secundário em nosso país.  

( SANTOS,1955, p.7) 

A Lei Orgânica do Ensino Normal citada foi o Decreto-Lei n. 8.530, de 2 de 

janeiro de 1946. No capítulo II sobre “Do curso de formação de professores primários”, no 

artigo 8 disserta sobre as matérias para este curso:  

7
 O exemplar foi adquirido através de um sebo de São Paulo. 
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Quadro 2: Currículo do Ensino Normal 

Primeira série 1) Português. 2) Matemática. 3) Física e Química. 4) Anatomia e Fisiologia

Humanas. 5) Música e Canto. 6) Desenho e Artes Aplicadas. 7) Educação 

Física, recreação, e jogos.  

Segunda série 1) Biologia Educacional. 2) Psicologia Educacional. 3) Higiene e Educação

Sanitária. 4) Metodologia do ensino primário. 5) Desenho e Artes Aplicadas. 

6) Música e canto. 7) Educação Física, recreação e jogos.

Terceira série Terceira série: 1) Psicologia Educacional. 2) Sociologia Educacional. 3) 

História e Filosofia da Educação. 4) Higiene e Puericultura. 5) Metodologia 

do Ensino Primário. 6) Desenho e Artes Aplicadas. 7) Música e Canto, 8) 

Prática do Ensino. 9) Educação Física, recreação e jogos.  

Fonte: Decreto-Lei nº 8.530, de 2 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Normal).( Grifos nossos). 

Em relação à Metodologia do Ensino Primário, no artigo 14, deveriam compor aos 

programas, os seguintes pontos:  

a) adoção de processos pedagógicos ativos;

b) a educação moral e civica não deverá constar de programa específico,

mas resultará do espírito e da execução de todo o ensino; 

c) nas aulas de metodologia deverá ser feita a explicação sistemática

dos programas de ensino primário, seus objetivos, articulação da 

matéria, indicação dos processos e formas de ensino, e ainda a revisão 

do conteúdo dêsses programas, quando necessário; 

d) a prática de ensino será, feita em exercícios de observação e de

participação real no trabalho docente, de tal modo que nela se integrem os 

conhecimentos teóricos e técnicos de todo o curso; 

e) as aulas de desenho e artes aplicadas, música e canto, e educação

física, recreação e jogos, na última série de cada curso compreenderão a 

orientação metodológica de cada uma dessas disciplinas, no grau 

primário. 

(BRASIL, 1946, Art. 14). (Grifos nossos) 

O manual “Metodologia do Ensino Primário” corrobora com o que se enunciou na 

Lei Orgânica, a saber, em seu índice destacamos: Métodos Pedagógicos; Processos, 

Formas e Modos Didáticos; Métodos Ativos e Escolas Novas; Metodologias Gerais 

(Leitura, Escrita, Linguagem Oral, Aritmética, Geometria, Geografia, História, Ciências 

Naturais, Trabalhos Manuais, Desenho). Afirma ainda que nada há de novo ou original no 

compêndio, procurando resumir e sistematizar os ensinamentos metodológicos dos 

melhores autores nacionais e estrangeiros.  

Quadro 3: Relação de Manuais de Theobaldo Miranda Santos pela Editora da Companhia Nacional 

1. Noções de Filosofia da Educação

2. Noções de História da Educação

3. Noções de Psicologia Educacional

4. Noções de Sociologia Educacional

5. Noções de Didática Geral
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6. Noções de Didática Especial

7. Noções de Administração  Escolar

8. Noções de Prática do Ensino

9. Metodologia do Ensino Primário

10. Manual do Professor Primário

11. Manual do Professor Secundário

12. Orientação Psicológica da Criança

13. Métodos  e Técnicas do Estudo e da Cultura

14. Noções de Psicologia Experimental

15. Noções de Psicologia da Criança

16. Noções de Psicologia do Adolescentes

17. Noções de Psicologia Diferencial

18. Noções de Psicologia da Aprendizagem

19. Noções de Psicologia dos Anormais

20. Noções de Psicologia Aplicada

Fonte: Contracapa do manual “Metodologia do Ensino Primário” (1955) 

Santos (1955) no livro “Metodologia do Ensino Primário”, pela Companhia 

Editora Nacional (Quadro 3), na seção “ Metodologia Especial” descreve a história, o 

valor, os objetivos, prática, motivação e material do ensino da Aritmética. 

O manual descreve a história da Aritmética desde os pitagóricos, passando pelas 

escolas monásticas da Idade Média. Afirma que “a partir do fim do século XIX, o ensino 

da aritmética tomou uma orientação eminentemente psicológica e experimental. Procura-

se, atualmente, simplificar e objetivar êsse ensino, relacionando-o com os caracteres 

psicológicos da criança” (SANTOS, 1955, p. 186).  

Deste modo, o manual, enquanto material de apoio aos professores do Primário e 

o Livro Didático, como uma provável aplicação prática, do conteúdo daquele, ambos de

autoria de Theobaldo Miranda Santos, foram as fontes documentais selecionadas. Ressalta-

se que dentre os conteúdos inseridos em todo o Primário, as situações-problemas foram  

grifadas neste artigo, visto que esta temática permeia toda a modalidade de ensino.   

OS PROBLEMAS NO LIVRO “EXERCÍCIOS DE LINGUAGEM E 

MATEMÁTICA (1952) :  uma análise 

Para o estudo em questão, selecionamos o livro do aluno intitulado “Exercícios de 

Linguagem e Matemática”
8
 da 3ª série Primária, da Editora Agir, 2ª edição do ano de 1952,

8
 Selecionamos o livro em questão, pois havíamos adquirido um exemplar desse em um sebo on line da 

cidade de Lauro de Freitas-Bahia. 
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Rio de Janeiro, de autoria de Theobaldo Miranda Santos. Como características presentes na 

capa (Imagem 3) , há dois alunos (uma menina e um menino) desenhados. Chama-nos 

atenção a maneira pela qual foram  postos: mãos para trás, coluna ereta, olhos direcionados 

aos livros. Inferimos que a aprendizagem está relacionada como os alunos se portam e se 

posicionam.   

Imagem 3: Capa do livro “Exercícios de Linguagem e Matemática” (1952) 

Fonte: Repositório da UFSC
9
 

No Diário Oficial do estado de São Paulo, de 13 de fevereiro de 1963, existe uma 

relação de livros didáticos aprovada pelo Departamento de Educação, destinada aos 

diretores dos Grupos Escolares e dos estabelecimentos particulares. Esses poderiam 

escolher qual adotaria no ano de 1963.  

Determina, outrossim, rigorosa observância a esta comunicação, não 

devendo os diretores, sob nenhuma hipótese, permitir, em seus 

9
Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/135308. Acesso em 17 de janeiro de 

2016. 
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estabelecimentos, a adoção de obras não constantes da presente 

publicação. Nelson Cunha Azevedo- Diretor Geral Substituto. 

 (SÃO PAULO, 1963, p. 80) 

Nesta relação, na seção de “Livros Diversos”, há a indicação da obra em estudo. 

Podemos inferir que por 10(dez) anos depois da publicação da primeira edição, o livro se 

fazia presente na escola Primária.   

Contempla exercícios de Linguagem e Matemática, de maneira metódica e 

progressiva, o estudo e revisão de todo programa destinado ao 3º ano Primário, “e com 

essa finalidade, oferece todos os tipos de provas, testes, cálculos e problemas utilizados 

pelas escolas primárias brasileiras” (SANTOS, 1952, p. 3). Nota-se que a abordagem 

quanto a Linguagem ganha destaque, sendo composto por 10 capítulos.  

O ensino da Aritmética na escola Primária tem como objetivos fundamentais 

instrumentalizar as crianças para resolverem questões que envolvam números e 

quantidades; proporcionar as crianças conhecimentos de números e suas combinações, 

visando à solução dos problemas práticos cotidianos, habituando-os nas análises e 

resoluções desses; formar em seu espírito hábitos uteis de pensamento e ação e por fim, 

levá-los ao conhecimento  dos órgãos e instituições econômicas do meio social ( SANTOS, 

1955). 

Os “ “Programas Mínimos” do ensino primário, organizados pela Secretaria Geral 

de Educação e Cultura do Distrito Federal, estabelecem as seguintes normas didáticas para 

a aprendizagem da aritmética”(SANTOS, 1955, p. 195-196). Ao que instituiu 

recomendações sobre o emprego de problemas na sala de aula: 

a) A finalidade dos problemas não é preparar para a escola, mas sim

habilitar para as ocupações normais da vida; 

b) Por essa razão, os problemas devem provir de situações reais, da

própria vida da criança, ou de situações que a criança possa compreender 

como capazes de ocorrer com frequência; 

c) Os problemas devem conter informações de valor social, econômico

ou cívico; devem ser graduados e ter apresentação clara, ordenada e 

concisa; 

d) As causas de êrro na solução dos problemas são, na maioria dos casos:

falta de compreensão dos dados e das relações; desconhecimento das 

relações quantitativas necessárias à solução; deficiência na técnica das 

operações fundamentais e treino das combinações elementares; 

e) O professor deve verificar, cada caso de êrro, as causas prováveis ,

procurando dar-lhes remédio imediato, seja em relação a toda a classe,  

seja em relação a grupos de alunos. 

   (SANTOS, 1955, p. 197) 
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Dentre os objetivos do ensino da Aritmética, selecionamos a resolução dos 

problemas como objeto de análise. Os conteúdos prescritos no livro foram catalogados 

abaixo (Quadro 4):  

Quadro 4: Conteúdos abordados nos exercícios do livro didático 

Conteúdos Especificidades 

Números 

Unidade, Dezena, Centena, Milhar, Divisibilidade (2,3,5,9), Algarismos 

Arábicos e Romanos,  Unidades de Comprimento, Volume. 

Cálculos 

Metade, Dobro, Triplo, Operações de adição, subtração e multiplicação, 

frações (adição e subtração).  

Horas Hora, Minuto, Semana, Segundos. 

Formas 

Sólidos, Esfera, Cubo, Paralelepípedo, Cilindro, Ovóide, Ângulos 

(Agudos, Retos, Obtusos), Linhas (Horizontais, Verticais, Paralelas e 

Oblíquas).  

Problemas 

Operações Fundamentais, Frações , Problemas de Comparação, Lucro e 

Prejuízo.  

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do livro “Exercícios de Linguagem e Matemática” (1952) 

Com base nas recomendações acima (b e c), analisamos os problemas que 

constam no livro de Santos (1955). Esses estão presentes nos 5 (cinco) capítulos do livro. 

No primeiro há 6 (seis) problemas:  

Imagem 3: Problemas I 

Fonte: Repositório da UFSC 
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Linguagem simples com situações que aproximam do cotidiano das crianças, com 

termos como papai e padrinho, são marcas no livro. Envolvendo as operações 

fundamentais, destacando a predominância da divisão, os problemas apresentam-se valor 

econômico ( moeda na época , o Cruzeiro (Cr$)  ).  

Destacamos o problema 2: “ Num caixote havia 5 centenas de mangas. Foram 

retiradas 13 dúzias de mangas. Quantas restam ainda no caixote?”.  Este requer da criança 

o conhecimento ‘por trás’ das centenas e das dúzias. Além disso, as operações de

multiplicação e de subtração. 

Para ter êxito na resolução do problema 6: “ Por quanto devo dividir 485 para ter 

um quociente igual a 25?”, os conceitos emergentes são de dividendo, divisor, quociente. 

Os problemas se apresentam com dificuldades graduadas, sendo assim, a questão posta tem 

um grau de complexidade maior.  

 No Capítulo II também existem 6 (seis) problemas. Como no anterior, o autor 

privilegia a seção, com conteúdos econômicos (troco, notas de Cr$, prejuízo, lucro, 

vender).  Repete alguns nomes de personagens (Carmen, Ângela, Luisinho, Gilda, papai), 

favorecendo uma possível familiarização com as situações problemas.  

Imagem  4: Problemas II 

Fonte: Repositório da UFSC 
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Estes possuem dificuldades alternadas. O primeiro, “Quanto custou a entrada?”,  

para obter a solução, a operação fundamental  é a subtração.No sexto problema, requer que 

o aluno saiba noções de dúzias, lucro. Além destes, não aplicam apenas uma operação

fundamental ( multiplicação e soma)  como no exemplo da Imagem 3: “ Um vendedor de 

laranjas comprou 5 dúzias de laranjas por Cr$ 600,00 e vendeu-as com um lucro de Cr$ 

0,50 em cada laranja. Por que preço foram vendidas as 5 dúzias?”  

Nos problemas anteriores, as quantidades apresentam-se com valores inteiros e 

decimais.  Nos capítulos posteriores, além dos fatos fundamentais, há frações.  

Imagem 5: Problemas III 

Fonte: Repositório da UFSC 

A regularidade da quantidade de questões se mantém nos Problemas III. Como 

citado anteriormente, nos Programas Mínimos do ensino Primário, aqueles são ordenados 

de modo gradual de dificuldade. No primeiro quesito, com frações com os mesmos 

denominadores, ao perguntar “Quanto têm ambos ao todo?”, a terminologia “todo” dá 

indícios do tipo de operação a aplicar.  

O quinto problema deste capítulo: “Ganhei a metade de uma caixa de 24 lápis. Já 

usei 
 

 
 da parte que ganhei. Quantos lápis ainda tenho?”, possui uma sofisticação, esta 

requer mais de um ‘tipo’ de resolução, e alicerçado nos objetivos do ensino da Aritmética , 
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a saber , “ 3.º) habituar os alunos nas analises” sendo assim na interpretação, Santos ( 

1952)  constrói a antepenúltima seção.    

Imagem 7: Problema IV 

Fonte: Repositório da UFSC 

Ao compararmos os últimos capítulos com o primeiro, esses constituem em maior 

complexidade que este, como descritos no imagem 7. Noções econômicas são retomadas 

nos enunciados 2, 3 e 4. Emergem conceitos de lucro, custo e venda, ratificando os 

objetivos da aplicabilidade das situações problemas.  

Selecionamos a 6 questão para analisarmos, pois esta demonstra um indício de 

incompletude, isto é, não há pergunta, o que nos permite inquirir: “Quantos metros o 

pedreiro ainda terá que construir, para concluir o muro?”. A questão citada é : “Um 

pedreiro precisa construir um muro de 24 metros de comprimento e já construiu 
 

 
 do 

mesmo”. 

Com enunciados mais elaborados, sendo imperativo que os alunos analise-os para 

ter êxitos, Santos (1952) finaliza o livro “Exercícios de Linguagem e Matemática”, com 12 

problemas compostos por frações, números decimais, conceitos de dúzias, quilogramas, 

volume, lucro, prejuízo, dezenas, etc. 
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O terceiro enunciado no capítulo V suscita a noção de inteiro para uma resolução 

correta: “Uma jaca custa inteira Cr$ 20,00. Dividida em pedaços iguais, custa Cr$ 7,00 por 

  

 
. De que modo é mais cara a jaca: inteira ou partida? Por quê?”, a resposta é justificada 

pelos possíveis  cálculos.  

 No décimo problema, os conceitos de comparação de quantidades se apresentam 

na pergunta “Ângela tem Cr$ 450,00 na Caixa Econômica. Julinho tem 
 

 
 dessa quantia. 

Quanto Ângela tem a mais do que Julinho?”. A instituição bancária foi citada no 

enunciado, contemplando os objetivos descritos anteriormente por Santos (1955).  

Em uma solução possível, as operações fundamentais (multiplicação, divisão e 

subtração) foram aplicadas na tabela. Indicando  a necessidade  de interpretação  e análise 

por parte dos alunos.  

PRIMEIROS OLHARES 

Os livros e os manuais pedagógicos são instrumentos culturais e históricos que 

têm encontrado espaço no circuito das pesquisas em História da Educação Matemática. 

Esses por muito tempo foram considerados objetos sem valor. 

 A pesquisa em questão se constituiu por duas obras de Theobaldo Miranda 

Santos: uma que compreende exercícios de Matemática e a outra sobre a metodologia do 

ensino da Aritmética, mais especificamente sobre as recomendações sobre os problemas.  

Nas primeiras aproximações com os problemas, percebemos que as 

recomendações no manual, foram seguidas pelo autor em seu livro “Exercícios de 

Linguagem e Matemática”. De maneira gradual, inicialmente são postos  com linguagem  

simples nos primeiros capítulos, contudo o conclui com problemas envolvendo frações, 

números decimais, transformações de unidades ( comprimento, volume). Os enunciados de 

maneira geral abordam questões de cunho comercial, simulando operações financeiras, 

com termos como prejuízo, lucro, pagamento, compra. Essas características testificam a 

escrita de Santos (1955) sobre os problemas aritméticos no ensino Primário.     

A pesquisa encontra-se em andamento, portanto, inconclusa. Existem situações- 

problemas em outras seções que não foram analisadas, abrindo novas “portas” para outros 

olhares.  
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O MÉTODO INTUITIVO NOS MANUAIS ESCOLARES E NAS 

REVISTAS PEDAGÓGICAS: Orientações para utilização de problemas 

nas aulas de aritmética  

Andréia Fernandes de Souza
1

RESUMO 
Esta comunicação tem como principal finalidade apresentar resultados parciais da pesquisa de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência na 

UNIFESP vinculada ao GHEMAT (Grupo de História da Educação Matemática). Iniciaremos as 

discussões sobre como eram as orientações aos professores das escolas primárias no que diz 

respeito ao ensino de problemas de aritmética, tendo como vestígio a ser observado a vaga 

pedagógica da época: o método intuitivo. Orientações essas que eram veiculadas em algumas 

revistas pedagógicas e no manual didático “Aritmética Primária” de Antônio Bandeira Trajano, que 

circularam em São Paulo entre 1890 e 1930. Como resultados parciais observa-se que alguns dos 

pressupostos do método intuitivo aparecem tanto nos artigos das revistas pedagógicas quanto no 

manual didático dando ao professor indicações para trabalhar aritmética de maneira inovadora ou 

melhor, de maneira intuitiva. 

Palavras-chave: Método intuitivo, Problemas de aritmética, Revistas pedagógicas. 

INTRODUÇÃO 

Esta comunicação tem como principal finalidade apresentar resultados parciais da 

pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e 

Adolescência na UNIFESP vinculada ao GHEMAT (Grupo de História da Educação 

Matemática) que tem como principal objetivo investigar quais eram as orientações para a 

utilização de problemas aritméticos no ensino primário que eram veiculadas entre 1890 e 

1930 no estado de São Paulo por meio das revistas pedagógicas. 

O método intuitivo e a utilização de problemas para o ensino de aritmética na 

escola primária já foi tema de trabalhos no campo da Educação Matemática como os 

estudos de Oliveira (2013) e de Virgens (2014). Oliveira (2013) em sua dissertação trata de 

como as publicações de Trajano reverberam indícios do método intuitivo por meio das 

1
 Mestranda da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Campus Guarulhos. 

E-mail: deianandes@hotmail.com Orientanda da Profª Drª Luciane de Fatima Bertini. 
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ilustrações e na organização dos conteúdos. Oliveira (2015) também analisa os artigos das 

revistas pedagógicas, em especial os de José Ribeiro Escobar, que tratavam do ensino de 

aritmética dando ênfase ao ensino dos números. Esses artigos foram publicados entre 1923 

e 1924.  

Virgens (2014) analisou manuais didáticos e artigos contidos nas revistas 

pedagógicas que tratavam sobre a resolução de problemas, mas sua pesquisa focalizou o 

período entre 1920 a 1940.  

Percebemos que há uma lacuna sobre de que maneira o método intuitivo estava 

presente nestas orientações, especificamente para a utilização de problemas, que eram 

veiculadas nas revistas pedagógicas tendo em vista o período de 1890 a 1930 no estado de 

São Paulo. 

Atualmente há nas indicações em livros didáticos e documentos oficiais a grande 

importância dada à resolução de problemas não como fim, mas como método de ensino. O 

ensino de problemas sempre foi desta maneira? Como eram as orientações apresentadas 

nas revistas pedagógicas sobre o assunto? Por que estavam presentes no ensino primário? 

Estes são alguns questionamentos que buscaremos responder parcialmente tendo como 

fonte artigos sobre o ensino de aritmética publicados em algumas Revistas Pedagógicas no 

estado de São Paulo no período compreendido entre 1890 e 1930 e o manual pedagógico 

“Aritmética Primária” de Antônio Bandeira Trajano. 

 A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA E O MÉTODO INTUITIVO 

A Proclamação da República no Brasil, que aconteceu em 1889, foi um grande 

marco, pois com esta mudança política e governamental trouxe à tona algumas discussões. 

No lado econômico, destacamos a transição do trabalho escravo para o assalariado. Na 

indústria, a produção têxtil se destacou principalmente com a circulação do capital 

estrangeiro. Na educação, as ideias positivistas também tiveram ampla aceitação. Tais 

ideias propagavam o ideário de que o conhecimento científico era verdadeiro. Enfim, a 

República de 1889 trouxe mudanças sociais, econômica, industriais e educacionais. Porém, 

como afirma Hilsdorf (2003, p. 57), desde 1870 "os princípios republicanos podem ser 

percebidos coexistindo, cooperando e conflitando com os monárquicos. 
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O Manifesto Republicano datado de 1870 traz, como elementos primordiais, a 

educação e o voto, a fim de transformar e evoluir a sociedade brasileira. A Proclamação, 

que acontece dezenove anos após o Manifesto, desencadeia um ânimo para a sociedade 

brasileira, o que também chega às escolas públicas da época. Esse ânimo traz para a escola 

a necessidade de atender a classe popular nesse modelo republicano no qual todos tinham o 

direito à escola pública e laica. Sabemos entretanto que este acesso à educação pelas 

classes menos abastadas não foi conquistado brevemente. 

Silva (2014) afirma que a partir do século XIX inicia-se a propagação em nosso 

país de educação pública para todas as classes sociais e em 1889 várias reformas com 

enfoques educacionais povoaram as discussões nas Assembleias Legislativas. 

Com a entrada dessa população, que até então era desfavorecida ao acesso a uma 

escola pública, o ensino primário precisava ter uma forma diferenciada. Logo, para atender 

as demandas destas novas classes sociais, não era possível fazer-se presente aqueles 

conteúdos clássicos e abstratos, tão distantes da vida prática dos alunos, e que por sua vez 

atendiam somente ao interesse das classes abastadas. 

Por sua vez essa renovação também era propagada nas escolas da Europa quanto 

dos Estados Unidos, pois o método dito tradicional apresentava fracassos em sua forma de 

ensinar. Segundo Valente (2008), em meados do século XIX, era preciso um novo método 

de ensino que pudesse superar a pedagogia tradicional. 

Buscou-se um novo método de ensino. Ele viria acompanhado de novos 

materiais, criação de Museus Pedagógicos, excursões pedagógicas dentre 

outras atividades. Esse novo método ganhou vitrine nas Exposições 

Universais, organizadas para a difusão de práticas pedagógicas renovadas, 

materiais didáticos e suas aplicações. O novo método caracterizou-se pela 

proposta de um ensino concreto, ativo, a ser denominado de ensino 

intuitivo.  

(VALENTE, 2008, p.1) 

 Na Alemanha, no final do século XVIII, tendo como maior divulgador o educador 

suíço Johann Heinrich Pestalozzi, o método intuitivo parecia uma excelente alternativa e 

grande aposta para a melhoria do ensino. Esse método tinha como principal fundamento a 

valorização da intuição, privilegiando os sentidos, a observação para a aquisição do 

conhecimento, a experimentação, o concreto, opondo-se ao ensino tradicional baseado na 

memorização sem sentido. 
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Remer (2009) afirma que para Pestalozzi a intuição não era meramente uma 

observação passiva de objetos, mas incluía também atividade intelectual, com perguntas 

que levassem ao desenvolvimento integral das crianças.  

Para Zanata (2012, p.107) Pestalozzi formulou um método de ensino que tinha 

como princípios “partir do conhecido ao desconhecido, do concreto ao abstrato, ou do 

particular ao geral, da visão intuitiva à compreensão geral”. A educação não poderia ser 

repressora e era o meio para que as capacidades cognitivas, afetivas e o caráter fossem 

desenvolvidos. 

O MÉTODO INTUITIVO E A “ARITMÉTICA PRIMÁRIA” DE TRAJANO 

Não temos a pretensão neste artigo, em aprofundar a temática sobre as 

características de um manual pedagógico ou livro didático, porém é muito relevante 

apresentar aqui o fato de que a publicação de Antônio Bandeira Trajano alçou uma grande 

vendagem na época e que em 1920, segundo Oliveira (2013), já estava na 100ª edição 

sendo amplamente utilizada nas escolas primárias do país. 

Esta publicação teve como trunfo o uso de gravuras em seu corpo tipográfico, fato 

este que denotava grande renovação educacional e editorial. Cabe ressaltar que uma das 

publicações da trilogia de Trajano foi premiada na Exposição Universal de 1883 fazendo 

com que fosse disseminada em algumas províncias do país. Oliveira (2013) afirma que a 

publicação pode ser reconhecida como um objeto cultural que tinha a pretensão de marcar 

uma mudança didático-metodológica foi reconhecida por alguns governantes como um 

material de renovação pedagógica e que acabaram por adotá-lo como forma de padronizar 

os sistemas públicos de ensino.  

Essa renovação inspirada pelo método intuitivo pode ser percebida na publicação 

de acordo com Oliveira (2013) por meio da capa, o tipo de letra empregada, o apelo à 

palavra ilustrada e principalmente pelas gravuras que permitem aos alunos deduzirem a 

resposta das perguntas e a partir destas compreender e avançar em seus conhecimentos. 

Figura 1: Capa e página 29 do livro Arithmetica Primaria de Trajano 
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Fonte: Arithmetica Primaria. Companhia Typographica: Rio de Janeiro, 12ª edição 1889. 

capa e p. 29 

Na figura 1 as cenas tentam dialogar com o suposto cotidiano vivido pelos alunos 

que aprenderão aritmética por meio desta publicação. Observa-se que abaixo da frase 

Ensino Intuitivo da figura aparecem questões que aguçam a observação e induzem que o 

mesmo compreenda a operação aritmética em questão, utilizada a partir de situações 

práticas e mais fáceis, caminhando para as mais complexas. 

Na ilustração são retratados dois grupos de meninos com cinco integrantes em cada 

grupo, próximos a uma montanha e frutas agrupadas no chão. Na primeira pergunta o autor 

propõe: 

1- Dividindo-se 10 meninos em 2 grupos iguaes, quantos meninos haverá 

em cada grupo? 

Solução. 10 divididos em 2 partes iguaes dá 5 mais 5. 

(TRAJANO, 1889, p.29) 

A imagem apoia a compreensão e resolução deste problema. A seguir aparecem 

outras perguntas inspiradas nesta ilustração. Os problemas vão avançando no sentido de 

ficarem mais difíceis. 

6- Com 8$ quantos livros posso comprar, de 2$ cada um? 

(TRAJANO, 1889, p.29) 

Nos dois últimos problemas da página observamos a seguinte proposta: 

8- Dividindo-se 12 estrellas, em quantos grupos de 3 estrellas, quantos 

grupos teremos? 

***/ *** / *** / *** 

 9- Dividindo-se as mesmas estrellas em grupo de 4 estrellas, quantos  

 teremos? 

****/ ****/ **** 

(TRAJANO, 1889, p.29) 

O autor se utiliza de ilustrações sintéticas para a resolução, o que pode indicar uma 

tentativa de início de um processo de abstração, que parte da ilustração cheia de detalhes 

(meninos, frutas, montanha) para uma simples que sintetiza a ideia de estrela (*).  

Na publicação “Arithmetica Primaria” Trajano inicia com definições sobre 

números, valor absoluto e relativo, classes e ordens e quando começa a tratar sobre o 
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estudo das operações aparecem o que significam os sinais e logo apresenta a primeira 

ilustração com algumas perguntas sobre a soma. Somente depois apareciam os cálculos e 

as tabuadas. Isso nos dá pistas de que era com a observação da criança e a partir de 

pequenos problemas que elas avançariam em seu conhecimento, talvez partindo da visão 

intuitiva à compreensão geral. 

O grande diferencial dos livros de Trajano situa-se na forma didática do 

texto. A teoria é sempre posta por meio de exemplos numéricos, seguidos 

de exemplos resolvidos, com explicação passo a passo do que o aluno 

deverá realizar. Seguem os exemplos, conjuntos de exercícios com 

resposta final já dada.  

(VALENTE, 1999, p.165)

Interessante pensarmos que talvez com a percepção atual acreditemos que seja 

muito irrelevante para um método de ensino se constituir presente nas ilustrações de um 

manual pedagógico, porém é necessário nos remeter ao contexto da época e os seus 

recursos dispostos para que possamos compreender sua importância e inovação.  

 AS REVISTAS PEDAGÓGICAS 

Os manuais escolares tiveram grande importância no processo de ensino e eram 

utilizados pelos grupos escolares, haja vista o manual “Aritmética Primária” de Trajano 

que em menos de cinquenta anos já estava na centésima edição. 

Certamente que em tempos de instauração da República e de renovação 

metodológica, que era proposta pelo método intuitivo contrariando os pressupostos da 

pedagogia tradicional, penetravam as discussões relacionadas à educação, e nessa 

perspectiva as Escolas Normais buscavam oferecer ferramentas para que os futuros 

professores exercessem sua profissão dentro do que era considerado, na época, a pedagogia 

inovadora. 

Os governos na busca desse aperfeiçoamento em melhorar a qualidade de ensino, 

viabilizaram também a produção e distribuição de revistas pedagógicas para os 

professores. Por meio delas os professores liam o que estava sendo discutido em educação 

no Brasil e em outros países, viam sugestões de como trabalharem com suas classes e se 
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apropriavam do discurso que prevalecia e que era de interesse de quem veiculava as 

informações contidas nas revistas pedagógicas.  

De fato, as revistas especializadas em educação, no Brasil e em outros 

países, de modo geral, constituem uma instância privilegiada para a 

apreensão dos modos de funcionamento do campo educacional enquanto 

fazem circular informações sobre o trabalho pedagógico e o 

aperfeiçoamento das práticas docentes, o ensino especifico das 

disciplinas, a organização dos sistemas, as reivindicações da categoria do 

magistério e outros temas que emergem do espaço profissional. Por outro 

lado, acompanhar o aparecimento e o ciclo de vida dessas revistas 

permite conhecer as lutas por legitimidade, que se travam no campo 

educacional. É possível analisar a participação dos agentes produtores do 

periódico na organização do sistema de ensino e na elaboração dos 

discursos que visam a instaurar as práticas exemplares. 

 (CATANI, 1996, p.117) 

As revistas pedagógicas são fontes importantes para a pesquisa a fim de 

compreendermos alguns vestígios relacionados à cultura escolar e as disputas de poder 

presentes nos bastidores das publicações.  

O MÉTODO INTUITIVO E AS ORIENTAÇÕES PRESENTES NAS REVISTAS 

PEDAGÓGICAS RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DE PROBLEMAS 

Consultando a coleção “A constituição dos saberes elementares matemáticos –SP” 

contida no Repositório da UFSC
2
 e utilizando para busca o termo “Revistas Pedagógicas”

foram encontradas 301 revistas no período entre 1890 e 1930. Destas, 17 revistas contém 

artigos que tratavam sobre a resolução de problemas. O período com maior quantidade de 

artigos é entre 1921 e 1930 e a revista Escolar é a que aparece com maior quantidade.  

Para este trabalho foram selecionados ao todo, cinco artigos (QUADRO 1), de 

autores diferentes e de todos os períodos apresentados no gráfico 1, para que se possa 

perceber com maior amplitude como eram sugeridos para a utilização de problemas no 

ensino de aritmética os pressupostos do método intuitivo.  

Quadro 1: Artigos que tratam sobre a utilização de problemas no ensino de 

aritmética 

2
 Disponível em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/98957 
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Publicação Ano Artigo Autor 

Revista de Ensino 1903 O ensino da aritmética Arnaldo O. Barreto 

Revista de Ensino 1916 Observações aos professores ou adjuntos 

que se ocupam do ensino da arithmetica 

nas classes elementares das escolas do 1º 

gra’o 

J. F. Velho da Silva 

Revista da 

Sociedade de 

Educação 

1924 Plano de aula para números Jose Ribeiro Escobar 

Revista Escolar 1925 Arithmética no 1º anno Não possui autoria 

identificada 

Revista Educação 1929 O ensino de problemas Anna Nogueira Ferraz 

Zanatta (2012) apresenta em tópicos os principais pressupostos do método intuitivo 

formulado por Pestalozzi. São estes:1- Cultivo da mente, do sentimento e do caráter; 2- 

Percepção das coisas por meio do contato direto; 3- Processo espontâneo, livre; 4- Do 

conhecido ao desconhecido; 5- Do concreto ao abstrato; 6- Do particular ao geral; 7- Da 

visão intuitiva à compreensão geral; 8- Associação entre os elementos das coisas/objetos; 

9- Aluno organize os pontos de vista em um todo; 

Considerando esses pressupostos, a análise foi realizada a partir da busca de 

indícios do método intuitivo nas orientações presentes nas revistas pedagógicas relativas à 

utilização de problemas nas aulas de aritmética. 

A Revista de Ensino
3
 de agosto de 1903 publica o artigo  “O ensino da aritmética”

de Arnaldo O. Barreto com o objetivo de “explanar os processos já adoptados em nossas 

escolas”. Barreto (1869-1925) foi professor em 1894 na Escola-Modelo do Carmo. Em 

1896, reorganizou o Grupo Escolar de Lorena-SP e no ano seguinte tornou-se inspetor das 

escolas anexas de São Paulo. No período de 1902 a 1904, foi redator-chefe da Revista de 

Ensino. Ao longo de sua carreira produziu diversos livros, cartilhas e artigos.  

O autor comenta neste artigo a distribuição nos grupos escolares das Cartas de 

Parker e defende que a criança ao aprender aritmética tem noções úteis à sua vida e vão 

evoluindo suas faculdades mentais “formando hábitos de reflexão e de justeza de 

apreciações” (BARRETO, 1903, p. 235). Salienta ainda que as crianças chegam até a 

3
 Disponível em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/97612 . Publicação organizada pela Associação 

Beneficente do Professorado Público de São Paulo. 
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escola com alguns conhecimentos, mas para que a base não seja “frágil” é importante que o 

professor inicie como se não soubessem de nada.  

Ele considera psicologicamente impossível pedir que as crianças saibam 

determinadas coisas que não são de acordo com a idade, visto que a aprendizagem de 

ideias a partir da psicologia, apresentada pelo autor está dividida em três níveis: juízo 

formado por jacto
4
, juízo dependente de pouco raciocínio e juízo dependente de grande

raciocínio. Ressalta que as crianças de 6 ou 7 anos possuem juízo dependente de pouco 

raciocínio o que lhes faz apreender ideias um pouco mais elaboradas.  

Para Barreto (1903, p. 235) a que a forma de apresentar os números traz uma 

evolução de situações que partem do simples para o complexo e este início se dá pelo 

cálculo mental que “não se entenda por calculo mental esse ensino de recitação 

inconsciente, servil, horrível”. O autor aponta como sendo o ensino de aritmética parte 

importante para cultivo do caráter, logo do espírito. 

“Si me fosse dado, nestas despretensiosas linhas, profundar nesta questão, 

facilmente deduziria que o critério, a rectidao de caracter, e a precisão e 

clareza de linguagem, dimanam em grande cópia do senso logico e 

reflectido produzido pelo primeiro aprendizado systematico da 

arithmetica.” 

(BARRETO,1903, p. 235) 

Apresenta alguns problemas que ao que tudo indica eram realizados com objetos da 

classe, como por exemplo: 

-Que é que eu mandei fazer? 

- Mandou tirar um lapis. 

- E que é que você fez? 

- Eu tirei! 

- Que é que fez então com os lapis? Que é que fez com os braços? 

- Eu tirei um e deixei um. 

- Então que conta é essa? Como se lhe deve chamar? 

- Conta de tirar. 

(BARRETO, 1903,  p.237) 

Na Revista de Ensino
5
 de dezembro de 1916 é publicado o artigo intitulado

“Observações aos professores ou adjuntos que se ocupam do ensino da arithmetica nas 

4
 Percepção rápida dos fenômenos mais simples (BARRETO,1903, p.235). 

5
 Disponível em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/130206 . Publicação organizada pela 

Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo. 
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classes elementares das escolas do 1º gra’o” escrito por J. F. Velho da Silva que era 

professor. 

Inicialmente ele trata sobre a importância de o professor perceber que a criança tem 

um espírito “concretisador” portanto necessita empregar objetos conhecidos pois “o 

concreto precede, deve preceder ao abstracto, na ordem natural das cousas” (SILVA, 1916, 

p. 287). Acredita que as crianças chegam a escola com algum conhecimento, mas

aconselha que se o professor perceber que o aluno não conhece os algarismos pode iniciar 

contando os dedos ou objetos. O autor ressalta que as lições precisam ser graduadas e 

sugere alguns objetos como feijão, milho, torno de sapateiro e etc, que comporão uma 

caixa que sirva de subsídio para a criança aprender os conceitos e acrescenta que os “livros 

são instrumentos sem alma” (SILVA, 1916, p. 288). Na sequência ele apresenta 20 lições 

que apresentam cálculos e logo após alguns problemas que se relacionam com os cálculos 

apresentados, como por exemplo: 

(10) Antonio recebeu cinco doces em um dia e três em outro. Quantos 

doces  recebeu? 

(11) Luiz pagou quatro vinténs por um papagaio e três por um chicote. 

Quanto pagou por  ambos? 

(12) Faça cinco riscos em sua pedra ou no papel, e depois mais dois ao 

lado destes. Quantos riscos há na pedra? 

(13) Quantos pés tem duas galinhas? 

(SILVA, 1916, p.290) 

Silva (1916) ressalta que os exercícios devem ser repetidos com o uso de objetos 

até que os alunos consigam compreender os números, os cálculos e os problemas fazer 

sozinhos. 

O artigo “Plano de aula para números” escrito por Jose Ribeiro Escobar publicado 

na Revista da Sociedade de Educação
6
 de abril de 1924 apresenta um plano de aula a partir

do número 6 no qual sugere a presença do mapa de Parker, de formas geométricas, grãos 

de milho ou de feijão, pedrinhas, tornos entre outros.  

Escobar (1924), ao final destas investigações acerca do número/quantidade seis, 

sugere que se inicie a soma com situações que partem do concreto “Tome 5 bolas no 

contador mais uma bola; quantas são?” passando pelo concreto abstrato “(com as bolas 

escondidas) 5 bolas mais uma bola quantas são?” chegando finalmente ao abstrato “Então, 

6
 Disponível em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/128242 . Publicada pela Sociedade de 

Educação de São Paulo. 
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5 mais 1 são...?”. Como próximo passo Escobar sugere quatro problemas que sintetizam 

tanto a ideia de “soma” quanto à do número “seis”: 

a) Si um caderno custa 4 tostões e um lápis custa 2 tostões, quanto

custam ambos? 

b) Quantos lados tem esta sala? E si contar também o soalho e o tecto

quantos lados são? 

c) Luiz deixou o livro na cadeira, o chapéo na mesa e derrubou 3 pennas

no chão;quantas coisas elle precisa pôr no logar? 

d) Quantos pés tem um quadrúpede mais um bípede?

(ESCOBAR, 1924 p.193) 

Essa lição ainda inclui problemas dos alunos, um espaço no qual os alunos a partir 

de um cálculo sugerido pelo professor inventam uma situação; problemas sem números nos 

quais os alunos imaginam e tentam solucionar e por último a ilustração de problemas cuja 

indicação é a apresentação de uma situação que o aluno deverá desenhar para 

encontrar/fixar a resposta certa.  

O artigo intitulado “Arithmética no 1º anno” o qual não tem a autoria identificada 

publicado na seção Arithmetica da Revista Escolar
7
 em janeiro de 1925 novamente salienta

a importância de o professor ser criterioso e ensinar sem pressa. Revela que o grande mal 

da “indisciplina” ou do “desinteresse” dos alunos é o fato da sala não ser homogênea, logo 

um dos segredos para que os alunos obtenham êxito principalmente em arithmetica é que 

na mesma turma tenham alunos com o mesmo conhecimento. A presença dos objetos se 

faz presente como sugestão nesse artigo.  

O artigo apresenta também três lições. As duas primeiras trabalham com o número 

um e o número dois, contagem de objetos, percepção da quantidade x partes do corpo. Na 

terceira lição inicia-se a proposta de problemas realizados oralmente e com a presença de 

objetos:  

P – (Dando dois lápis ao alumno) Quantos lápis tem você? 

A-Eu tenho dois lápis. 

P- Si você não perder, nem gastar, nem der nenhum dos lápis, quantos 

lápis  continua você tendo? 

A-Eu fico com dois lápis ainda. 

P- É isso mesmo. Dois lápis menos nenhum lápis são dois lápis. 

(Revista Escolar,1925, p.15) 

7
 Disponível em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/130561. Publicada pela Diretoria Geral da 

Instrução Publica do Estado de São Paulo. 
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Anna Nogueira Ferraz em seu artigo “O ensino de problemas” publicado pela 

Revista Educação
8
 em 1929 afirma a importância que os problemas têm no cotidiano das

pessoas e em contrapartida no ensino de arithmetica.  

A autora, na época da publicação do artigo era professoranda, termo empregado 

para as estudantes das Escolas Normais, em 1930 foi nomeada para regere na Escola Mista 

Rural na cidade de Campinas. Publicou outro artigo referente à aplicação dos testes ABC 

em 1936 junto com Olga Bolliger.   

Ferraz (1929) faz menção às dificuldades na formação dos professores nas Escolas 

Normais e adverte que professores, escolas e programas são “indiferentes” à resolução de 

problemas voltando-se ao conhecimento das operações e cálculos. 

O ensino de problemas deveria estar pautado em uma sequência: “enunciado, 

objectivação dos dados, seriação e a correção” (FERRAZ, 1929, p.125). Ela sugere que no 

enunciado o professor faça perguntas e auxilie os alunos na compreensão. Para a 

objectivação sugere que “é necessário que se refiram a assumptos do meio e que 

correspondam rigorosamente à verdade” (FERRAZ, 1929, p.125). Por meio dos quais o 

professor pode trazer situações sobre a indústria, as características do país, construção e 

outros. 

No item relacionado à seriação a autora aponta para o fato de que o professor 

precisa organizar essa aprendizagem “partindo do fácil para o difficil, do simples para o 

composto, do concreto para o abstracto” (FERRAZ, 1929, p.126). Para a correção ela 

sugere que o professor chame a frente os alunos que apresentaram erros e que dê uma nova 

oportunidade para que possam realizá-lo com êxito. Caso o aluno não consiga realizar e o 

professor pode chamar um aluno que acertou ou continuar essa lição na próxima aula. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

O método intuitivo, que teve como um de seus idealizadores Pestalozzi, começa a 

permear no solo educacional brasileiro em um período marcado pela esperança e um 

grande espírito de mudança que chega com os ventos da Proclamação da República. Esse 

8
 Disponível em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115833 . Publicada pela Diretoria de Instrução 

Pública de São Paulo. Resultado da fusão entre a Revista da Sociedade de Educação de São Paulo com a 

Revista Escolar. 
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método, como toda proposta, penetra ao menos nas discussões sobre educação e, sobretudo 

nos vestígios dessa cultura escolar. Vestígios estes que podem ser percebidos no manual de 

Trajano assim como nas revistas pedagógicas. Ao analisarmos os artigos com orientações 

sobre como ensinar aritmética fazendo uso de problemas percebemos a presença de 

características muito próximas do que era idealizado segundo o método intuitivo.  

Sendo alguns dos pressupostos “do concreto para o abstrato”, “percepção das coisas 

por meio do contato direto” e “associação entre os elementos das coisas/objetos” a 

presença de objetos como grãos, tornos, entre outros é muito comum para o ensino do 

número, até que a criança conseguisse ter autonomia para contar, porém não fica claro se 

estes objetos eram utilizados para auxiliar na resolução de problemas, visto que os autores 

orientam para que os exercícios sejam com dificuldades gradativas e talvez o problema 

fosse um desafio a ser resolvido por quem já conseguisse desenvolver minimamente o 

raciocínio. 

O tópico “processo espontâneo, livre” tendo em vista a análise desses artigos não 

deixa claro como eram realizadas, pois as situações, ao que parecem são sempre mediadas 

pelo professor e aparentemente não levam em conta o que os alunos já sabem sobre 

determinado conhecimento. Porém quando Trajano propõe a observação da imagem isso 

poderia ser uma maneira mais livre do aluno compreender os conceitos. De certa maneira, 

esse exercício de observação acaba potencializando nos alunos gradativamente a 

compreensão partindo da “visão intuitiva para à compreensão geral”. 

A aritmética como forma de “Cultivo da mente, do sentimento e do caráter” é 

apontada como resultado de um ensino qualitativo utilizando o método intuitivo. Os artigos 

de Ferraz (1929) e Barreto (1903) afirmam a importância do ensino de aritmética como 

ferramenta para a melhoria do indivíduo como um todo.  

Orientações acerca dos tópicos “do conhecido para o desconhecido”, “do particular 

para o geral” também aparecem nos artigos sugerindo que o professor vá gradativamente 

oferecendo novos desafios, aumentando o grau de complexidade na medida em que 

percebe a compreensão dos alunos.  

Fazer com que o “aluno organize os pontos de vista em um todo” parece ser a tarefa 

mais complexa proposta pelo método intuitivo e que tenha sido demonstrada nas revistas 

pedagógicas e no manual Arithmetica Primaria. Ao que parece alguns autores (SILVA, 

1916; FERRAZ, 1929) acreditam que é necessário entender o todo para só depois 
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compreender as partes, como por exemplo entender o problema para depois buscar de que 

maneira resolver. Mas não são todos os autores que orientam essa forma de ensinar, 

(BARRETO, 1903) pois para se organizar o todo era necessário saber as partes, como por 

exemplo, ensinar as crianças independente do seu conhecimento adquirido. 

Um método dificilmente será apropriado da maneira como ele foi elaborado. Quem 

lê a obra de Pestalozzi e os pressupostos do método intuitivo, tem o entendimento a partir 

do repertório do qual se constitui e de suas crenças que nem sempre serão fidedignas ao 

autor. A partir deste contato o ato de escrever um artigo pode denotar algumas 

características do método, mas acrescidas de suas reinterpretações. Quando chega ao 

professor essa informação, seja por meio do manual pedagógico ou nas revistas 

pedagógicas, ele fará a sua apropriação. 
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CHRÔNICAS DO EXTERIOR:  

Manuais Escolares de Matemática e os Saberes Geométricos 

Gabriel Luís da Conceição1

RESUMO 
Este trabalho objetiva investigar os diferentes discursos relativos aos saberes geométricos e aos 

manuais escolares recomendados ou referenciados na seção “Chrônicas do Exterior” da Revista 

Pedagogica, periódico publicado no Brasil no início da última década do século XIX, mais 

precisamente entre 1890 e 1893. A pesquisa faz parte de uma construção inicial de doutoramento e 

foi construída numa abordagem historiográfica, sendo a História Cultural a opção teórico-

metodológica escolhida. As análises foram feitas em algumas publicações, dos anos de 1891 e 1893 

e que estão disponibilizadas no repositório digital da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). Nesta primeira análise, percebemos que a seção priorizava dados legislativos e 

informativos dos países, mas que em alguns casos, como descritos neste texto apresentam livros 

didáticos, programas de ensino e referenciavam os saberes geométricos presentes na escola 

primária. 

Palavras-chave: Saberes Geométricos. Manuais Escolares. Revista Pedagogica. 

INTRODUÇÃO: 

Este artigo objetiva construir uma história, mesmo que de forma inicial, sobre os 

discursos presentes nas seções “Chrônicas do Exterior” da Revista Pedagogica, primeiro 

periódico editado e financiado pelo poder republicano, que circulou em nosso país no 

início da república, exatamente um ano após a sua proclamação, acerca das menções dos 

manuais escolares que transitavam no período em cada país, em um momento de início da 

vaga pedagógica intuitiva2 no Brasil, bem como acerca dos saberes geométricos, ou seja, 

dos “conceitos, definições, temas, propriedades e práticas pedagógicas relacionadas à 

geometria que estejam presentes na cultura escolar primária” (LEME DA SILVA, 2015, p. 

652). 

1 Doutorando da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Campus Guarulhos.  

E-mail: gabrielluis_matematica@yahoo.com.br. Orientadora: Prof. Drª Maria Célia Leme da Silva. 
2 Segundo Valente (2008) trata-se de um movimento pedagógico que caminhou em contramão ao ensino 

tradicional para superá-lo, pensando-se em uma educação pública, acessível a todos e que não valorizasse 

exclusivamente os processos mecânicos e a memorização. Este método “caracterizou-se pela proposta de um 

ensino concreto, ativo, a ser denominado de ensino intuitivo”. (VALENTE, 2008, p. 1). 

Comunicações

mailto:gabrielluis_matematica@yahoo.com.br


Que discursos relativos aos saberes geométricos e aos manuais escolares foram 

disseminados na seção “Chrônicas do Exterior” da Revista Pedagogica? Quais obras 

estrangeiras são recomendadas ou referenciadas pela revista em um momento de início da 

vaga pedagógica intuitiva? Estas questões permeiam todo o trabalho, e para respondê-las 

selecionamos no repositório digital da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

espaço de socialização de fontes para a pesquisa histórica, como documentos escolares, 

legislações e periódicos educacionais inventariados pelo “Grupo de Pesquisas em História 

da Educação Matemática no Brasil” (GHEMAT), os seguintes números da “Revista 

Pedagógica”: Tomo3 II de abril / setembro de 1891, Tomo III de outubro de 1891, Tomo 

IV de março de 1893 e Tomo V de setembro de 1895. Vale ressaltar que estas revistas não 

foram escolhidas aleatoriamente, e sim pelo fato de estarem disponíveis em um ambiente 

de acesso público e gratuito e, além disso, por constituírem fontes a serem utilizadas para a 

construção da pesquisa de doutorado4 do autor. Faremos a análise a partir da ótica da 

História Cultural, que “tem por principal objetivo identificar o modo como em diferentes 

lugares e momentos uma determinada realidade social é pensada e dada a ler” 

(CHARTIER, 1990, p. 16-17), a fim de que se produza um material de conhecimento 

histórico educacional relativo aos manuais escolares e aos saberes geométricos presentes 

no processo de escolarização no exterior e que de certa forma foi referenciado em nosso 

país pela Revista Pedagogica. 

POR QUE UM ESTUDO EM REVISTAS PEDAGÓGICAS? 

As revistas pedagógicas “são uma das principais fontes de pesquisa em um estudo 

histórico” (VALENTE, 1999, p. 19), estas publicações educacionais representam uma 

“sinopse” dos discursos pedagógicos de um tempo, ou seja, elas representam fontes 

privilegiadas para a construção de uma história. 

As revistas especializadas em educação, no Brasil e em outros países, de 

modo geral, constituem uma instância privilegiada para a apreensão dos 

3 Forma de organizar os exemplares. No repositório encontram-se os tomos II, III, IV e V, não existindo, 

portanto, os exemplares referentes aos tomos I e VI. 
4 Projeto de Pesquisa intitulado: “OS SABERES GEOMÉTRICOS INDICADOS NAS REVISTAS 

PEDAGÓGICAS: uma história de 1890 à 1970. 
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modos de funcionamento do campo educacional enquanto fazem circular 

informações sobre o trabalho pedagógico e o aperfeiçoamento das 

práticas docentes, o ensino específico das disciplinas e a organização dos 

sistemas [...]  

(CATANI, 1996, p.03) 

Ainda podemos dizer que as revistas pedagógicas representam “fontes informativas 

específicas para construção de explicações acerca da história do campo educacional, das 

práticas escolares, dos saberes pedagógicos, do movimento e da luta dos professores” 

(CATANI, 1996, p. 116). 

Enfim, as revistas pedagógicas como fontes nos possibilitam a construção de um 

estudo histórico educacional significativo. 

A REVISTA PEDAGÓGICA – RJ 

Segundo Fernandes (2013), a Revista Pedagógica constitui-se em nosso país a 

partir do Projeto de Educação Nacional colocado em prática a partir da República, por 

intermédio de Benjamin Constant5, reformando o ensino primário e secundário do Distrito 

Federal. Tal reforma, segundo Gondra (1997) tinha como principais princípios “a liberdade 

de ensino, a laicidade, a gratuidade do ensino primário e a ciência como fundamento da 

organização curricular e do ensino propriamente dito” (GONDRA, 1997, p. 376). Além 

disso, é criado também, por mediação da reforma em 1890, o museu pedagógico brasileiro, 

o Pedagogium, e colocar uma revista em circulação era uma das suas finalidades.

O periódico, o primeiro do período republicano voltado para tratar questões 

educacionais, segundo Gondra (1997) teve a duração de seis anos, iniciando, um ano após 

a implementação da república, no dia 15 de novembro de 1890. Suas publicações tinham 

formato 20 x 15 cm, com número de páginas variável. O periódico esteve em pleno 

funcionamento entre os anos de 1890 a 1896, e não teve periodicidade regular, encerrando 

as publicações em 15 de junho de 1896. Seu principal dinamizador, editor e por muitas 

5 Segundo Sêga (2004), Benjamin Constant foi militar, engenheiro e professor. Trata-se de um dos principais 

articuladores do levante republicano. Foi ministro da instrução pública e grande articulador da reforma 

curricular do ensino primário e secundário do Distrito Federal. 

Comunicações



vezes autor foi o professor Joaquim José Menezes Vieira6. Ela tinha previsões de 

publicação mensal, porém não ocorreu dessa forma:

Quadro 1 – Periodicidade da Revista Pedagogica 

Fonte: GONDRA, 1997, p. 380 

A revista abordava variadas temáticas, especificamente em dois focos: o oficial, 

onde continham os atos legais relativos a instrução primária e secundária, e outro com as 

práticas de autores nacionais e internacionais, reflexões sobre práticas de ensino, 

informações para os docentes de forma geral e crônicas.  

As temáticas eram estruturadas por seções, algumas fixas, aparecem em todas as 

publicações e outras não, são elas: 

Quadro II – Seções do Periódico 

Seções Fixas Seções Variáveis 

Parte Official Editorial 

Pedagogia Pantheon Escolar 

Chrônica do Exterior Necrologias 

Chrônica do Interior Bibliografia 

Acquisições do Pedagogium 

Visitas 

Museus Pedagógicos 

Material Col lectivo para as 

aulas do 2º grão 

Correio 

Notas 

Annuncios 

Legislação 

Fonte: O autor 

6 Segundo Bastos (2002), o professor Joaquim José Menezes Vieira nasceu em São Luiz do Maranhão, 

cursou medicina no Rio de Janeiro, formando-se em 1873. Em 1875 funda uma escola primária denominada 

Colégio Menezes Vieira, onde foi seu diretor. Grande incentivador de seu tempo do ensino intuitivo.  

Comunicações



Observando o quadro, percebe-se que a seção “Chrônica do Exterior”, que 

objetivava apresentar aos professores os modelos estrangeiros de instrução de cada país 

aparece como uma seção fixa, ou seja, esteve presente em todas as edições da Revista 

Pedagógica, nos mostrando que o periódico tinha um compromisso com os leitores na 

divulgação de modelos, práticas e experiências bem sucedidas de cada país. 

AS CHRÔNICAS DO EXTERIOR, OS SABERES GEOMÉTRICOS E OS 

MANUAIS ESCOLARES 

Percebemos a inclinação da Revista Pedagógica na divulgação de práticas e 

experiências bem sucedidas nos diversos países, mas o que diz essa seção sobre os saberes 

geométricos e os manuais escolares? Ela indicava manuais escolares que circulavam em 

cada país? Quais obras eram recomendadas ou referenciadas nessas seções?  

A seguir, faremos uma análise nas seções “Chrônicas do Exterior”, de cada 

exemplar da revista disponível no repositório.  

Iniciamos com o exemplar de abril - setembro de 1891, cuja seção apresenta relatos 

de 13 países, são eles: Allemanha, Argentina, Bélgica, Chile, Estados Unidos da America 

do Norte, França, Guatemala, Inglaterra, Paraguay, Suecia, Suissa, Uruguai e Venezuela.  

Figura 1: Tomo II – Abril a Setembro 1891 

Fonte: Repositório 
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Analisando o conteúdo de cada item da seção, percebe-se uma dedicação quase que 

exclusiva aos relatos oficiais do funcionamento das escolas, quantidade de docentes, 

estrutura e dados oficiais de cada país, de forma que não se encontra dados sobre os 

manuais escolares, e nem sobre os saberes elementares geométricos. 

Figura 2: Tomo III – Outubro 1891 

Fonte: Repositório 

Na edição de outubro do mesmo ano, há diferenças em relação a anterior, o Tomo 

III, apresenta fatos ocorridos em 24 países, são eles: Alemanha, Argentina, Australia, 

Austria, Belgica, Bolivia, Canadá, Chile, Estados Unidos da América do Norte, França, 

Hespanha, Hollanda, Inglaterra, Italia, Japão, Mexico, Perú, Portugal, Russia, Suecia, 

Suissa, Sião, Uruguay e Venezuaela. No item relativo à França, há uma reflexão sobre o 

papel do livro didático e sua utilização na sala de aula, através da transcrição do texto: “La 

chasse à la routine publica a Revue Pédagogique”, de forma a avaliar a rotina das salas de 

aula da escola pública francesa. Destacamos os seguintes parágrafos registrados por um 

inspetor escolar: 

O professor tem um livro na mão e lê explicando aqui e acolá [...] Não 

exagero affirmando que, em mais de cinco escolas sobre dez, o livro é 

tudo [...] Em algumas seu papel é tão preponderante que chega a ser 

empregado quase exclusivamente para manter os pequeninos no silencio 

e na immobilidade.  

(REVISTA PEDAGÓGICA, 1891, p. 247- 249) 

Percebemos claramente indício de uma pedagogia tradicional vigorando no ensino 

francês, e ainda um destaque descrito em várias páginas na revista brasileira sobre essa 
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forma de utilização do manual escolar para o aluno, pois já iniciava em nosso país um 

movimento pró pedagogia intuitiva. 

Após as reflexões acerca da utilização dos livros didáticos, é descrito os conteúdos 

abordados nas séries primárias das escolas públicas francesas, dentre eles, os saberes 

geométricos: Systema métrico, elementos de desenho, desenho geométrico e elementos de 

cálculo algébrico e de geometria. 

Ainda nesta publicação, na parte reservada ao Uruguay, nas páginas 259 a 261, há 

uma extração de uma grande quantidade de obras didáticas que estavam circulando no país 

e eram utilizadas nas salas de aula. É destacado, em Matemática, a utilização a obra 

“Tratado Elemental de Aritmética Progressiva de Fernández Turibio e que não se têm 

notícias de sua utilização no Brasil. 

 Nesta mesma publicação, agora em item relativo a Itália, na página 83, há uma 

descrição de conteúdos programados para as escolas elementares onde são destacados os 

saberes geométricos: Systema métrico decimal; Medidas de comprimento e de superfície; 

Desenho a simples vista das figuras geométricas e regras práticas sobre quadrado e 

retângulos. 

Figura 3: Tomo IV – Março de 1893 

Fonte: Repositório 

Na edição de março de 1893 do impresso pedagógico, há uma comparação 

denominada na revista de “legação” do Brasil em Portugal, onde compara-se os programas 

de ensino e a geometria se faz presente em todas as séries da escola elementar primária. 

No item relativo a Argentina é apresentado o programa argentino de formação de 

professores para a escola primária, onde é descrito que, para obter-se o título de Maestro 

Normal, o que dava o direito de ensinar a qualquer série das escolas elementares argentinas 
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o futuro professor deveria passar por quatro anos de estudos, e nesses quatro anos

perpassaria pelos seguintes conteúdos geométricos: Desenho Linear (1º e 2º ano), 

Geometria e Desenho (3º ano) e Geometria no espaço e Desenho (4º ano). 

Figura 4: Tomo V – Setembro 1893 

Fonte: Repositório 

Finalizando nossas análises, agora no Tomo V do periódico, assim como no Tomo 

II, não identificamos referências a manuais escolares, e nem a saberes geométricos 

destacados na escola primária, são feitas descrições políticas e legislativas de 19 países, a 

saber: Allemanha, Argentina, Australia, Austria, Belgica, Chile, Estados Unidos da 

America do Norte, França, Guatemala, Hespanha, Inglaterra, Italia, Japão, Mexico, 

Noruega, Paraguay, Portugal, S. Salvador e Suissa, sem abordar, para nenhum deles os 

nossos temas de estudo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente texto faz uma análise inicial, em umas das seções de um periódico 

pedagógico. Espera-se de um texto com essas qualidades, onde o mesmo é destinado a 

professores, indicações relativas a metodologia de ensino, e não é o que encontramos em 

larga escala. Objetivamos identificar manuais escolares e saberes geométricos 

recomendados ou referenciados na seção “Chrônicas do Exterior” acerca dos manuais 

escolares só identificamos um, ou seja, concluímos inicialmente que as edições não tinham 

como meta divulgar, recomendar ou referenciar manuais escolares na seção relativa a 
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práticas estrangeiras. Também é possível notar, diferente dos manuais escolares, que a 

seção apresenta conhecimentos geométricos, que aqui chamamos, referenciados por LEME 

DA SILVA de saberes geométricos, nos indicando que esses saberes estiveram presentes 

em países importantes e sempre relacionados com as edições do periódico, como França e 

Itália, e percebe-se também, que esses saberes concordam com o que vinha sendo 

apresentando na mesma época no Brasil. 

Ainda não conseguimos responder algumas questões inicialmente apontadas e que 

requerem uma busca mais aprofundada sobre as intenções da seção “Chônicas do 

Exterior”, tendo em vista que em alguns exemplares ela é focada nas questões de ensino e 

programas de ensino, e em outras apenas em informes e legislações escolares de cada país, 

mais uma coisa é certa, o periódico incentivava a busca e a aproximação com informações 

e modelos de instrução de outros países através da seção “Chrônicas do Exterior e de 

outras regiões do país através de sua outra seção de crônicas, denominada “Chrônicas do 

Interior”, que merece um estudo posterior. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO MÉTODO INTUITIVO DE 

PESTALOZZI EM CÓMO GERTRUDIS ENSIÑA Á SUS HIJOS COMO 

UMA FORMA PARA COMPREENDER “USOS(S)” EM RELAÇÃO A 

SABERES ELEMENTARES GEOMÉTRICOS 

Jefferson dos Santos Ferreira1 

Ivanete Batista dos Santos2 

RESUMO 
Neste artigo buscou-se identificar como Pestalozzi prescreve princípios do método intuitivo no 

manual intitulado: Cómo Gertrudis ensiña á sus hijos. Para tanto, inicialmente adotou-se um 

entendimento acerca dos saberes elementares geométricos. A pesquisa relacionada a essa temática 

pode ser justificada pelo fato de que autores como Guimarães e Leme da Silva (2014); D’esquivel 

(2015); Oliveira (2015) e Leme da Silva (2015) indicarem que princípios de Pestalozzi foram 

empregados para o ensino dos saberes elementares geométricos no Brasil, baseados em outras 

pesquisas e não em um manual do autor. Como resultado do exame do manual, constatou-se que 

Pestalozzi recomendava que as crianças começassem estudando as linhas, arcos e ângulos das 

figuras geométricas, tudo isso pautado especialmente na observação e na intuição, princípios da 

proposta dele e que é possível afirmar que o autor utiliza para abordar saberes elementares 

geométricos pelo menos nessa obra. Por fim, cabe ressaltar que a opção em examinar a obra do 

autor, em outra língua, é um desafio que ainda continua, não apenas para não utilizar trabalhos de 

outros pesquisadores, mas com o intuito de tentar desvendar os princípios nas condições de 

produção e uso, para só depois buscar desvendar apropriações, no caso, no ambiente brasileiro. 

Palavras-chave: Saberes elementares geométricos. Pestalozzi. Método intuitivo. 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho enquadra-se dentro de um projeto do Grupo de Pesquisa em História 

da Educação Matemática no Brasil (GHEMAT), intitulado A constituição dos saberes 

1 Mestrando da Universidade Federal de Sergipe – UFS, Campus São Cristóvão. 

E-mail: jefferson.mat@hotmail.com 
2 Docente da Universidade Federal de Sergipe – UFS, Campus São Cristóvão. 

E-mail: ivanetebs@uol.com.br 
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elementares matemáticos: a aritmética, a geometria e o desenho no curso primário em 

perspectiva histórico comparativa, 1890-1970. 

A temática para este trabalho foi suscitada a partir do exame da produção de 

pesquisadores do GHEMAT que, ao tratarem, principalmente, sobre saberes elementares 

geométricos, fazem referências implícitas ou explicitas a Pestalozzi. Exemplo disso são 

trabalhos como os de Guimarães e Leme da Silva (2014); D’esquivel (2015); Oliveira 

(2015); Leme da Silva (2015), conforme está destacado a seguir. 

O primeiro trabalho dentre os citados que faz referência à aspectos relacionados à 

Pestalozzi é o de Guimarães e Leme da Silva (2014), que ao se debruçarem sobre o ensino 

dos saberes elementares geométricos nos programas de São Paulo, Sergipe e Goiás, 

destacam que para o primeiro ano “[...] o ensino começava pela exploração dos sentidos e 

daquilo que estava à vista da criança. Esse procedimento, ao que tudo indica, estava 

embebido pelos ideais do método intuitivo que teve Pestalozzi” (GUIMARÃES E LEME 

DA SILVA, 2014, p. 4). Mas, exatamente do que trata o método intuitivo por Pestalozzi?  

Esta foi uma das primeiras indagações que apontaram para a necessidade de saber 

mais sobre obra e autor, uma vez que no texto a autora não apresenta detalhes sobre o 

entendimento do método intuitivo de Pestalozzi. 

Ainda a respeito da utilização dos princípios de Pestalozzi relacionados aos 

saberes geométricos, pode-se destacar que D’esquivel (2015) aos pesquisar tais saberes no 

ensino primário do estado da Bahia, afirma “Inspirado no pensamento de Pestalozzi, o 

ensino intuitivo fundamenta-se na premissa de que, a partir dos objetos do cotidiano, “as 

coisas” do mundo real, a intuição infantil seria capaz de construir e expressar ideias” 

(D’ESQUIVEL, 2015, p. 55).  

Já no trabalho de Oliveira (2015), que buscou estudar a Geometria e o Desenho na 

formação de professores primários no Brasil, afirma que: 

[...] a intuição no método elementar não se restringe à simples impressão 

sensível causada pelas coisas, carece de fazer agir uma arte da intuição 

pela qual participam os elementos fundamentais que permitem o 

conhecimento: a forma, o número e o nome. 

(OLIVEIRA, 2015, p. 5). 
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É possível identificar que, de acordo com os autores citados, o método intuitivo é 

pautado principalmente pela observação das coisas, e que a forma é um dos elementos 

fundamentais que compõe a intuição. Mas, o que ainda não fica claro era como Pestalozzi 

utilizava tal entendimento em relação ao que hoje está sendo denominado de saberes 

elementares geométricos, apesar de ser citado de forma recorrente. Como é o caso de Leme 

da Silva (2015) que, assim como Oliveira (2015), também pesquisou sobre o ensino dos 

saberes elementares geométricos, só que para o ensino primário brasileiro, e destaca  

[...] os saberes geométricos estão presentes nos desenhos que são 

reproduzidos com a finalidade de educar a mão e a vista, práticas 

suficientes para a compreensão das figuras geométricas. Desde os 

primeiros tempos, os saberes geométricos se revelam como práticas de 

desenhar, um ensino ativo, pautado na observação, segundo as 

concepções pestalozzianas. 

 (LEME DA SILVA, 2015, p. 152). 

De acordo com a autora, o ensino dos saberes geométricos no Brasil, entre 1827 e 

1971 era feito de acordo com os princípios defendidos por Pestalozzi. E nesse ponto vale 

destacar que vários dos pesquisadores citados fazem referências a Pestalozzi, mas apenas 

Oliveira (2015)3 o utiliza como fonte, mas ele fez isso para estudar suas prescrições para o 

ensino de saberes elementares aritméticos. A partir de tal constatação, a opção adotada foi 

por tomar a obra Cómo Gertrudis ensiña á sus hijos para exame pelo fato de segundo a 

leitura dos pesquisadores, anteriormente citados, ser possível afirmar que o método 

intuitivo de Pestalozzi ocupou um papel fundamental no ensino de saberes elementares 

geométricos na escola primária brasileira.  

Ao constatar, que até o momento da escrita deste texto não foi localizado 

nenhuma trabalho que se aprofundasse no estudo de tais saberes em um manual de 

Pestalozzi, a opção adotada foi examinar uma obra com o intuito de caracterizar como o 

autor prescreve e utiliza o método para abordar os saberes elementares geométricos, uma 

vez que os trabalhos anteriormente citados recorrem às concepções a partir do 

entendimento de outros autores, como Schelbauer (2006); Vidal (2005); Touvé (2008); 

Zanatta (2012), e não do próprio Pestalozzi. 

3 Vale destacar que neste caso faz-se referência ao texto de Marcus Aldenilsson de Oliveira, nas demais 

partes do texto, refere-se a Maria Cristina Araújo de Oliveira. 
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Aqui vale a ressalva que, no âmbito dos pesquisadores considerados neste 

trabalho do GHEMAT, algumas vezes não fica claro as devidas especificações do que seja 

geometria, desenho ou saberes elementares, apesar de aos poucos ser possível identificar 

que há um refinamento e uma explicação. Por exemplo, para Leme da Silva (2015) não se 

trata de uma disciplina específica de Geometria, e ainda afirma que “[...]conceitos 

geométricos estão presentes em matérias de geometria, geometria prática, desenho, 

desenho linear, desenho geométrico, formas, morfologia geométrica, modelagem, trabalhos 

manuais, entre outras” (LEME DA SILVA, 2015, p. 149). É considerando esse 

entendimento acerca dos saberes elementares geométricos que, para este texto, a fonte 

principal adotada foi Cómo Gertrudis ensiña á sus hijos, de autoria de Johann Heinrich 

Pestalozzi4, com o intuito de identificar como Pestalozzi prescreve princípios do método 

intuitivo e utiliza para abordar saberes elementares geométricos, como linhas; arcos; 

ângulos; figuras geométricas; desenho etc.  

UM EXAME DO MANUAL  

Neste artigo busca-se identificar como Pestalozzi prescreve princípios do método 

intuitivo e como o utiliza para abordar saberes elementares geométricos, como linhas; 

arcos; ângulos; figuras geométricas; desenho etc. Para tanto, optou-se por um exame da 

obra. Na Figura 1 a seguir, é possível observar a capa do livro: 

4 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), educador suíço, nasceu em Zurich. Foi influenciado pelo 

pensamento de Rousseau [...] Em 1774, fundou um instituto para órfãos, organizado como uma família e 

destinado a educar intelectual e moralmente os rapazes afiliados. Chamou a atenção do mundo por sua ação 

como mestre, diretor e fundador de escolas, particularmente da famosa escola de Yverdon, um verdadeiro 

laboratório de experimentos pedagógicos (ZANATTA, 2005, p. 167-168). 
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Figura 1: Capa do manual de Pestalozzi Cómo Gertrudis ensiña á sus hijos 

Fonte: Manual Cómo Gertrudis ensiña á sus hijos. 

O manual é composto por quatorze cartas de Pestalozzi destinadas à seu amigo 

Gesser, que estão distribuídas ao longo de 294 páginas e seguidas de algumas notas 

explicativas escritas pelo autor. Esta versão da obra é uma tradução do alemão para o 

espanhol feita por José Tadeo Sepúlveda e publicada no Chile no ano de 1889. 

Desse modo, é preciso levantar o seguinte questionamento: como os saberes 

elementares geométricos podem ser identificados nesse manual? Ou seja, dito de outro 

modo, como Pestalozzi aborda tais saberes no seu manual? Responder a tais 

questionamentos foi um caminho adotado para uma caracterização acerca de como 

funcionava o método intuitivo em relação aos saberes elementares geométricos, para 

Pestalozzi. 

Um primeiro destaque pode ser apresentado em relação a uma das conclusões 

tiradas por um de seus colaboradores5, que afirma  

[...] através do exercício no desenho de linhas, ângulos e arcos, como 

então comecei a fazer, uma firmeza ocorre na intuição de todas as coisas 

e é colocada na mão da criança uma força artificial cujos resultados 

devem agir de forma decisiva no sentido de torná-las clara e 

compreensível aos poucos tudo o que cai dentro do círculo de suas 

observações. 

 (PESTALOZZI, 1889, p. 58, tradução nossa). 

5 É preciso ressaltar que nessa parte do livro Pestalozzi destaca um pouco da experiência de um de seus 

colaboradores, destacando a fala dele. 
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Verifica-se que, em alguns exercícios relacionados aos saberes elementares 

geométricos, como por exemplo, traçar linhas, ângulos e arcos, os alunos começam a 

ganhar uma força maior de compreensão das figuras geométricas como um todo, tornando-

se mais claras suas observações. 

Assim, percebe-se que tais saberes tinham um papel fundamental para a 

aprendizagem da criança de acordo com o que é proposto por Pestalozzi, como meio de 

garantir que os alunos aprendessem sem irem contra sua própria natureza. 

Dentro dos princípios defendidos por Pestalozzi, é possível destacar que tal papel 

atribuído aos exercícios citados anteriormente, eram os primeiros passos para a 

identificação das propriedades dos objetos, os quais são geralmente reconhecidos por meio 

dos sentidos, conforme pode ser destacado a seguir: 

As primeiros generalidades físicas que pelo uso de nossos cinco sentidos 

temos aprendido ao modo abstrato de ser das coisas depois de uma 

experiência de milhares de anos, o número e forma, devem ser tomados 

cedo para o perfeito conhecimento da criança não apenas como 

propriedades inerentes das coisas isoladas, mas como generalidades 

físicas. A criança deve desde cedo não apenas saber denominar como 

redonda ou quadrada uma coisa redonda ou quadrada, mas ela deve, se 

possível, quase com antecedência adquirir a noção do redondo e do 

quadrado — da unidade — como uma noção abstrata, pois ele pode 

encadear do que ocorre na natureza como redondo, quadrado, simples, 

complexo, etc. à palavra exata expressa a generalidade dessa noção.  

 (PESTALOZZI, 1889, p.128, tradução nossa). 

Constata-se a partir do que está posto que, de acordo com Pestalozzi a experiência 

dos alunos com as formas, por meio dos cinco sentidos, é fundamental para que as crianças 

aprendam noções de abstrato por meio das coisas reais da natureza, e para tanto, desde 

cedo eles devem aprender as noções de número e forma. No que se refere à forma, ele 

destaca que os alunos não devem aprender simplesmente a denominar tais formas, como 

por exemplo, saber dizer quando uma coisa é quadrada ou redonda, ao ter contato com tais 

formas geométricas, as crianças devem ser capazes de adquirir as noções de quadrado e 

redondo de forma abstrata. 

Averigua-se que, de acordo com o que foi exposto, para Pestalozzi o estudo das 

formas tinha um papel importante na aprendizagem das crianças, uma vez que por meio 

dele as crianças deveriam começar a desenvolver as noções abstratas. 
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A partir desse exame é possível compreender a afirmação de Leme da Silva 

(2015) a respeito do estudo das formas, ao estudar a constituição do ensino dos saberes 

geométricos na escola primária brasileira, entre os anos de 1827 à 1971. Destaca a autora 

em relação aos princípios de Pestalozzi. 

A observação das coisas é o ponto de partida no método pestalozziano e o 

mais elementar a observar é a forma, mais precisamente formas 

geométricas, ou seja, desde o princípio os saberes geométricos 

participam, integram e constituem os saberes elementares da escola. 

 (LEME DA SILVA, 2015, p. 153). 

Dessa maneira, cabe um maior aprofundamento acerca de como os princípios de 

Pestalozzi podem ser notados no que diz respeito aos saberes elementares geométricos. 

Mas qual seria o efeito do conhecimento das noções das formas geométricas, anteriormente 

citadas para a aprendizagem dos alunos? 

Como uma possível resposta para esta pergunta recorre-se novamente ao 

entendimento de Pestalozzi, a partir do recorte posto a seguir. 

Da consciência formada das intuições de coisas procede a arte de 

medição. Mas esta assenta imediatamente sobre a arte da intuição, que 

deve realmente ser distinguida da simples capacidade de conhecer, como 

também a maneira mais simples de intuição de coisas. Esta intuição 

fictícia desenvolve em sua totalidade e com todas as suas consequências a 

ciência das medições. Mas este poder da faculdade de intuição nos leva 

através da comparação de objetos, mesmo fora das mesmas regras da arte 

de medição, a uma maior liberdade dessas relações da intuição, a arte do 

desenho; e, por fim, usamos as competências da arte do desenho na arte 

da escrita. 

 (PESTALOZZI, 1889, p. 152, tradução nossa). 

Tomada a referência, a partir da intuição, de acordo com Pestalozzi, a criança 

chega a arte de medir, à qual está associada a arte da intuição, que não deve ser 

confundida com o simples conhecimento das coisas. A arte da intuição deve possibilitar 

como consequência, segundo o autor, o desenvolvimento da ciências da medições, a qual 

possibilita a comparação de objetos, chegando a arte do desenho e a partir dela à arte da 

escrita. 

Verifica-se que a medida ocupava um papel fundamental no desenvolvimento da 

intuição e que a partir dela se chegava ao desenho, o qual depois facilitaria a escrita, ou 

seja, o ato de medir e desenhar tinha uma forte ligação com o escrever. Esse fato pode 
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indicar que no método intuitivo os diversos conhecimentos estavam de certa maneira 

ligados uns aos outros. 

Esse caso pode ser melhor constatado a seguir: 

Para começar, em seguida, nesta base a arte do desenho deve ser 

subordinada à arte de medir e procurar organizar em formas precisas as 

divisões em ângulos e arcos que derivam da forma primitiva do quadrado, 

como também das divisões retilíneas do mesmo quadrado. Isto é o que 

fiz, e creio que organizei uma série de tais formas de medidas, cujo 

emprego facilitará para a criança o estudo de todas as medidas e vai fazer 

compreensível as proporções de todas as formas, como o ABC dos sons 

facilitará o estudo da linguagem. 

 (PESTALOZZI, 1889, p. 155-156, tradução nossa, grifo do autor). 

Pelo exposto, identifica-se que para o autor deveria haver uma dependência do 

desenho com a medida, sendo o primeiro subordinado ao segundo, nota-se o destaque para 

a divisão das medidas em linhas e ângulos a partir do quadrado. 

A organização de uma série de medidas do quadrado em linhas e arcos facilitaria 

o estudo para a criança que teria mais possibilidade de compreender as proporções das

mais diversas formas, isso poderia contribuir para que aprendessem o ABC dos sons, que 

como consequência também o estudo da linguagem. 

Deste modo, verifica-se que o entendimento das medidas das partes separadas das 

figuras geométricas era não só uma maneira de compreender a figura como um todo, como 

também uma forma de fazer com que as crianças aprendessem um pouco sobre o desenho e 

como consequência sobre a escrita, uma vez que, para Pestalozzi a arte de desenhar estava 

ligada à arte de escrever. 

As divisões do quadrado apresentadas anteriormente, bem como as determinações 

dos ângulos são chamadas pelo autor de ABC intuição, assim as “[...] divisões do quadrado 

através dessas linhas produzem formas precisas para identificar e medir todos os ângulos, 

assim como todo círculo e todos os arcos, que, juntos, têm dado para o nome de ABC 

intuição” (PESTALOZZI, 1889, p. 157, tradução nossa, grifo do autor). 

Mas, como se dão essas divisões? Ou melhor, como a criança aprenderia a fazer 

tais divisões? De que forma eles tinham contato com os saberes elementares geométricos 

envolvidos em nessas divisões? 
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Como possível resposta a esses questionamentos, cabe aportar a maneira como 

Pestalozzi explica o funcionamento dessas operações: 

São expostos aos Olhos os caracteres da linha reta, considerada em si 

mesma e livre de qualquer combinação, em suas diversas posições e 

seguindo diferentes direções arbitrárias, e é feita para saber claramente os 

vários aspectos apresentados sem levar em conta os motivos ulteriores a 

que pode aplicada. Em seguida, se começa a denominar a linha reta 

como: horizontal, perpendicular, oblíqua, primeiramente como oblíqua 

ascendente e descendente, em seguida, como ascendente para a direita 

para e para esquerda e como descendente, para a direita e esquerda. 

Depois se indicam os nomes das paralelas por sua posição: paralelas 

horizontais, verticais e oblíquas. Em seguida se ensinarão os nomes dos 

ângulos principais formados pela união dessas linhas que ele já conhece, 

chamando-os de: ângulos retos, agudos e obtusos. Da mesma forma se 

fará conhecer e denominar a forma primitiva de todas as formas da 

medida, o quadrado, resultante da união de dois ângulos opostos, e suas 

divisões precisas no meio, quarto, sexto, etc.; depois o círculo e seus 

derivados de diversas formas que se tornam estreitos na direção 

longitudinal, e também as suas partes constitutivas. 

 (PESTALOZZI, 1889, p. 157, tradução nossa). 

Observa-se que um ponto importante destacado por Pestalozzi é a necessidade da 

exposição dos caracteres das linhas diante da vista das crianças, mostrando as mais 

diversas combinações e nas mais distintas posições. Uma vez feita a exposição, o mestre 

deveria denominar a linha nas mais distintas posições e direções e em seguida, passaria 

para as denominações dos ângulos que formam as uniões dessas linhas. Deste modo, as 

crianças aprenderiam não só a denominação das formas primitivas, como também as 

formas de medir as formas geométricas.  

Ainda a respeito dessas denominações citadas 

Todas essas determinações devem ser insinuadas à criança como simples 

resultados das medidas que ele terá tomado à olho, e as denominações das 

formas de mensuração neste curso são simplesmente: quadrado, 

quadrilátero horizontal, quadrilátero vertical (retângulo); a linha curva: 

círculo, semicírculo, quarto de círculo; primeiro oval, semi-oval quarto 

oval 2 ª, 3ª, 4ª, 5ª oval. Em seguida, deve ensinar a usar essas formas 

como um meios de medir e conhecer a natureza das relações que as 

geram. Os primeiros meios para alcançar este objetivo são: eu fazer a 

criança aprender a conhecer e determinar a relação das formas de 

medição. 

 (PESTALOZZI, 1889, p. 157-158, tradução nossa). 

De acordo com o autor, essa determinações devem ser apresentadas pelo mestre 

como o resultado das medidas que as crianças tinham visto. Ele destaca ainda que devem 
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ser ensinadas as denominações das forma de medir, como por exemplo o quadrado; o 

retângulo e as partes dos círculos. Conhecidas as denominações, as crianças deveriam 

aprender a fazer uso dessas formas. 

Que outros indícios dos saberes elementares matemáticos podem ser constados no 

manual de Pestalozzi? É possível constatar que o autor apresenta a seguinte definição de 

desenho: “[...] desenho é a capacidade de representar e reproduzir fielmente, pela 

observação de um objeto e por meio de linhas, o esboço deste objeto e personagens 

interiores que ele detém” (PESTALOZZI, 1889, p. 161, tradução nossa). 

Cabe ainda destacar o papel que é atribuído à forma pelo autor: 

No que diz respeito à forma, o primeiro meio fundamental de nosso 

conhecimento, depois de tê-lo feito se familiarizar no livro de mães com a 

da intuição múltipla dos objetos com os seus nomes, dirijo a criança por 

esse ABC da arte da intuição. Este segundo livro destina-se a colocar a 

criança em um estado de poder se dar conta da forma dos objetos que o 

Livro de mães deu uma noção precisa, mas não clara. Este livro deve 

conduzir a criança, no que diz respeito às formas das coisas, a adquirir 

noções exatas das relações que existem entre a capacidade dessas formas 

e do quadrado, e desse modo, a descobrir em todo o círculo que engloba o 

ensino deste ramo uma série de meios para passar das intuições escuras às 

noções claras. 
 (PESTALOZZI, 1889, p. 198, tradução nossa). 

De acordo com o exposto, é possível afirmar que, dentro dos princípios 

defendidos por Pestalozzi, o estudo das formas dos objetos tinha o papel essencial de fazer 

com que as crianças adquirissem noções certas a respeito das relações existentes entre as 

capacidades daquelas formas e suas relações com o quadrado. Por fim, cabe destacar que o 

estudo dessas formas tem a função de fazer com que as crianças passem das intuições 

escuras às noções claras, ou seja, estudar as formas era para Pestalozzi uma maneira de 

fazer com que os alunos tivessem conhecimentos adequado das coisas. 

CONSIDERAÇÕES 

Com o intuito de identificar como Pestalozzi prescreve os princípios do método 

intuitivo utilizados para abordar saberes elementares geométricos, como linhas, arcos, 
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ângulos, figuras geométricas, desenho etc., foi tomado como fonte de pesquisa o manual 

Cómo Gertrudis ensiña á sus hijos. 

Inicialmente constatou-se que havia claramente a indicação para que as crianças 

começassem trançando linhas, ângulos e arcos observando suas propriedades antes de 

passarem às figuras geométricas como um todo, ou seja, havia uma forte indicação para o 

uso do princípio da observação, o qual está relacionado ao sentido da visão. 

A observação de tais propriedades facilitaria a aprendizagem do aluno, uma vez 

que isso faria com que ele passasse a ter noções mais claras a respeito de suas próprias 

observações, melhorando assim sua própria visão a respeito do conteúdo estudado. Desse 

modo evitaria ir contra sua própria natureza, pois não teria contato com as coisas mais 

complexas sem antes compreender de forma clara as coisas mais simples. 

Pode-se afirmar que esse processo tinha o papel de fazer com que as crianças 

identificassem todas as propriedade mais elementares dos objetos antes de passarem a 

estuda-los como um todo. 

Também foi constatado que partindo da intuição as crianças deveriam chegar à 

arte de medir, a qual possibilitaria a comparação entre objetos que o aluno chegasse como 

consequência desta às artes de desenho e escrita. 

Portanto, percebe-se que no manual de Pestalozzi os saberes elementares 

geométricos recebem um destaque especial por estarem relacionados à forma que é para 

ele um dos conceitos que podem ser chamados de elementares junto com o número e a 

escrita.  

O exame da obra de Pestalozzi serviu para identificar que a observação e a 

intuição são princípios da proposta dele e que é possível afirmar que o autor as utiliza para 

abordar o que aqui denominamos de saberes elementares geométricos pelo menos em 

Cómo Gertrudis ensiña á sus hijos. Por fim, cabe ressaltar que a opção em examinar a obra 

do autor, em outra língua, é um desafio que ainda continua6, não apenas para não utilizar 

trabalhos de outros pesquisadores, mas com o intuito de tentar desvendar os princípios nas 

6 O desafio continua, pois em minha dissertação que encontra-se em processo de produção, busco um 

entendimento acerca do método intuitivo de Pestalozzi, e como em tal método, eram abordados os saberes 

elementares matemáticos.  
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condições de produção e uso do autor, para só depois buscar desvendar as apropriações no 

caso, ambiente brasileiro em relação aos saberes elementares matemáticos.  
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ENTRE MANUAIS PEDAGÓGICOS E O PARECER DE 

RUI BARBOSA: como ensinar Desenho no curso primário? 

Marcos Denilson Guimarães1 

RESUMO 
Com a pretensão de caracterizar a presença do desenho desde o final do século XIX até as primeiras 

décadas do século XX busquei, nesta comunicação, examinar de que forma as propostas para o ensino 

deste saber eram apresentadas para o curso primário brasileiro. Para isso, tomei inicialmente dois 

manuais pedagógicos. Em seguida, estendi esta análise a partir das discussões apresentadas por Rui 

Barbosa em Parecer sobre o ensino primário de 1883. Desse modo, questiona-se: Considerando as 

propostas desses manuais, assentou-se uma pedagogia, um desenho para ensinar a partir de Rui 

Barbosa? Constatou-se que um dos elementos pedagógicos manifestos nesta análise foram as 

finalidades e as prescrições metodológicas. Atendendo aos principais movimentos de renovação 

pedagógica de cada época essas finalidades e prescrições se revelaram, ora com fim propedêutico 

ora com um caráter de utilidade prática. E que, de maneira unânime, a proposta defendida em Rui 

Barbosa de um ensino do desenho ao natural é reapresentada nos dois manuais consultados sendo 

este visto como o responsável pela acuidade da observação e do treino da mão. 

Palavras-chave: Manuais pedagógicos. Rui Barbosa. Finalidades. Orientações metodológicas. 

Desenho ao natural. 

INTRODUÇÃO 

A partir da necessidade de caracterizar a presença do desenho2 no ensino primário 

brasileiro desde o final do século XIX até as primeiras décadas do século XX, busquei atentar 

para que essa caracterização não ficasse somente restrita a identificar conteúdos e métodos 

prescritos para esse ensino em documentos oficiais, programas e revistas de ensino, mas 

tentar examinar de que forma as propostas para o ensino deste saber eram apresentadas para 

o curso primário brasileiro. Para esta comunicação, além de tomar para exame dois manuais

1 Doutorando da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Campus Garulhos. E-

mail:markito_mat@hotmail.com. 
2 De pronto vale ressaltar que utilizo Desenho com inicial maiúscula quando este se referir a matéria de ensino. 

Já com inicial minúscula quando se tratar de uma simples execução, de uma representação à lápis de figuras, 

objetos e paisagens etc. 
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pedagógicos3, trago à baila o Parecer elaborado pelo intelectual e político baiano Rui 

Barbosa4 (1849-1923), no ano de 18835, tendo em vista que é possível encontrar em seu 

parecer elementos que possam ser destoantes daqueles encontrados na análise dos referidos 

manuais. Assim, pergunta-se: Considerando as propostas desses manuais, assentou-se uma 

pedagogia, um desenho para ensinar a partir de Rui Barbosa? 

Vale, portanto, ressaltar que a justificativa para a escolha dos manuais pedagógicos 

se deve em parte ao andamento do projeto “A constituição dos saberes elementares 

matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso primário em perspectiva 

histórico-comparativa, 1890-1970” em sua terceira etapa de produção6. Além disso, na 

minha pesquisa de doutoramento em andamento, busco identificar que continuidades e 

rupturas de elementos deste saber sistematizado por Rui Barbosa mostram-se presentes para 

o Desenho no curso primário brasileiro no período de 1890-1960. Outra informação

relevante refere-se às fontes. É que estas, em sua maioria, estão disponíveis no repositório7 

de conteúdo digital sediado na UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina.  

O caminho adotado para a escolha dos manuais foi o seguinte: na coleção de Livros 

Didáticos contida no repositório da UFSC há mais de cento e trinta exemplares8 abrangendo 

os saberes elementares matemáticos de Desenho, Aritmética e Geometria. O ensino de todas 

essas matérias é condensado nesses livros desde a segunda metade do século XIX até os anos 

de 1970, com destaque para a enorme quantidade de livros destinados ao ensino de 

Aritmética. Examinando esta coleção e priorizando aqueles livros das décadas finais do 

século XIX e primeiras décadas do século XX, encontrei dois exemplares a respeito do 

3 Embora saiba da importância de melhor caracterizar um livro didático pelo conjunto de informações que ele 

apresenta, parto aqui do entendimento que quando destinado ao uso dos professores eles podem ser nominados 

de manuais pedagógicos (Ver GLOSSÁRIO). No entanto, isso merece um estudo mais aprofundado tendo em 

vista que estamos diante de uma pesquisa histórica. 
4 A escolha de Rui Barbosa e o exame de seu parecer são justificados por serem temáticas de minha pesquisa 

do doutoramento que tem por objetivo analisar a trajetória do saber pedagógico Desenho defendido por Rui 

Barbosa para o curso primário brasileiro a partir das décadas finais do século XIX.  
5 De acordo com Souza (2009), embora o parecer sobre o ensino primário intitulado “Reforma do Ensino 

Primário e Várias Instituições Complementares da Instrução Pública” tenha sido apresentado ao parlamento 

em 12 de setembro de 1882, sua publicação incluindo os anexos foi concluída em 1883, data efetiva de 

aparecimento deste documento. 
6 Financiado pelo CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, este projeto já 

atendeu a duas fases anteriores: escrita sobre documentação oficial e sobre revistas pedagógicas. Para esta etapa 

o foco está nos livros didáticos e manuais pedagógicos, 1890-1970.
7 Disponível em:< https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769>. 
8 Dados constatados na época em que fiz a consulta.  

Comunicações

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769


ensino do Desenho. Foram eles: O desenho ao alcance de todos de F. Nerêo de Sampaio9 e 

Methodos americanos de educação geral e technica de Omer Buyse. 

Desse modo, inicialmente são apresentados esses dois manuais e analisado o modo 

como seus autores trataram o assunto. Em seguida, considerando alguns itens mais 

relevantes, é feita uma tentativa de aproximação com as ideias do legislador Rui Barbosa a 

partir da redação de seu parecer.  

O DESENHO AO ALCANCE DE TODOS: uma leitura a partir de Nerêo Sampaio 

Mesmo que tenha indicação logo na primeira capa de que O desenho ao alcance de 

todos devesse ser adotado para uso nos ginásios, nas escolas normais, profissionais e de 

Belas Artes, é apontado na página XXIV que “este livro é um guia orientador para o ensino 

do desenho do natural em qualquer classe”. Nestas classes estariam incluídos os professores 

do ensino primário e dos cursos de adaptação aos profissionais, além dos alunos dos cursos 

profissionais, normal de professores e ginásios.  

Vê-se desse modo que este exemplar é visto como um guia para o professor onde o 

mestre 

[...]. Com o conhecimento da matéria poderá com maior segurança, 

conduzir o ensino nas classes variando do simples ao complexo, sempre 

eliminando as dificuldades que se apresentam em qualquer iniciação, pela 

colocação dos modelos, em posições tais, que não ofereçam embaraços aos 

iniciantes e jamais se utilizando de recursos poucos sinceros que a 

pedagogia moderna baniu por nefastos ao ensino. 

(SAMPAIO, s/d, p.XXIV-XXV) 

Por esta citação e, ao que tudo indica, este livro foi elaborado para servir como 

material de apoio para as práticas do método intuitivo, isto é, da chamada pedagogia 

moderna. Isso se torna mais claro quando o autor aponta que o ensino deveria variar do 

simples para o complexo, do mais fácil para o mais difícil, banindo desse processo os 

recursos que, supostamente, faziam alusão aos mecanismos do modelo de ensino tradicional 

9 A partir de indicações no próprio livro, tem-se que Nerêo Sampaio foi professor da Escola Normal do Distrito 

Federal, da Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz e da Escola de Belas Artes.  

Comunicações



baseado na memorização e em exercícios mecânicos atrofiadores da capacidade infantil da 

criança. Para Carvalho (2000), no estado de São Paulo a partir do final do século XIX, essa 

pedagogia era considerada como uma arte de ensinar e que, estruturada sob o primado da 

visibilidade, via na arte uma boa imitação de modelos. De fato, se voltássemos à citação 

anterior perceberíamos que era recomendado “a colocação de modelos, em posições tais, que 

não ofereçam embaraços aos iniciantes”. Ou seja, tudo leva a crer que havia uma prática de 

cópias de modelos colocados à vista dos alunos.  

É sabido que logo na primeira linha do livro o autor comenta que “até os últimos 

momentos do século passado o desenho foi considerado menos como fator da educação do 

que como veículo da preparação artística” (SAMPAIO, s/d, p. I). Considerado pelo autor 

como um grave erro de excentricidade em sua metodologia, é mostrado no livro que isso aos 

poucos foi sendo alterado. As novas exigências do meio social e, sobretudo, a expansão das 

indústrias europeias fizeram com que fossem criadas “novas escolas de desenho com 

diretrizes autônomas que foram, afinal, as precursoras das escolas técnicas profissionais” 

(SAMPAIO, s/d, p. V). Mais ainda, eram nessas organizações industriais que “estudava-se 

o desenho com preocupação artística, porém com finalidade industrial” (SAMPAIO, s/d,

p.V). É nesse momento que

Pela primeira vez o desenho deixava de servir exclusivamente aos 

interesses superiores da grande arte para constituir uma aprendizagem, isto 

é, em vez dos clássicos estudos de cópia dos quadros célebres dos grandes 

artistas e do estudo parcelado de anatomia artística, o estudo dos elementos 

construtivos do desenho, a cópia da natureza viva e o estudo dos estilos 

clássicos. 

(SAMPAIO, s/d, p. V) 

Foi esse movimento, imposto pelas necessidades das indústrias, o responsável pelo 

desenvolvimento do ensino do Desenho em diferentes países como França, Áustria, 

Alemanha, Holanda e América do Norte. Esses países, segundo Sampaio (s/d, p. VI), 

começaram a encarar “o problema do ensino do desenho para o desenvolvimento da política 

econômica das indústrias de bom gosto”. Para o mesmo autor, foi Pestalozzi o primeiro no 

terreno das realizações concretas “a tornar o desenho um fator da educação, experimentando 

o valor dos conceitos por Comenius, Locke e Rousseau” (SAMPAIO, s/d, p.IX).
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Outro debate suscitado pelo autor na obra em análise refere-se à um ensino baseado 

“[...] no aproveitamento da atividade consciente do aluno para conduzi-la à realização dos 

fins reais, que se tem em vista” (SAMPAIO, s/d, p.XVIII). Para isso, essa dita “nova escola” 

se apoiava na observação direta da natureza e no exercício do “learning by doing” (aprender 

fazendo). Todavia, era ressaltado que  

[...] o desenho da escola nova não pode nem deve ser aquele mesmo 

desenho de pretensões artísticas animado de formas convencionais 

condicionadas. O desenho meio de expressão, como a palavra e a escrita, 

é, na escola única, um veículo de educação, e, como tal, não pode afetar 

somente preocupação artística; é um meio de educação e jamais um fim. 

(SAMPAIO, s/d, p.XVIII) 

Nota-se que, assim como a linguagem escrita ou falada, o desenho era também visto, 

nessa nova escola, como uma linguagem de expressão, um veículo de educação que 

possibilitava ao aluno executar e projetar suas “ingenuidades e imperfeições próprias da 

mentalidade infantil” (SAMPAIO, s/d, p.XIX). Dessa maneira,  

O desenho, tal como a linguagem falada e a escrita, está intimamente ligado 

à observação, conhecimento, investigação, representação e utilidade das 

coisas. Como, porém, os intuitos da escola nova estão voltados de face para 

as atividades espontâneas dos alunos, no sentido de melhor conduzir à 

eclosão de suas personalidades, o desenho, como fator educacional, deve 

ter a feição realista de expressão gráfica das coisas, ou representação das 

imagens do mundo exterior ou interior, que impressionam diretamente os 

alunos. 

(SAMPAIO, s/d, p. XIX) 

Mais uma vez, além de fazer referência às atividades espontâneas dos alunos, o 

ensino de Desenho deveria atentar para a manifestação gráfica infantil de coisas que 

representassem tanto o mundo interior quanto o exterior e fossem diretamente ligadas ao seu 

meio familiar. E mesmo que a criança elaborasse expressões orais, escritas ou desenhadas 

de maneira defeituosa e insipiente, para os mestres teriam muita utilidade já que “por 

intermédio delas, tem oportunidade de aquilatar as dificuldades que o educando encontra, e, 

partindo destas manifestações imperfeitas é que o mestre faz as observações necessárias, no 

intuito de conduzir o aluno à correção da expressão” (SAMPAIO, s/d, p.XX). Nesse caso, é 

papel do professor aproveitar a manifestação espontânea e fazer das excitações em forma de 
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sugestões e incitamentos para “provocar a transformação do exercício da faculdade num 

hábito” (SAMPAIO, s/d, p. XX). 

Ainda segundo Sampaio, 

[...] a maior dificuldade na iniciação está em que as crianças gostam 

extraordinariamente de desenhar tudo quanto imaginam ou mesmo veem, 

porém, sem a preocupação de observar. O método deverá, portanto, ter 

como ponto fundamental o intuito de despertar o interesse pela observação 

visual. 

(SAMPAIO, s/d, p.XXI)  

Neste caso, o veículo desta educação visual era o desenho pois “a contemplação da 

natureza e especialmente da natureza viva, do que é dinâmico, interessa extraordinariamente 

a criança e até mesmo aos adultos” (SAMPAIO, s/d, p.XXII). Em particular,  

A criança, quando olha um objeto qualquer ou mesmo a figura humana, 

não observa senão para tomar um conhecimento visual sintético das coisas 

para conhecê-las e poder distingui-las, porém, tanto o desenvolvimento 

visual da forma quanto a diferenciação são fixações imprecisas, porque ela 

as viu sem observar, isto é, desatentamente. 

(SAMPAIO, s/d, p.XXI –XXII) 

Vê-se, portanto, que o conhecimento da forma e sua diferenciação são elementos 

importantes para o gradual desenvolvimento de suas faculdades de observação. Todavia, 

nada disso é possível se não houver a própria observação, a atenção necessária requerida. 

Logo, sendo a educação da vista pelo hábito da observação o objetivo fundamental, 

consegue-se isso pela educação da atenção, que de acordo com ele, “[...] é o fator mais fraco 

que o aluno apresenta” (SAMPAIO, s/d, p. XXII). Ou seja, “educa-se a atenção pela 

observação, pois observar não é senão dirigir convenientemente a atenção, e, criando o 

interesse no ensino, desperta a atenção. Assim, prepara-se o terreno para o desenvolvimento 

do desenho do natural” (SAMPAIO, s/d, p.XXIII, grifos meus).  

Fica claramente evidente, na parte dos exercícios demonstrados nas páginas 

seguintes do livro, que este desenho ao natural era feito a partir de um modelo escolhido. A 

cópia do natural, isto é, a cópia do objeto reproduzido exigia uma semelhança com as 

relações de grandeza devendo corresponder, proporcionalmente, às do objeto ou conjunto 

observado (SAMPAIO, s/d). Isso porque  
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Um desenho do natural cujas relações de grandeza sejam diversas daquelas 

que observamos, será um desenho de invenção e jamais uma reprodução 

do que se vê. O valor da cópia do natural está, exclusivamente, no estudo 

sistemático da observação das várias deformações aparentes que os objetos 

apresentam à nossa visão, conforme o ponto de vista que ocupamos. 

(SAMPAIO, s/d, p.13-14) 

Desse modo, salienta-se que, caso não seja dada atenção para isso, anular-se-ia a 

preocupação de educar a vista, objetivo fundamental da perspectiva de observação. Logo, “a 

cópia do natural é um estudo indispensável a quem se inicia no desenho, porém, deve ser 

guiada pelos princípios da perspectiva de observação” (SAMPAIO, s/d, p.14). E, deste 

modo, observar, medir, proporcionar e comparar é um trabalho fundamental nesse processo. 

Outro tipo de desenho mencionado é o desenho de imaginação como sendo aquele que 

envolve “os elementos de composição decorativa” (SAMPAIO, s/d, p.XXIII) e que nas 

escolas teria duplo objetivo: desenvolver o espírito investigador e difundir noções de bom 

gosto.  

Em suma, “assim, na escola única, o desenho, como meio e não como fim, deve 

firmar-se na característica fundamental de linguagem gráfica real, porque, quaisquer que 

sejam as modalidades nas quais se apresente, a fonte primária é o desenho do natural” 

(SAMPAIO, s/d, p. XXXIII, grifos meus). Este tipo de desenho é mencionado no manual 

para o ensino das retas horizontais e paralelas, ao estudo dos corpos prismáticos e dos 

piramidados, dos círculos e corpos de revolução, das luzes e sombras e várias aplicações. 

Por meio desses e do uso do desenho ao natural, ao que parece, esperava-se que a criança 

soubesse observar, traçar linhas retas e curvas, reproduzisse um objeto por meio da cópia, 

etc.  

OMER BUYSE: o método americano no ensino de desenho 

O governo do estado da Bahia, com a pretensão de difundir os métodos americanos 

de ensino elementar, resolveu traduzir para o português o livro de Omer Buyse intitulado 

Méthodes Américaines d’Éducation Générale et Technique. O grande responsável por esta 
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tradução10 foi o intelectual baiano Anísio Teixeira11 no ano de 192712. Divulgado pela 

Imprensa Oficial do Estado da Bahia, este livro compreendia um novo modo de encarar a 

educação do ponto de vista do sistema educacional americano. Assim fala, Anísio Teixeira, 

em seu prefácio: 

A obra de Omer Buyse, atual diretor do Departamento de ensino técnico e 

profissional na Bélgica, é sem contestação, reputada uma das mais fiéis e 

inteligentes exposições dos métodos americanos de educação. O Governo 

do Estado, traduzindo-a, deseja concorrer para que se instalem aqueles 

processos tão úteis e eficientes, com as modificações que o meio exigir, na 

escola baiana, afim de que esta sirva, realmente, de honesto preparo para a 

vida árdua e agitada do nosso século. 

(PRÉFACIO, 1927) 

Este “honesto preparo para a vida árdua e agitada do nosso século” tinha relação com 

a organização e crescimento cada vez maior de países industriais e comerciais. Não 

mostrando inércia a tudo isso, os Estados Unidos não ficaram atrás nessa corrida. Nessa 

competição passaram a revelar métodos audaciosos que transformaram as regras clássicas 

da fabricação e do comércio, chegando ao ponto de ameaçar a supremacia europeia por conta 

do grandioso desenvolvimento material que conseguiste (BUYSE, 1927). Todavia, grande 

investimento na educação familiar e escolar americana foi o principal vitorioso. Tal 

educação se apoiava sobre o esforço pessoal do aluno cujas “noções adquiridas, a cada 

instante, e nos diversos anos de estudos escolares, são levadas às crianças ou confirmadas, 

nelas por atos” (BUYSE, 1927, p.4). Basicamente se falava de um sistema de instrução pela 

ação em que aprender agindo (Learning by doing) era o espírito dos métodos escolares 

americanos.  

10 É apontado no prefácio escrito por Anísio Teixeira que a tradução foi entregue aos cuidados do Dr. Luiz 

Ribeiro de Senna, nome que aparece na capa do livro. Além disso, tem-se que esta tradução foi especial para a 

Revista de Estudos Pedagógicos. 

11 Anísio Spínola Teixeira nasceu em Caetité, Bahia, em 1900. Após sólida formação adquirida em 

importantes institutos e colégios baianos, em 1922, bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Direito da 

Universidade do Rio de Janeiro. Durante os anos de 1924 a 1929 ocupou o cargo de Inspetor Geral de Ensino, 

aonde teve a oportunidade de realizar uma reforma da instrução pública no estado. Em 1925 fez uma viagem 

para a Europa e em 1927 e meados de 1928 fez duas para os Estados Unidos. É nos Estados Unidos que ele 

teve contato com a obra do filósofo americano John Dewey que marcou definitivamente sua trajetória 

intelectual. Em 1929, obteve o título de Master of Arts pelo Teachers College da Columbia University. Veio a 

falecer na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1971 (NUNES, 2000). 

12 Não sabemos ao certo em que ano foi lançado o livro. 1927 refere-se ao ano de edição da fonte disponível 

no repositório de conteúdo digital da Universidade Federal de Santa Catarina.
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É no capítulo I de seu livro que são enfatizados os sistemas escolares do ensino 

primário. Todavia, é no capítulo III chamado “O desenho e os trabalhos manuais nas escolas 

elementares” que Omer Buyse apresenta as principais ideias americanas sobre o ensino do 

Desenho para a escola primária. O autor aponta que em muitas escolas americanas tanto o 

Desenho quanto os Trabalhos Manuais dos cursos primários gravitavam em torno dos 

centros de interesses e, que esses centros “se encontravam nas raias de observação das 

crianças” (BUYSE, 1927, p.30) como as ocupações da casa, a vida da comunidade e escolar, 

as férias, o estudo da natureza. Neste caso,  

A técnica do desenho [...], aplicada aos primeiros tateios gráficos dos 

meninos, de seis a nove anos, é variada de forma como o é, aliás, de 

finalidade. Os alunos desenham à mão livre, os objetos que lhes são 

familiares e adquirem, assim, o sentido e o julgamento das formas e das 

proporções. As folhas, flores e frutos, as formas animais, os brinquedos e 

os objetos que ilustram os incidentes da vida infantil, são outros tantos 

assuntos dos trabalhos. 

(BUYSE, 1927, p.31, grifos meus) 

Pela citação, percebe-se claramente que a noção de interesse, muito citada 

anteriormente, consiste num elemento fundamental nessa escola. Essa noção de interesse 

também atravessa as matérias de ensino. Nota-se que para o ensino do Desenho os alunos 

deveriam desenhar naturalmente à mão livre objetos que lhes fossem familiares, isto é, que 

tivessem sentido para a sua vida pessoal. Dessa maneira, esses desenhos inicialmente 

elaborados não seguiam um modelo ou um ditado. Para Buyse (1927), “todos são concepções 

que nascem das discussões entre alunos e professores” (BUYSE, 1927, p.32). 

Mais ainda, para ele o princípio do curso era fazer com que cada criança produzisse 

suas formas pessoais e espontâneas, “dando-lhe dimensões que correspondam ao seu gosto 

e ao destino que ela quer dar ao objeto que pretende construir” (BUYSE, 1927, p.32), pois  

Nada repugna mais ao espírito americano que a uniformidade, a laminação 

das ideias. Despertar a personalidade das crianças provocando-lhe as 

manifestações: exercitar seu espírito de invenção, de criação ou de 

execução, eis a essência dos métodos de educação. O cuidado que tem a 

escola em dar, às faculdades das crianças, todo o arrojo se mostra, 

claramente, no desenho pitoresco. 

(BUYSE, 1927, p.32, grifos do autor) 
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Por desenho pitoresco entende-se o desenho produzido a partir de uma narração, de 

uma leitura, uma discussão, etc. E não importando a qualidade do desenho feito, mas a 

sinceridade, a naturalidade, o vigor e o caráter de expressão de ideias, “neles a criança revela 

a sua mentalidade e afirma a sua personalidade. De mais a mais, por este método, ela adquire 

uma facilidade pasmosa em exprimir o pensamento por meio da imagem” (BUYSE, 1927, 

p. 34). São os comentários do professor que colocam os assuntos nos centros de interesse

das crianças e tem por fim “fazê-las compreender uma imagem, interpretá-la do ponto de 

vista de sua significação fazendo-lhe ressaltar a beleza” (BUYSE, 1927, p.35). Vale 

mencionar que “cada assunto estudado à mão livre, é retomado, paralelamente, no desenho 

técnico e no desenho pitoresco” (BUYSE, 1927, p.58).  

Além disso, afirma: “O desenho ao natural está muito em voga. O objetivo dominante 

é orientar as crianças no sentido de traduzirem seu pensamento, em formas artísticas, no 

desenho e na execução de trabalhos” (BUYSE, 1927, p.67-68). Dessa maneira, verifica-se 

que o ensino do desenho ao natural era o mais recomendado para as escolas elementares 

americanas.  

Em suma, 

O desenho, notavelmente ensinado como matéria especial, acompanha 

todas as lições, oferecendo ao ensino primário, o grande recurso de uma 

linguagem completa, concisa, clara e nova. Ele vem em auxílio da palavra 

do mestre, supre a incorreção, a insuficiência do vocabulário e a 

imperfeição de elocução das crianças. 

(BUYSE, 1927, p.77) 

Por esta citação, confirma-se porque o desenho era tido como “rei” nas escolas da 

América (BUYSE, 1927).  

ENTRE OS MANUAIS E O PARECER DE RUI BARBOSA: que pedagogia e desenho 

sobressaem?  

Viu-se no exame aos dois manuais anteriores que muitas foram as finalidades e 

orientações metodológicas para o ensino do Desenho. Nestes manuais, as ideias a respeito 

deste saber elementar matemático mostram que o Desenho como matéria escolar deveria 
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estar a serviço de todos. Sobre isso, já dizia Rui Barbosa: “[...], que as aptidões, de que 

depende o seu estudo [referindo-se ao desenho], são comuns a todos os entendimentos, e de 

uma vivacidade particularmente ativa nos primeiros anos da existência humana” 

(BARBOSA, 1946, p.109, grifos meus). 

É pensando neste contexto que este estudo faz relação com as ideias defendidas por 

Rui Barbosa, um dos mais importantes porta-vozes da chamada pedagogia moderna e que 

lutou veemente pela renovação do método e de novos princípios para o sistema educacional 

primário brasileiro.  

Desse modo, a proposta pedagógica para o ensino do Desenho apresentada nas 

décadas finais do século XIX por este político e reformador social trazia em parecer, 

dedicado à reforma do ensino primário brasileiro, datado de 1883, um conjunto de 

fundamentos e aplicações da pedagogia que, em muito, representava uma realidade 

mundialmente discutida. Desejoso de mudanças e nelas depositando empenho, Rui Barbosa 

buscando mostrar o quanto nosso país estava atrasado em relação às potências europeias e 

aos Estados Unidos, num “momento de rápida evolução de doutrinas sociais e educativas” 

(LOURENÇO FILHO, 1945, p.14), via nas obras estrangeiras elementos que fizessem 

repensar a nossa realidade educacional em “seus objetivos e coerências com os ideais de 

modernidade e inovação” (SOUZA, 2011, p.10).  

Como defensor das reformas dos métodos e do mestre, Rui Barbosa entendia o ensino 

do Desenho como uma base para a instrução técnica e industrial já que ele mesmo confirma, 

em seu parecer, que muitos países apresentaram resultados positivos por causa da inserção 

do desenho e da arte. Não era mais suficiente ter um operário que soubesse somente ler e 

escrever. Era preciso, de fato, que este soubesse desenhar. Entendimento reforçado por 

Wanderhagen (1880), em relatório apresentado em 1880 no congresso internacional de 

ensino em Bruxelas: “[...] a eles [os operários] o desenho é mais necessário do que uma e 

outra [leitura e escrita]; visto como pode-se saber o ofício, e ser hábil artífice, sem ler, nem 

escrever; mas não, sem compreender o desenho” (WANDERHAEGEN, 1880 apud 

BARBOSA, 1946, p.122, grifos do autor).  

Atento às mudanças que ocorriam em diferentes países via exposições e congressos 

internacionais, Rui Barbosa, assim como os que foram estudados anteriormente, ressaltam 

em primeiro plano a importância e expansão das indústrias para a propagação do desenho 

como fator de primeira necessidade. Ou seja, eles partiram do mesmo princípio de que o 
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valor do desenho tanto como instrumento educativo quanto como atividade laboriosa não 

cessava de crescer e, por isso, passava a ser visto como uma das bases primordiais para o 

progresso e desenvolvimento econômico dos países.  

Diante disso, não é de se estranhar que, em meio ao atraso em que se encontrava o 

nosso país, a educação pública fosse entendida como um dos primeiros passos eficazes na 

construção de um novo país e na formação de um novo cidadão engajado com as mais 

recentes inovações na área da produção e da disciplinarização. Esse modo de pensar fez com 

que Rui Barbosa elencasse alguns argumentos que demonstravam a importância deste 

ensino. Além do auxílio a outros saberes, como as formas, a geometria, os trabalhos manuais, 

deveria preceder à própria escrita já que o ato de desenhar era considerado próprio da 

natureza da criança; ser elemento essencial no cultivo das faculdades de observação, de 

invenção, de assimilação e retenção mental (BARBOSA, 1946). Como foi visto 

anteriormente, estas mesmas ideias aparecem no manual de Nerêo Sampaio mas não com 

tanta ênfase e clareza em Omer Buyse.  

Em relação ao método utilizado para o estudo do desenho é possível encontrar 

diferenças significativas. Enquanto que Rui Barbosa e Nerêo Sampaio parecem estar ligados 

ao mesmo movimento pedagógico, Omer Buyse é partidário de outra proposta. Quais, então, 

são os indícios que apontam para isso? 

Logo após a apresentação da capa e das contracapas do manual “O desenho ao 

alcance de todos”, Nerêo Sampaio traz como primeiro título “O desenho em face da 

pedagogia moderna”. Logo em seguida, no interior deste manual, o autor realiza um 

apanhado geral a respeito de como o desenho era visto pelas organizações industriais antigas 

e de como os países mais avançados, como Inglaterra, França, Alemanha, etc., conseguiram 

encarar o problema do desenho e desenvolver uma política econômica das indústrias de bom 

gosto. Em meio a todo esse discurso surge um importante nome do movimento em defesa 

do método intuito: Pestalozzi. As ideias deste pedagogo suíço foram tomadas por Sampaio 

(s/d) como ponto de partida para a defesa do ensino do Desenho a partir do método de ensino 

intuitivo. Tal método tinha como principal premissa oferecer dados sensíveis à percepção e 

à observação dos alunos. Da mesma forma, Rui Barbosa propunha a adesão ao método 

intuitivo pois este seria, para ele, o processo geral, “a que se devem subordinar todas as 

disciplinas professadas na instrução elementar” (BARBOSA, 1946, p.215). Ainda, segundo 

ele, e baseando-se nos estudos de Pestalozzi e Froebel, o método intuitivo deveria se dar por 
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meio do uso dos sentidos e daquilo que era possível observar na natureza. Isso permitia o 

desenvolvimento das faculdades de observação e da capacidade imaginativa da criança por 

meio de uma marcha que partia do simples para o complexo, do conhecido para o 

desconhecido, do concreto para o abstrato, do particular ao geral.  

Deslocando o eixo de discussão para os anos 20 do século XX é visto, pela análise 

do manual de Omer Buyse, que novas ideias pedagógicas estavam em voga. Com um foco 

bastante acentuado nas atividades espontâneas dos alunos, os métodos americanos de ensino 

não separavam o pensamento da ação, o fato da ideia. Aprender agindo (Learning by doing) 

era o espírito essencial. Ademais,  

Fazer agir a criança, em toda a liberdade, como se estivesse só no mundo; 

exaltar o prazer no esforço, a alegria na luta contra as dificuldades, obter o 

domínio de si mesma, o ‘self-control’, eis a tarefa superior da escola. Nem 

os fatos, nem as teorias são ensinados ou comunicados, verbalmente, aos 

alunos. Os americanos, professores e alunos, têm uma verdadeira 

repugnância pelas teorias já feitas, pelas definições e abstrações que não 

tenham sanção prática. 

(BUYSE, 1927, p.5) 

Nesse caso, a lógica que presidia estava baseada na noção dos centros de interesse da 

criança. Isto é, seria o interesse o carro-chefe da atividade e estaria ligado ao contexto 

familiar e local das crianças. Todavia, vale ressaltar que para Buyse (1927) esses centros de 

interesses deveriam ser acordados entre professores e alunos e só depois é que a criança 

dedicaria sua imaginação, sentimentos e lembranças para investigá-los. Essa talvez tenha 

sido a principal característica do ensino da chamada escola nova americana. 

Além disso, a redefinição do conceito de atividade teve papel central, “fazendo com 

que as práticas escolares passassem a ser reguladas por normas distintas daquelas que 

prescreviam a arte de bem ensinar como boa cópia de modelos e a arte de bem aprender 

como exercício das faculdades da alma” (CARVALHO, 2000, p.115, grifos da autora).  

Outro item de discussão suscitada pela análise dos manuais refere-se aos diferentes 

tipos de desenho. Deste modo, observou-se que mesmo sendo apresentada uma variedade de 

nomenclaturas (desenho artístico e industrial, desenho técnico, desenho de imaginação, 

desenho pitoresco), o destaque e a defesa era pelo ensino do desenho ao natural. O mais 

interessante é observar que este tipo de desenho, executado a partir de modelos colocados à 

vista dos alunos, tem uma longa permanência. Mesmo passando por diferentes concepções 
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e orientações metodológicas (refiro-me aos preceitos do método intuitivo e do 

escolanovismo) o desenho ao natural consegue ultrapassar fronteiras e continuar sendo 

apontado como o mais apropriado para este tipo de escola. Sua função, ao que tudo indica, 

era educar a vista e a mão, levando as crianças a perceberem nitidamente e a discernirem 

com segurança as formas e traços geométricos dos objetos.  

Já em Rui Barbosa a defesa era que o ensino do Desenho pelo método intuitivo 

partisse da cópia de modelos simples progredindo em direção aos desenhos de memória, de 

invenção que qualificassem o olho e a mão dos alunos. Ao que parece, tais recomendações 

vão ao encontro daquelas anunciadas anteriormente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O exame efetuado em relação aos dois manuais escolares e o parecer de Rui Barbosa 

permitem afirmar que, longe de se oporem, as ideias neles contidas revelaram finalidades e 

prescrições metodológicas para o ensino do Desenho.  

A leitura destas fontes mostra também que o ensino do Desenho em Nerêo Sampaio 

e em Rui Barbosa tinha um caráter mais prático-utilitário. Isto é, considerando o desenho 

um dos vetores mais importantes para o crescimento e progresso dos países, tendo em vista 

todo um processo em defesa da modernização do país, seu ensino era visto como necessário 

à preparação e habilitação para o exercício de determinadas profissões, como a de operário 

nas indústrias. Desse modo, o saber desenhar não era simplesmente um saber artístico ou 

industrial, ele também se tornou escolar porque era visto como “pré-requisito” para outros 

saberes já escolarizáveis: a exemplo, do saber escrever. Por isso, o ensino deste saber deveria 

ser encetado nas escolas primárias antes mesmo da escrita. Além de saber escrever e contar 

era preciso que as crianças soubessem desenhar.  

Por outro lado, essas crianças eram preparadas para atender às demandas de ordem 

mais prática, mais cotidiana a partir da realização de atividades familiares e próximas ao seu 

contexto local. Esse apelo é muito mais revelador no manual de Omer Buyse em que o 

esforço pessoal do aluno configura-se nos chamados centros de interesses. Ao que tudo 

indica, está presente nesses elementos um caráter mais formativo, propedêutico. Constata-

se também que os autores deixam claro que o aluno não precisava desenhar perfeitamente. 
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Não era o perfeito que ia fazê-lo melhor ou pior, mais apto ou menos apto a prosseguir, mas 

sim o interesse pela observação visual. Sem esquecer da unanimidade em afirmarem e 

defenderam o ensino do desenho ao natural como o responsável pela acuidade da observação 

e do treino da mão. Este é um elemento de permanência nas propostas. No entanto, essa é 

uma temática que exige uma continuidade de investigação por conta do andamento do meu 

doutoramento.
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MANUAIS PEDAGÓGICOS: considerações sobre suas 

potencialidades na pesquisa dos saberes para ensinar 

aritmética nos primeiros anos escolares 

Viviane Barros Maciel
1

RESUMO 
Este estudo compõe a pesquisa de doutorado em andamento que visa analisar os saberes para 

ensinar aritmética nos primeiros anos escolares, nos manuais pedagógicos brasileiros, no período 

compreendido entre 1870 a 1970. Neste âmbito, o presente texto tem o propósito de elencar 

algumas potencialidades do uso destes manuais para a análise destes saberes. Busca-se com este 

estudo responder a seguinte questão: em que aspectos os manuais pedagógicos podem contribuir 

com as pesquisas sobre os saberes para ensinar aritmética no ensino primário? Para respondê-la o 

texto se apoia em referências teórico-metodológicas da história cultural, história da educação e 

história da educação matemática. Entre as potencialidades do uso dos manuais pedagógicos 

levantadas estão: analisar saberes aritméticos mais evidenciados em suas orientações; saberes 

pedagógicos específicos para ensinar aritmética (métodos, modos, formas, processos); importância 

do uso e escolha de materiais didáticos para o ensino de aritmética; finalidades explícitas no ensino 

desta matéria.  

Palavras-chave: Manuais pedagógicos. Ensino de aritmética. Saberes para ensinar. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

“Afinal, o que é um manual pedagógico”? Talvez esta seja uma primeira pergunta 

que surja, para alguns leitores, ao visualizarem o título deste texto. Outras questões 

adjacentes podem surgir como: “A que público se destinava um manual pedagógico, aos 

alunos ou aos professores?”; “O que necessariamente contém este tipo de manual?”; “Para 

que serve um manual pedagógico?”; “Livro e manual são a mesma coisa?”. Geralmente, 

este tipo de questionamento é muito comum para o pesquisador que se coloca diante de um 

manual escolar. 

Para esclarecer estas questões e de verificar as potencialidades deste tipo de fonte 

para a análise dos saberes para o ensino de aritmética, o estudo teve como foco principal 

elencar os manuais escolares do repositório institucional da Universidade Federal de Santa 

Catarina, local de armazenamento das fontes do projeto de pesquisa em desenvolvimento 

1
Doutorandada Universidade Federal de São Paulo – Unifesp, Campus Guarulhos. 

E-mail: barrosmaciel@gmail.com 
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pelo Ghemat
2
, “A constituição dos saberes elementares matemáticos: a aritmética, a

geometria e o desenho em perspectiva histórico-comparativa, 1890-1970”, uma vez que a 

pesquisa de doutorado
3
, ao qual este trabalho se vincula, busca, também, contribuir com

este projeto. 

Assim, no levantamento de fontes até janeiro de 2016, havia um saldo de 130 

manuais no repositório, mas nem todos com orientações para o ensino de aritmética (o que 

pode ser verificado no próximo tópico).  Por ser “manual” um termo bastante utilizado no 

século XIX e XX para os livros destinados a quem fosse ensinar e de fácil manuseio e por 

ser a didática um dos ramos da pedagogia (LIBÂNEO, 1999), sendo esta mais ampla que 

aquela, preferiu-se, neste texto, utilizar a expressão manual pedagógico, no lugar de 

manual didático, mas longe da intenção de vulgarizá-lo (CHERVEL, 1990, p.181) 

utilizando-o como um manual de métodos de ensino, ou reduzindo-o a um guia facilitador 

da aritmética a ensinar.   

EXPLORANDO MANUAIS ESCOLARES 

Por meio de leituras de textos de Valdemarin e Silva (2013), verificou-se que, 

durante muito tempo, os manuais pedagógicos (as autoras utilizam a expressão manuais 

didáticos) foram um dos meios de transmissão de informações sobre diversos temas do 

ensino e representante de ideias transformadoras, bem como de meios de circulação 

permanente, nacional e internacional, de saberes para ensinar, além de produtores de novas 

concepções.  

Numa interpretação da tese de Silva (2005) sobre os Saberes em Viagem nos Manuais 

Pedagógicos, pode se afirmar que os manuais pedagógicos proporcionavam aos alunos de 

escolas normais, e de outras instituições de ensino destinadas a preparar o futuro professor 

(como é o caso das escolas anexas às escolas normais), aos professores em atuação e aos 

pais apoio fundamental ou complementar na arte de ensinar, representando formas de 

2
 Grupo liderado por Wagner Rodrigues Valente (UNIFESP/SP) e Neuza Bertoni Pinto (PUC/PR). 

3
 Pesquisa de doutorado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e na 

Adolescência, UNIFESP/Guarulhos, sob a orientação do Prof. Dr. Wagner Rodrigues Valente, iniciada em 

Agosto/2015.  
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construção e difusão de saberes pelas instituições de ensino, capazes de revelar modelos de 

escola.

No caso de autores franceses como Crubellier e Choppin (1992), que dão um 

enfoque cultural aos manuais escolares, afirmam serem estes peças fundamentais da 

cultura escolar. Pois, ao analisar a definição de cultura escolar trazida por Julia (2001), 

observa-se que esta é composta de “normas que definem conhecimentos a ensinar” que 

agrupa conteúdos de ensino e “condutas a inculcar”, de outra parte um “conjunto de 

práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos” (JULIA, 2001, p.10). 

Para Choppin (2004) um manual escolar é objeto cultural por constituir elemento 

produzido e elaborado pela e na cultura escolar e por se relacionar com finalidades 

diversas: econômicas, políticas, pedagógicas, sociais, entre outras, e com elementos 

externos carregados de significados (editora, autor, etc.). 

Tais finalidades fazem com que os manuais escolares, no âmbito da História 

Cultural, sejam entendidos também como representações sociais, uma vez que podem 

revelar características de uma cultura, de um tempo, de um lugar social, conforme ensina 

Roger Chartier (1990; 2009). 

Dentre os autores lidos para a construção deste texto, Marques (2013), pesquisadora 

do campo da história da educação matemática, talvez tenha sido a única a afirmar que o 

pesquisador deve estar atento às orientações presentes nos manuais e, não, à nomenclatura 

destes. 

O manual para professores é vulgarmente chamado de guia pedagógico 

ou livro do professor. Além destes nomes existe uma pluralidade de 

termos relativos aos manuais pedagógicos como: manuais de ensino, 

manuais escolares, manuais didáticos, guia para professores, livro do 

professor, livrinho etc. Independente de sua nomenclatura, o que permite 

sua identificação são as orientações que ele contém.  

(MARQUES, 2013, p. 38) 

Deste modo, este texto, intenta definir como manuais pedagógicos, impressos 

(livros, compêndios, ou ainda um conjunto de textos reunidos), geralmente organizados por 

um autor ou instituição, como por exemplo, um grupo de professores, editora, escola ou 

instituto, que tinham por objetivo principal orientar e mediar a prática ou o ofício de 
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ensinar em torno de um saber ou conjunto de saberes, como é o caso dos saberes 

elementares matemáticos (a aritmética, a geometria, o desenho e a álgebra).  

Assim, um primeiro levantamento destes foi realizado. Tal inventário constitui um 

dos objetivos específicos da pesquisa de doutorado em andamento. Até o momento, foram 

inventariados 36 manuais pedagógicos (Quadro I) dentre os 130 manuais escolares 

armazenados na coleção Livros Didáticos, até a primeira quinzena de janeiro deste ano, da 

coleção encontrada no repositório institucional da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Quadro I – Manuais escolares contendo orientações pedagógicas àquele que fosse ensinar 

Ano Título do manual escolar Autor 

1 1854 Manual das Escolas Elementares D’Ensino 

Mútuo 

M. Sarazin 

2 1873 Exercices et Travaux pour les Enfants selon 

la Methode ES les procedes de Pestalozzi et 

de Froebel. 

Charles Delon 

3 1909 Palestras sobre o Ensino Arnaldo de Oliveira Barreto; José Stott 

4 1913 Curso de Pedagogia Helvécio de Andrade 

5 1915 Arithmética Escolar – Livro do Mestre Ramon Roca Dordal 

6 1919 Iniciação Matemática, 2ª ed. 

Traduzido por Henrich Schindler 

Laisant 

7 1922 Aritmética Elementar Ilustrada, 92ª ed. Antônio Trajano 

8 s/d Didática da Aritmética França Campos 

9 1926 Methodologia da Arithmetica Oswaldo Piloto 

10 1933 A aritmética na “Escola Nova” Everardo Backheuser 

11 1936 Les Étapes de L’Education Maria Montessori 

12 1938 In Number Land,  

Traduzido por Laura Cushman 

Mae Knight Clark 

13 1946 Como se Ensina Aritmética Everardo Backheuser 

14 1947 Aritmética Primária, 118ª. ed. Antônio Trajano 

15 1951 Metodologia da Matemática * Irene de Albuquerque 

16 1957 Nossos Exercícios, 1º ano, 1º semestre Margarida de S. Sinragelo; Noelly 

Sagebin 

17 1957 Nossos Exercícios – Matemática 1º caderno, 

2ª parte 

(guia didático que acompanha os exercícios 

em outro arquivo) 

Margarida de S. Sinragelo; Noelly 

Sagebin 

18 1958 Aritmética e Geometria 1º ano, 2ª ed. Vicente Peixoto 

19 1958 El Material Didáctico Matemático Actual Adam Pedro Puig 

20 1958 Jogos e Recreações Matemáticas (3ª, 4ª e 5ª 

séries) 

Irene de Albuquerque 

21 s/d Curso Completo de Matemática Moderna 

para o Primário Vol.1 

Tosca Ferreira e Henriqueta de Carvalho 
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22 s/d Curso Completo de Matemática Moderna 

para o Primário Vol.2 

Tosca Ferreira e Henriqueta de Carvalho 

23 1960 Nossos Exercícios, 2º ano, 1ª parte Margarida de S. Sinragelo; Noelly 

Sagebin 

24 1960 Metodologia da Matemática 4ª ed. ** Irene de Albuquerque 

25 1962 A Escola-Laboratório na Formação do 

Professor Primário  

Ivone Zinn 

26 1963 Matemática e Estatística, 15ª ed. Osvaldo Sangiorgi 

27 1963 O que é Jardim da Infância? Abi-Sáber; Nazira Féres 

28 1963 Jardim da Infância, Programa para as 

crianças de 5 e 6 anos.  

Abi-Sáber; Nazira Féres 

29 1964 Metodologia da Matemática, 5ª ed.*** Irene de Albuquerque 

30 1965 Ver, Sentir e Descobrir a Aritmética Irene de Albuquerque 

31 1965 A Criança de Quatro Anos, 2ª ed. Abi-Sáber; Nazira Féres 

32 s/d A Matemática Moderna no Ensino Primário. 

Tradução de L’Enseignement Primaire, por 

Antônio Simões Neto 

Zoltan Paul Dienes 

33 1968 Ver, Sentir, Descobrir a Aritmética, 10ª 

ed.** 

Rizza de Araújo Porto 

34 1969 Didática Viva da Matemática no Curso 

Primário 

Maria Helena Roxo; Maria Luiza do 

Carmo Neves 

35 1969 Hacia El Aprendizaje de las Matemáticas. 

Tradução da obra “Versl’apprentissage des 

Mathématiques” (1967), por Iris Ucha de 

Davie. 

J.Bandet, R. Sarazanas, M. Abbadie 

36 1970 Aprendizado Moderno da Matemática 

Tradução da obra “Building Up 

Mathematics” (1967), por Jorge Enéas Fortes 

Zoltan Paul Dienes 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora (os asteriscos representam diferentes edições). Manuais disponíveis em 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1772 

A partir do encontro com as fontes, percebeu-se que é muito comum encontrar no 

título de alguns manuais escolares, palavras como “didática”, “pedagogia”, “teoria e 

prática”, “práticas”, “ensino”, “metodologia”, “manual”, “professores”, “método”, bem 

como suas variações de gênero ou número, mas não se limitam a estas.  

Assim, não se deve afirmar estar diante de um manual pedagógico apenas olhando 

para o seu título ou para o público ao qual se destina (informações geralmente contidas na 

capa e contracapa do mesmo), pois há manuais escolares destinados a alunos, mas alunos 

da escola normal, ou seja, futuros professores. Assim, os manuais pedagógicos podem ser 

produzidos tanto para alunos (futuros professores), quanto para professores. Estas fontes 

“congregam aspectos teóricos e orientações para a condução da prática docente, 

articulando num mesmo impresso o campo doutrinário da pedagogia, as determinações 

legais e os procedimentos necessários para sua consecução” (VALDEMARIN, 2006, p.01). 
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Também há manuais escolares como a Arithmética Elementar Illustrada (1922) e a 

Aritmética Primária (1947), ambos de Antônio Trajano, por exemplo, em que há o 

predomínio de definições e conteúdos de aritmética, configurando-se assim mais como 

livros didáticos, mas no corpo textual Trajano apresenta recomendações ao professor sobre 

como ensinar alguns destes conteúdos, conforme pode se verificar no exemplo da figura a 

seguir (figura 1). 

Figura 1. Notas para os professores no livro didático 

Fonte: Aritmética Primária de Antônio Trajano, 1947, 118ª edição 

De forma análoga, nem sempre os manuais escolares destinados aos professores 

trazem em seu corpo várias orientações ao ensino de um saber. Há manuais, por exemplo, 

como o manual Arithmetica Escolar de Ramon Roca Dordal que em suas páginas 

apresenta numerosos exercícios “solução de dous mil exercícios e mil problema contidos 

nos seis cadernos do mesmo autor”, com suas respectivas soluções (ou respostas) 

apresentando apenas timidamente algumas notas iniciais aos professores e recomendações 

ao final do último caderno. Neste sentido, para afirmar estar diante de um manual 

pedagógico deve se manuseá-lo folha a folha, mesmo que seja um “manuseio virtual”. Em 

cada uma de suas páginas deve se observar, minuciosamente, linhas, entrelinhas, prefácio, 

ou mesmo notas de rodapé para verificar se há orientações e informações essenciais ao 

ofício de ensinar.  

Com estes cuidados, no levantamento realizado (Quadro I) tomou-se o cuidado em 

separar os manuais escolares que possuíam recomendações aos professores. Quanto aos 

manuais com orientações que se restringiam ao prefácio de seus volumes como, “Primeiro 

Livro de Leitura”, 1851, de Camilo Trinocq; “Série Graduada de Matemática”, vol. 1, 
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1912, de René Barreto; “Aritmética 1º ano Elementar”, 1938, de Ceci Cony; “Caderno de 

Problemas Arithméticos”, 1920, Benedicto Maria Tolosa, os mesmos não foram 

relacionados nesta tabela, uma vez que este levantamento ainda será realizado. 

Deve se levar em consideração que pesquisadores de diferentes localidades 

brasileiras constantemente acrescentam novas fontes no repositório, o que dá certa 

dinamicidade ao inventário, ou seja, o inventário vai sofrendo modificações com o tempo. 

Por isso é de importante que o pesquisador acesse constantemente o sítio onde as fontes 

estão localizadas, atualizando-as. 

POTENCIALIDADES DO USO DOS MANUAIS PARA A PESQUISA DE 

SABERES PARA ENSINAR 

É comum ouvir a frase “Aquele professor de matemática sabe a matéria, mas não 

sabe ensiná-la!”, o que está em destaque, indiretamente, são os saberes, especificamente, 

saberes a ensinar (savoirs à enseigner) e saberes para ensinar (savoirs pour  enseigner), 

conforme postula Hofstetter e Schneuwly (2009). Os manuais pedagógicos representam 

campo propício para análise dos saberes para ensinar. Saber a “matéria” teria relação com 

os saberes a ensinar que, de acordo com estes autores, representam saberes essenciais ao 

trabalho do professor, geralmente aqueles presentes no currículo, no programa de ensino. 

Já os saberes para ensinar, referem-se ao objeto do trabalho de ensino e de formação, 

ferramentas do trabalho do professor.  Assim, faz-se necessário conhecer estratégias para o 

ensino de determinado conteúdo, àquele nível de ensino, quais os recursos didáticos a 

utilizar, quais as formas de aprender dos alunos e como organizar a sala e a aula, 

estratégias e processos de ensino, elementos constituintes do ofício de ensinar.  

De acordo com estes autores, a transformação de um saber a ensinar em um saber 

para ensinar parece ser simples, mas é uma tarefa bastante complexa, pois afirmam existir 

uma multiplicidade de saberes. 

Neste sentido, uma das potencialidades de análise ligadas aos manuais pedagógicos 

são os saberes pedagógicos do conteúdo de aritmética e saberes pedagógicos em geral, bem 

como as relações destes com os programas das classes nos primeiros anos escolares. Quais 

são as orientações, presentes nos manuais pedagógicos, para o ensino e, mais 

especificamente, para o ensino de aritmética?  Tais orientações estariam relacionadas à 
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formação pedagógica para ensinar aritmética que buscava atualizar e renovar a prática 

pedagógica do professor? De acordo com Marques, 

O manual deve assegurar a “informação científica e geral; uma formação 

pedagógica ligada à disciplina [matéria]; uma ajuda nas aprendizagens e 

na gestão das aulas; e um apoio na avaliação das aquisições”. É 

indispensável que o manual, também, proporcione pistas de trabalho para 

uma atualização e/ou renovação da prática pedagógica do professor.  

(MARQUES, 2013, p.39) 

Surge daí no mínimo quatro elementos para se analisar relativo aos saberes 

pedagógicos do conteúdo, muito bem explicados na Quarta Lição do manual Curso de 

Pedagogia, escrito pelo Dr. Helvécio de Andrade. Um deles se refere aos métodos 

pedagógicos: analítico
4
 ou sintético; outra aos modos de ensino

5
 (modos de organizar a

sala): individual, simultâneo, mútuo e misto; uma terceira ligada a exposição do professor, 

definindo a forma de ensino: expositiva (ou dogmática) ou interrogativa (ou socrática, ou 

dialógica); a quarta se refere aos processos de ensino, estes últimos ligados ao método, 

como por exemplo, no caso do método intuitivo, seriam necessários alguns processos.  

A intuição pela vista e sentidos auxiliares, os exercícios mecânicos, a 

recitação, a leitura dos livros, as prelecções e licções de coisas, as 

interrogações, os exercícios de invenção e de composição, nessa marcha 

gradual do mais simples para o mais complexo, do concreto para o 

abstrato. (ANDRADE, 1913, p.29) 

A sétima lição que este Curso traz, trata de saberes específicos, um deles, a 

Arithmética (figura 2). Sobre o ensino da Aritmética (aqui como matéria de ensino), o 

autor prescreve que este seja “intuitivo no começo e nunca decorado. O alumno deve ser 

levado a encontrar uma difinição [sic] e a formular a regra”. O autor chama a atenção sobre 

a quantidade de materiais que podem ser utilizados no ensino da matéria, o que os fariam 

aprender as operações sem ser preciso decorá-las, a memorização da tabuada e das regras 

se daria depois deste aprendizado (figura 2). 

4
Os métodos analíticos podem se dividir em gerais ou particulares, os primeiros adaptam-se a todos os ramos 

de ensino e são conhecidos pelos nomes de seus autores como Pestalozzi, Sócrates, Girard, Jacotot, Gaultier, 

ou ainda palavras que resumem a ideia do método, intuitivo, recreativo, investigação, moral, etc.; já os 

particulares servem ao ensino de uma só matéria. 
5
 Para saber mais sobre os modos de ensino, recomenda-se a leitura da tese de COSTA (2010). 
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Fonte: Curso Pedagogia, 1913, p. 105 – Dr. Helvécio de Andrade 

Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789 

De acordo com Valdemarin e Campos (2007), o discurso relativo à prática 

pedagógica, representações do fazer docente, presente nos manuais, servem de fontes de 

armazenamento de pensamentos pedagógicos de um tempo. 

(...) ao serem configuradas como manual didático, as prescrições passam 

a compor um discurso racionalizado do que deve ser a prática pedagógica 

e, portanto, registro documental do pensamento pedagógico de um 

período, que tem como objetivo principal constituir-se em ação docente. 
(VALDEMARIN; CAMPOS, 2007, p.344) 

Outro elemento interessante, presente nas orientações dos manuais, diz respeito aos 

materiais a serem utilizados nas aulas de aritmética. Na Figura 2, o texto apresenta alguns 

deles, contadores mechânicos, fracciometro, caixa de Carpentier, Arithmômetro de Arens
6
,

os materiais utilizados para o ensino de aritmética determinam mais um importante aspecto 

a ser analisado nos estudos dos saberes para ensinar.  Observa-se, neste trecho, que por 

mais que houvesse o combate à memorização no ensino intuitivo, os alunos deveriam “dar 

de cor” a tabuada, resquícios do ensino dito tradicional. Assim, para além dos conteúdos, 

aspectos metodológicos e materiais didáticos, os manuais sinalizam características ou 

ideários da vaga pedagógica vigente. 

Para além das orientações presentes no interior dos manuais, na segunda metade do 

século XIX, o aumento de sua produção se deu devido ao incentivo do mercado editorial 

6
 Para saber mais acesse os artigos do professor Dr. Luiz Carlos Pais, História dos Aritmômetros, 

disponível em: http://www.recantodasletras.com.br/artigos/5524137, e Arithmômetros no Ensino 

Primário, http://www.recantodasletras.com.br/artigos/5526138. Pais, afirma que todos estes 

materiais foram resgatados para auxiliar no ensino de aritmética, diante da necessidade de oferecer 

escola para as classes populares e que estiveram na Exposição Pedagógica do Rio de Janeiro em 

1883. O autor afirma que 100 arithmômetros vieram da Bélgica e, destes, oitenta e seis foram 

distribuídos pelas escolas do Rio Janeiro. 
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aos professores primários (SALVADOR, 2014).  Isto infere afirmar que estudar a 

identidade dos autores destes manuais, contribui para a análise da circulação dos mesmos e 

divulgação dos discursos pedagógicos, bem como para a disseminação do que as vagas 

pedagógicas determinavam.  

Considerações Finais 

A intenção do texto não foi de analisar os manuais pedagógicos presentes no 

repositório institucional da UFSC, mas de elencar potencialidades do uso destes para o 

estudo dos saberes para ensinar aritmética no ensino primário. 

O texto também traz um inventário dos manuais escolares que contém saberes para 

ensinar presentes no repositório até a metade de janeiro deste ano. De uma forma ainda 

inicial pode-se inferir que há um número maior de volumes a partir da década de 1930 e 

que as orientações para o ensino de aritmética se encontram presentes em quase todos os 

volumes.   

No exemplo dado, o manual Curso de Pedagogia, escrito pelo professor Dr. 

Helvécio de Andrade, nada revelaria sobre os saberes aritméticos para ensinar se fossem 

levadas em consideração apenas as informações contidas na capa, porém, ao manuseá-lo, 

verificaram-se, em uma de suas lições, informações sobre o ensino de aritmética. 

Também há exemplos de manuais escolares, que não predominam os saberes para 

ensinar, mas os saberes a ensinar (conforme ensina Hofstetter e Schneuwly (2009)) como, 

por exemplo, os livros Arithmética Elementar Illustrada (1922) e Arithmetica Primária 

(1947) de Antônio Trajano. Nestes manuais predominam conteúdos de aritmética, 

apresentando no prefácio ou no corpo do texto notas, dicas, sugestões ou orientações a 

quem vá ensinar um conteúdo ou mesmo organizar a sala, não sendo conveniente 

considerá-los em sua totalidade como manuais pedagógicos, porém de certa forma trazem 

importantes orientações para o ensino de aritmética, principal foco da pesquisa maior a 

qual este estudo se vincula. 

Num primeiro olhar deste corpus documental pode-se destacar dentre as 

possibilidades de pesquisa, temas potencialmente relevantes no estudo dos manuais: os 

saberes aritméticos a ensinar mais evidenciados nos manuais e escolarização dos mesmos; 

saberes pedagógicos dos conteúdos de aritmética para ensinar (métodos, modos, formas, 
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processos específicos); saberes pedagógicos (gerais) para ensinar (métodos, modos, 

formas, processos gerais); circulação destes manuais, que engloba as relações com editoras 

e estudo da identidade dos autores, etc.; profissionalização dos saberes, geralmente 

indicados como necessários à formação do professor; materiais didáticos para o ensino de 

aritmética; finalidades de objetivos e finalidades reais (CHERVEL, 1990) de um manual, 

etc. 

Todas estas potencialidades de uso dos manuais pedagógicos como um lócus fértil 

para o estudo dos saberes para ensinar aritmética, faz deste objeto cultural importante 

elemento da cultura escolar.   
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MATRIZES PEDAGÓGICAS DE MANUAIS QUE ENSINAM A 

ENSINAR ARITMÉTICA NA ESCOLA PRIMÁRIA EM TEMPOS DE 

ESCOLA NOVA: aproximações e distanciamentos 

Neuza Bertoni Pinto
1

O artigo investiga o ensino da Aritmética em dois manuais pedagógicos destinados a professores do 

ensino primário, e publicados em meados do século XX: Como se ensina a Aritmética, de Everardo 

Adolpho Backheuser e Práticas Escolares – 1º volume, de Antônio D’Ávila, respectivamente 

publicados em 1946 e 1955. A questão central do estudo foi indagar sobre aproximações e 

distanciamentos entre matrizes pedagógicas escolanovistas, defendidas nos referidos manuais, 

problematizando modos como os autores ensinaram professores a ensinar Aritmética na escola 

primária na década de 1950. O estudo destaca pontos comuns localizados nos manuais em relação a 

matrizes pedagógicas escolanovistas, constatando a presença de atividades voltadas aos interesses 

da criança real e uma visível preocupação dos autores em relação ao espírito prático da Aritmética. 

Palavras-chave: Ensino da Aritmética. Matrizes Pedagógicas. Manuais Pedagógicos. Backheuser. 

Antônio D’Ávila. 
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O DESENHO NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR PRIMÁRIO EM 

MINAS GERAIS ENTRE 1946 E 1961 

Maria das Graças Schinniger Assun Garcia
1

RESUMO 

O trabalho apresenta um estudo inicial sobre algumas leis nacionais tais como a Lei Orgâ-

nica de 1946 e a Lei de Diretrizes e Bases de 1961 e uma breve análise do livro Desenho à 

mão livre: ao alcance. Esse estudo se insere em um projeto de dissertação que intenta in-

vestigar o Desenho como disciplina na formação do professor primário, em Minas Gerais 

no período de 1940 - 1970. O estudo se situa no campo da História da educação matemáti-

ca, tomando como referenciais teórico-metodológicos aportes advindos da História e da 

História da Educação O referencial teórico metodológico dessa pesquisa é fundamentado 

nos estudos de André Chervel (1990) que nos remete à história das disciplinas escolares e 

Roger Chartier (1990) que nos traz reflexões sobre a história cultural e suas representações. 

Palavras-Chave: História da educação matemática. Desenho. Normalistas. 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo inicial sobre a presença do De-

senho como disciplina na formação de normalistas em algumas leis nacionais tais como a 

Lei Orgânica de 1946 e a Lei de Diretrizes e Bases de 1961. O estudo contempla também 

uma breve análise  do livro” Desenho à mão livre: ao alcance” na intenção de entender 

que sinais das prescrições oficiais são percebidos nessa obra. 

Esse estudo se insere em meu projeto de dissertação que intenta investigar o Dese-

nho como disciplina na formação do professor primário, em Minas Gerais no período de 

1940 – 1970, procurando responder à questão: qual o papel do Desenho na formação dos 

normalistas? Fazemos observar que a presença do Desenho nos cursos de formação de pro-

fessores em Minas Gerais, será analisada a partir da legislação oficial. Contudo outras fon-

1
 Mestranda da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF – MG, Campus UFJF 
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tes podem ser mobilizadas no sentido de melhor compreender a questão de pesquisa. Se-

gundo Bello (1978), as fontes históricas são todos os elementos que de algum modo pos-

sam contribuir para o conhecimento, a interpretação ou a autentificação de um fato da his-

tória. 

Nessa perspectiva compreende-se fazer História da educação matemática para 

produzir representações sobre o passado, a partir de vestígios deixados de outros tempos 

encontrados no presente. 

Assim, podemos ler que “a interpretação dos acontecimentos passados se dá á par-

tir dos resquícios que permaneceram e da aproximação destes com aquilo que foi pela sua 

representação, visto que, a história não ressuscitará o passado tal como ele era, mas possi-

bilitará, através dos apanhados do passado, lançar-se ao estranhamento” (STEPHANOU; 

BASTOS, 2005, p. 417). 

Também acordamo-nos com o enfoque dado à metodologia de trabalho citando 

Valente (2007) quando diz que a “menção da base teórica do projeto já indica o percurso 

do trabalho a ser realizado,  a sua metodologia. Assim é partidário da expressão “base teó-

rico-metodológica” como o lugar onde é possível encontrar os caminhos por onde a pes-

quisa irá trilhar. (VALENTE, 2007, p.28). 

DO TRABALHO COM AS FONTES 

A LEI ORGÂNICA DO ENSINO PRIMÁRIO 

Neste momento, procuramos situar historicamente, as referências ao desenho se-

gundo a legislação, no período compreendido entre 1946 -1961. Assim, reportar-nos-emos 

às Leis. 

Em 1946, a Lei Orgânica instituiu a obrigatoriedade do desenho para o curso pri-

mário no Brasil. (DECRETO-LEI nº 8529, 1946, Art.1º) 

O ensino primário foi organizado em duas categorias de ensino: primário funda-

mental e primário supletivo. Quanto ao primário fundamental este foi dividido em dois 

cursos sucessivos; elementar em período de 4 anos e complementar com período de 1 ano. 
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Relativo ao ensino primário supletivo este constituía -se em um único curso - o supletivo - 

que compreendia 2 anos de duração. 

Em relação aos conhecimentos no curso primário elementar, compreendido por 

quatro anos de estudos seria desenvolvida a Iniciação Matemática (1946, Art.7º); contando 

também com a presença da disciplinas Desenho e Trabalhos Manuais, entre outras. No 

primário complementar compreendido em um ano de estudo, seriam trabalhadas as disci-

plinas, Aritmética e Geometria e o Desenho (1946, Art.8º); Trabalhos Manuais e Práticas 

Educativas referentes às atividades econômicas da região. 

A LEI ORGÂNICA DO ENSINO NORMAL 

O Decreto- lei 8530, de 2 de janeiro de 1946 - estabeleceu as diretrizes gerais para 

o funcionamento das escolas normais em todo o país. Pretendia dar uniformidade à forma-

ção de professores em todo o território nacional, estabelecendo princípios e normas relati-

vos a regime de estudos, conteúdos programáticos, métodos e processos didáticos.  

Essa lei criou os Institutos de Educação que, além dos cursos normais, ofereciam 

cursos de especialização para professores primários e cursos de habilitação em Adminis-

tração Escolar. De acordo com a Lei Orgânica, o Ensino Normal era considerado como um 

curso de formação profissional, de nível secundário e tinha como finalidades: 

1. Prover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias;

2. Habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas;

3. Desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação

da infância. (ROMANELLI, 2003, p. 164)

Ainda acordado pela Lei Orgânica, o Curso Normal tinha a seguinte estrutura: 

 Curso de formação de regentes de ensino primário, de 1º ciclo, com duração

de 4 anos, funcionando em Escolas Normais Regionais; 

 Curso de formação de professores primários, de 2º ciclo, com duração de 3

anos, funcionando nas Escolas Normais; 

 Institutos de Educação onde, além dos cursos de formação de professores,

funcionavam também o Jardim de Infância e a Escola Primária como anexos e cursos de 

especialização de professor primário e habilitação de administradores escolares.  
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Em ambos os ciclos, predominavam disciplinas de formação geral sobre as disci-

plinas de formação profissional, evidenciando uma ênfase na cultura geral em detrimento 

da formação técnico-profissional, apesar de se tratar de um curso de caráter terminal e pro-

fissionalizante, em uma época em que a maioria das alunas não prosseguia no nível superi-

or. (ROMANELLI, 2003). 

Pela Lei Orgânica nº 8530 de 1946 – Artigo 7º que trata do curso de regentes de 

ensino primário este se faria em quatro séries anuais, e dentre as disciplinas que compu-

nham o currículo estava o Desenho e Caligrafia nas duas primeiras séries, além da mate-

mática. A disciplina de Desenho permanece nas duas últimas séries do curso de regentes 

para o primário, bem como a matemática; deixando, no entanto, de fazer parte a caligrafia. 

E sobre o curso de formação de professores primários dentre as disciplinas que integram 

esse currículo a disciplina de Desenho e Artes Plásticas nas três séries do curso. (1946, 

Art.8º,). Fazemos observar que esse curso permitido o seu funcionamento, de acordo com o 

artigo anterior, em dois anos de estudos intensivos, traz o Desenho e Artes Plásticas, nas 

duas séries dentre as demais disciplinas. (1946, Art. 9º). 

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. LEI Nº 4024 DE 

20/12/1961 

As reformas estaduais das escolas normais limitaram-se principalmente a altera-

ções curriculares. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024, de 

20/12/1961), segundo Tanuri, (1970) não trouxe soluções inovadoras para o ensino normal, 

conservando as grandes linhas da organização anterior, seja em termos de duração dos es-

tudos ou de divisão em ciclos. Registre-se apenas a equivalência legal de todas as modali-

dades de ensino médio, bem como a descentralização administrativa e a flexibilidade curri-

cular, que possibilitariam o rompimento da uniformidade curricular das escolas normais. 

A maioria dos estados conservou o sistema dual, com escolas normais de nível gi-

nasial, com quatro séries no mínimo, e as de nível colegial, com três séries no mínimo, 

certamente em face da insuficiente quantidade de candidatos qualificados para a docência 

no ensino primário. Apenas Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Guanabara 
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e Distrito Federal utilizaram-se somente de escolas de segundo ciclo de grau médio para 

preparação de seus professores primários (TANURI, 1970).  

Como a Lei de Diretrizes e Bases fixou apenas padrões mínimos de duração para 

os dois tipos de cursos, aos Conselhos Estaduais caberia a iniciativa de estender esse mí-

nimo, nas proporções desejadas. Com referência ao curso ginasial, a grande maioria dos 

estados manteve-se nos estritos limites da duração mínima, com exceção apenas dos esta-

dos de Pernambuco, Minas Gerais e Paraíba, que ampliaram a duração de seus cursos para 

cinco anos, dedicando o quinto à preparação pedagógica mais específica. Quanto ao curso 

normal de nível colegial, apesar de iniciativas de algumas unidades da Federação no senti-

do de estendê-lo para quatro séries, apenas o estado de São Paulo logrou fazê-lo ainda an-

tes da Lei 5.692/71. 

Aliás, no que diz respeito ao aumento dos estudos e à elevação do nível de forma-

ção, começam a aparecer iniciativas favoráveis à formação do professor primário em nível 

superior. Neste sentido, é importante destacar que o primeiro Parecer do Conselho Federal 

de Educação referente ao currículo mínimo do Curso de Pedagogia (Parecer CFE 251/62) 

deixa entrever que “nele se apoiarão os primeiros ensaios de formação superior do profes-

sor primário”, prevendo a superação próxima do modelo de formação em nível médio nas 

regiões mais desenvolvidas do país. Quanto ao ensino primário faz parte as disciplinas o-

brigatórias sendo em número de cinco e mais duas não ultrapassando sete disciplinas. Den-

tre as disciplinas apontadas não consta o Desenho.  

Nosso objetivo com o exame da legislação é compreender as finalidades reais para 

o ensino do Desenho na formação do professores primários. Para Chervel (1990) o estudo

das finalidades de ensino deve começar evidentemente pela exploração de textos oficiais 

programáticos, discursos ministeriais, leis, ordens, acordos, decretos, instruções, circulares, 

fixando os planos de estudos, os programas, os métodos, os exercícios. É também necessá-

rio ao historiador, saber distinguir entre as finalidades de objetivo – aquelas presentes nos 

documentos – e as finalidades reais – aquelas realmente colocadas em prática, pois o pro-

blema das finalidades de ensino é um dos mais complexos e sutis com os quais se vê con-

frontada a história do ensino. 
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DO ACERVO 

E continuando nessa perspectiva, para que se possa construir a história de uma dis-

ciplina faz-se necessário, explorar uma grande variedade de documentos oficiais, tais co-

mo: já abordamos: leis, decretos, pareceres e resoluções. Contudo, segundo Chervel, não 

podemos nos limitar apenas a esses textos, pois, se assim agirmos, estaríamos construindo 

apenas uma história de políticas públicas e não uma história das disciplinas.  

Para Chervel, o estudo da legislação deve ser realizado, simultaneamente, ao estu-

do do cotidiano escolar, pois, na medida em que a legislação determina o que se deve ensi-

nar, o cotidiano escolar nos revela como esta legislação foi utilizada pelas instituições de 

ensino na construção de suas propostas pedagógicas. A análise das matrizes curriculares do 

Curso Normal se torna relevante para compreendermos como as instituições de ensino se 

apropriaram das decisões estabelecidas nos documentos oficiais, instituídas no Brasil, no 

período citado. Ao estudarmos os fatores que levaram à introdução e às transformações 

ocorridas no currículo escolar, considerando-se a disciplina de Desenho, faz-se necessário 

compreender as concepções que norteiam o currículo.  

Pacheco nos afirma que: “[...] o currículo deve ser questionado como um campo 

que representa um esforço profissional de diversos especialistas com perspectivas diferen-

tes quanto à concepção, desenvolvimento e avaliação de um projeto de formação.” (PA-

CHECO, P.40, 2005). 

 Nesse texto recorreremos a uma obra didática que traz como título - ”Desenho à 

mão livre: ao alcance” – STECK, José Francisco; Autorização nº 403, portaria nº 1994 de 

04/11/1958 e compõe o acervo da biblioteca da Universidade Estadual de Minas Gerais- 

UEMG- Faculdade de Educação – FAE- Belo Horizonte. MG. O livro foi analisado numa 

perspectiva de relacioná-lo com a Lei Orgânica de 1946.  

 Uma primeira análise diz respeito ao prefácio. 

 O autor começa afirmando que:- “Desenhar é fácil, assim como escrever é fácil, 

desde que se parta da forma mais simples para a mais complexa, desde que se tenha méto-

do. „Desenhar é útil e divertido”. (STECK, 1958). 

Nessa obra o prefácio é composto por 04 (quatro) itens, dispostos da seguinte ma-

neira: o primeiro item é dedicado a todas as crianças que estejam iniciando seus primeiros 

Comunicações



XIV Seminário Temático 

Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): 

Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  

Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 

Universidade Federal Rio Grande do Norte       ISSN: 2357-9889 

passos no Desenho, quer em casa, quer na escola primária como meio para desenvolver a 

observação, o senso de equilíbrio, o raciocínio, o gosto e os bons hábitos de higiene. 

O segundo item é direcionado aos adultos como passatempo de férias ou aos do-

mingos e feriados; o terceiro item aos adolescentes sob a orientação sábia e experiente dos 

professores e o quarto item aos professores de Desenho e Artes Industriais.  

O autor destaca que o livro é desprovido de sombreados e apresenta grande sim-

plicidade.  Os desenhos são dispostos de acordo com níveis em grau de dificuldade, come-

çando pelos mais simples aos mais elaborados. Chama a atenção em dizer que os desenhos 

poderão ser ampliados e coloridos com guache, aquarela, lápis de cor, ou lápis de cera. 

Salienta que a presença do desenho oportuniza o trabalho com linhas, ângulos, figuras pla-

nas e sólidos geométricos. Trabalha também figuras de animais, vegetais, paisagem e ma-

rinha, figuras humanas e explora a fauna, a flora e caricaturas. 

O desenho aparece em etapas bem como os conteúdos. O autor propõe que o tra-

balho deve começar por adequar a mão, a vista e os movimentos ao desenho, fazendo com 

que se trabalhe por etapas: primeiro com a morfologia geométrica, desenho ornamental 

(com formas livres e formas geométricas) e desenho imitativo (em que se desenhe a fauna, 

a flora e as formas humanas). 

Buscaremos informações sobre o uso desse livro em cursos normais ou na peda-

gogia; bem como se há ficha catalográfica que mostre se o livro foi consultado; se integrou 

referências bibliográficas em cursos.  

Figura 1:Capa do Livro "Desenho à Mão Livre" de Steck 

FONTE: Acervo da biblioteca da Universidade Estadual de Minas Gerais UEMG- Faculdade de 

Educação.  FAE- Belo-Horizonte – MG 

Comunicações



XIV Seminário Temático 

Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): 

Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  

Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 

Universidade Federal Rio Grande do Norte       ISSN: 2357-9889 

Figura 2: Contracapa do livro " Desenho à Mão Livre" 

FONTE: Acervo da biblioteca da Universidade Estadual de Minas Gerais-          UEMG Faculdade 

de Educação- FAE. Belo – Horizonte – MG. 

CONSIDERAÇÕES 

          Em estudo sobre Geometria e o Desenho prescritos para a formação de normalis-

tas brasileiros no período da Primeira República, Oliveira (2015a) conclui que o Desenho 

Linear parece ocupar um papel de destaque nessa formação participando como matéria de 

praticamente todos os anos do curso normal.  Apresenta-se para desempenhar uma função 

prática relevante de educar a vista e adestrar a mão - em muitos casos o Desenho vem junto 

à caligrafia como disciplina.  

Em outro estudo Oliveira (2015b), examinando artigos da Revista do Ensino de 

Minas Gerais, avalia que a análise dos artigos que tratam do ensino de Desenho possibili-

tou uma aproximação com as finalidades reais para o ensino desses saberes na escola pri-

mária da Primeira República, permitindo evidenciar o papel central dessa disciplina na 

metodologia de ensino a ser aplicada pelos normalistas. O Desenho foi um saber impres-

cindível para o bom “funcionamento” do método intuitivo. 

No caso do estudo que iniciamos ainda não é possível tecer considerações que in-

diquem manutenções ou rupturas com esse panorama apresentado. Consideramos que é 

significativo ao futuro educador estudar a história da educação matemática, para conhecer 

o passado, a partir das representações construídas, entendendo que são construções huma-
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nas e a partir desta experiência pensar o presente refinando assim a atenção sobre a experi-

ência vivida contribuindo com o exercício de um olhar reflexivo. 

Manter-se em constante dúvida, desnaturalizando o acontecimento histórico; 

construir um patrimônio cultural a respeito de sua profissão e sua área de atuação, adqui-

rindo assim, um conhecimento capaz de explicar, quando necessário, o papel do profissio-

nal da educação. 

O exame da legislação relativa ao Estado de Minas Gerais,  possibilitou identificar 

o Desenho presente de forma mais constante nos cursos de formação de professor primário,

mas com características mais diversas que vão do desenho linear, ou natural ao desenho 

geométrico, mas aliado à caligrafia 

REFERÊNCIAS 

BELLO. R. A. Pesquisa Histórica da educação, 12ª ed. São Paulo, Do Brasil, 1978. 

BRASIL- Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de1961  Fixa as Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional, Brasília 

__________,Decreto – lei nº  8529 de 02 de janeiro de 1946, Expede a Lei Orgânica do 

ensino primário, Rio de Janeiro, 125º da Independência e 58º da Republica ,1946. .Brasília 

_________Lei 5.692/71, de 11 de agosto de 1971. Diário Oficial da União, Brasília, 12 

ago. 1971. BRASIL/MEC/CFE. Parecer 349/72. Documenta, n. 137, p. 155- 173, abr. 

1972.  

__________ Diário Oficial da União. Decreto 8529, de 2/1/1946 – Lei  Orgânica do Ensi-

no Primário. Publicado em 4/1/1946, seção 1, p. 113.  

http://www.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8529-2-janeiro-1946. 

CHARTIER, R.A história cultural – entre práticas e representações. Lisboa: Difel; Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil S.A., 2009. 

CHERVEL A. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesqui-

sa. Teoria & Educação, n.2. Porto Alegre, RS, 1990. 

CHOPPIN  ,A.. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. 

Educação e Pesquisa, São Paulo, v.30, n. 3, p. 549-566, set./dez. 2004. 

Comunicações

http://www.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8529-2-janeiro-1946


XIV Seminário Temático 

Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): 

Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  

Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 

Universidade Federal Rio Grande do Norte       ISSN: 2357-9889 

NÓVOA, A. Apresentação: Por que a história da educação? In: STEPHANOU, Maria 

BASTOS, M. H. C. (Orgs.). Histórias e Memórias da Educação no Brasil, vol. II: 

Séc.XIX. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

OLIVEIRA, M. C, A. de; Geometria e Desenho como matérias do Curso Normal no 

período da Primeira República no Brasil. Interfaces Científicas- Educação, v.3.p 43-54, 

2015 a. 

_____ A Revista do Ensino e os objetivos do ensino da Geometria e do Desenho na 

formação de normalistas brasileiras. In; XII Seminário Temático: Saberes Elementares 

Matemáticos do Ensino Primário (1890- 1970): o que dizem as revistas pedagógicas? 

2015. Curitiba. Anais..Curitiba. Edi PUCPR, 2015 b  p 445- 457. 

PACHECO, J. A.. Escritos Curriculares. São Paulo; Cortez, 2005. 

REVISTA DO ENSINO. Belo Horizonte: Inspetoria Geral da Instrucção. Ano IV – n. 

35, de julho, 1929. 

REVISTA DO ENSINO. Belo Horizonte: Inspetoria Geral da Instrucção. Ano III – n. 

26, de outubro, 1928. 

REVISTA DO ENSINO. Belo Horizonte: Inspetoria Geral da Instrucção. Ano VI – n. 

64, de dezembro, 1931. 

ROMANELLI, O. de O. História da educação no Brasil. 23ª. ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 

1999. 

__________. História da Educação no Brasil (19309/1973). 28 ed. Petrópolis: Vozes, 

2003. 

SAVIANI, D. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no 

contexto brasileiro. In: Revista Brasileira de Educação v. 14 n. 40 jan./abr. 2009. 

STECK, J. F. Desenho à mão livre ao alcance. Editora Tecno Print LTDA Rio de Janeiro- 

RJ. 1958. 

TANURI, L. M. (1970). Contribuição para o estudo da escola normal no Bra-

sil. Pesquisa e Planejamento, São Paulo, v. 13, dez., p. 7-98. 

_________ História da formação de professores. Revista Brasileira de Educação, nº 14, 

mai/jun/jul/ago, pp. 61-88. 2000. 

VALENTE, W. R. História da Educação Matemática: interrogações metodológicas  In: 

REVEMAT:- Revista Eletrônica da Educação Matemática V2.2,p.28-49, UFSC;2007, 

p.31).

Comunicações



O ENSINO DE MATEMÁTICA NO PRIMÁRIO: Bahia e 

França 

Claudinei de Camargo Sant´Ana1 

RESUMO 
Apresentamos aqui uma proposta de pesquisa de cunho histórico comparativo onde pretende-se 

investigar quais as similaridades e possíveis influências existiram na criação e atuação dos Grupos 

Escolares no estado da Bahia/Brasil e em Limoges/França. Ao analisar um período específico, 

procurar-se-á identificar os processos de internacionalização e circulação dos ideais que motivaram 

o processo de criação dos Grupos Escolares. O desenvolvimento do projeto se dará,

preferencialmente fundamentada também nas fontes disponibilizadas no âmbito da pesquisa em 

desenvolvimento, focadas no ensino de matemática nos Grupos Escolares no período de 1890 a 

1970. 

Palavras-chave: História da Educação Matemática. Ensino Primário de Matemática. Grupos 

Escolares. 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa atual fundamenta-se na experiência anterior, a ser concluída em julho de 

2016, intitulada “A construção dos saberes elementares matemáticos no primário no estado 

da Bahia”2 e também nas pesquisas “L'Enseignement des Mathématiques à L'École 

Primaire, XIXE‐XXE Siècle. Études comparatives, Brésil‐France”3 e “A constituição dos 

saberes elementares matemáticos: A Aritmética, a Geometria e o Desenho no Curso 

Primário em perspectiva histórico-comparativa, 1890-1970”4 

1 Coordenador do Grupo de Estudos em Educação Matemática/UESB, Professor PPGECM, PPGED e 

PROFMAT, claudinei@ccsantana.com 

2 Chamada Pública Universal CNPq MCTI-CNPq edital 14/2013 - n° 479504/2013-0 

3 CAPES-COFECUB edital Nº. 021/2013 - n°807-14 

4 Organizado pelo Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil (GHEMAT) 
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As três pesquisas, que são articuladas, foram desenvolvidas por uma rede de 

pesquisadores nacionais e internacionais, atuando aproximadamente em vinte estados 

brasileiros, quando serviram de aporte para o desenvolvimento de pesquisas de Iniciação 

Científica, mestrado e doutorado, relacionadas com o ensino de matemática nas séries 

iniciais. Dentre as ações, iniciamos com o desenvolvimento de uma base de acesso livre, 

que se constitui como local comum de alocação virtual das fontes obtidas pelos diversos 

projetos regionais (SANT’ANA, SANTANA, 2015), a criação deste espaço virtual 

localizado fisicamente na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)5, propicia a 

utilização das fontes identificadas localmente por pesquisadores de outras regiões 

(COSTA, 2015). 

O repositório propõe uma nova postura no acesso de fontes das pesquisas 

produzidas pelos grupos locais que ficam disponibilizados para qualquer outro que as 

queiram utilizar em futuras pesquisas (VALENTE, 2005) (COSTA, 2015). Este 

movimento de pesquisa em rede, foca e posiciona as pesquisas na área em um lócus em 

que “A inscrição dos estudos históricos da Matemática escolar, no campo da História da 

Educação, representa uma escolha fundamental para que se possa configurar teórica e 

metodologicamente, as pesquisas sobre o tema” (VALENTE, 2007, p.22). 

De certo que o desenvolvimento das pesquisas na área, podem fundamentar-se em 

documentos relacionados com a prática escolar desenvolvida em outrora, assim,  

Ao lado de toda normatização oficial que regula o funcionamento das 

escolas, como leis, decretos, portarias etc. há toda uma série de produções 

da cultura escolar: livros didáticos, cadernos de alunos, de professores, 

diários de classe, provas, etc. São essas as fontes de pesquisa que devem 

ser encontradas, organizadas e inventariadas a fim de estudarmos a 

trajetória histórica da Matemática escolar. 

(VALENTE, 2007, p.31) 

Nem sempre encontramos facilmente tal documentação, porém não basta termos 

acesso à tais documentos históricos se não conseguirmos realizar uma análise que possa 

identificar os traços da cultura escolar implícita à estes. 

5 https://repositorio.ufsc.br 
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Cabe ressaltar que as pesquisas apresentadas, demonstram a preocupação com um 

campo de pesquisa que, nem sempre obteve atenção de pesquisadores da área da educação, 

pois: 

“...o tema não atrai historiadores, historiadores da educação, por levar em 

consideração saberes que não são do domínio desses pesquisadores...de 

outra parte aqueles que têm a matemática como sua formação graduada 

parecem não estar interessados em tratar de conteúdos considerados tão 

rudimentares...” 

(MACIEL, VALENTE, 2015, p.17) 

Os estudos na área da História da Educação Matemática, procuram também, 

reconhecer que a história da matemática e história da educação matemática não se 

sobrepõem, e envolve necessariamente o saber histórico dos professores, que via de regra 

podem ser identificados e quiçá, comparados internacionalmente. Principalmente quando 

concebemos a produção do conhecimento para além do espaço territorial, extrapolando os 

limites locais VALENTE (2012). 

JUSTIFICATIVA 

No estado da Bahia, a Lei n.117/1985 regulamentou o ensino primário, “A ideia era 

de que o Grupo Escolar apenas devia ‘reunir’ num mesmo prédio as diversas escolas 

isoladas”, (ROCHA, 2012, p.251). Até a primeira metade do século XX, foram realizadas 

diversas tentativas de reformulação e modernização do ensino primário no estado. Na 

França “...até os anos 1960, o sistema escolar é em grande medida organizado em função 

das classes sociais às quais os alunos pertencem: a escola primária constitui a escola do 

povo, e o ensino secundário é destinado às classes mais favorecidas...” (D’ENFERT, 2014, 

p.170).

Existem fortes indícios da interlocução e circulação dos ideias relacionados ao 

desenvolvimento educacional entre os dois países em determinados períodos, podemos 

conjecturar que desde o império isso tenha acontecido, neste período houve a criação da 

primeira Escola Normal em 1836, momento em que professores baianos faziam estágio na 

França, especificamente nas cadeiras de Desenho Linear, Caligrafia e Aritmética. Nesta 

mesma época, são indicados para o ensino, a utilização de livros clássicos para o ensino de 
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então, por exemplo, no que se refere ao ensino de Aritmética e Desenho (FRANÇA, 1936), 

sendo indicados a utilização dos livros de “Arithmética de Bezout”6 e “Desenho Linear de 

Louis Benjamin de Francoeurt”7 (D’ESQUIVEL et al; 2014). 

Respeitando as devidas proporções, observa-se também algumas características 

similares ao sistema desenvolvido no estado da Bahia. Baseados nas propostas oficiais e 

documentação das escolas identificamos que a primeira menção aos Grupos Escolares no 

estado, aparece na Lei nº 117 de 24 de agosto de 1895 (D’ESQUIVEL et all; 2014), 

(SANT´ANA, SANTANA, 2015). 

De certo que os grupos Escolares, foram fundamentais no cenário educacional 

brasileiro, inaugurando uma nova proposta e perspectiva, simbolizando na época um tipo 

de escola moderna (SOUSA, 1998). No estado da Bahia a modernização do ensino de 

matemática, foi difundida e apropriada pelos professores da escola básica em um processo 

de adaptação (SANT’ANA, 2011).  

INTENÇÕES DA PESQUISA 

Pretendemos identificar e analisar os processos de internacionalização, 

institucionalização, circulação e profissionalização, relativos à matemática na escola 

primária na Bahia. Na perspectiva de aprofundamento das ações já realizadas e em função 

da importância histórica do processo de surgimento da escola seriada, pretendemos: 1. 

Aprofundar um quadro teórico-metodológico de trabalho; 2.Organizar um banco de dados 

de fontes, tais como livros e manuais didáticos, revistas, cadernos de alunos, de 

professores, programas curriculares, provas e avaliações, documentos oficiais, etc; 

3.Preservar o acervo documental dos grupos escolares e disponibilizá-la por meio digital;

4.Identificar nas fontes encontradas a circulação e apropriação de modelos culturais ligados

aos saberes elementares matemáticos; a trajetória de formação profissional dos professores 

dos grupos escolares; 5.Preservar o acervo documental dos grupos escolares e 

6Etiene Bezout autor de livros para o ensino de matemática de nacionalidade francesa (VALENTE, 1999). 

7Louis-Benjamim Francouer, matemático e autor de livros para o ensino de matemática de nacionalidade 

francesa (TRINCHÃO, 2008, p. 266). 
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disponibilizá-la por meio digital; 6.Divulgar os resultados obtidos por intermédio de 

publicações; 7.Divulgar os resultados obtidos por intermédio de publicações. 

UM CAMINHO 

Os pressupostos teórico-metodológicos assumidos por este projeto sobre a cultura 

escolar, possibilitarão uma postura de investigação que compreendo o papel proativo 

ocupado pela escola na organização do conhecimento e significada importância no 

processo de formação dos discentes e de seus próprios mecanismos de sobrevivência, 

táticas, estratégias, apropriação. (CHARTIER, 1990). 

O desenvolvimento da pesquisa em âmbito histórico, supõem que a escola não é um 

espaço sonde não ocorrem mudanças ao longo dos tempos, de certo que se constitui como 

local principal, se não o mais importante para o surgimento da cultura escolar, local de 

reelaboração, e muitas vezes, confronto de ideias e ideologias. (CHERVEL, 1990), 

(JULIA, 2001), FRAGO (1995). Assim, para desenvolvimento da pesquisa, nos 

fundamentaremos na perspectiva da cultura escolar (CHARTIER, 1990). 

De modo que utilizaremos, preferencialmente as fontes primárias (NUNES, 2006), 

tais como documentos governamentais, livros, publicações da época e também nos 

documentos escolares, tais como diários, cadernetas, cadernos, exames e documentos 

diversos. 

Como este processo de pesquisa é aprofundamento do projeto anterior, devemos 

continuar com a busca e identificação de documentos oficiais, livros e revistas utilizados 

no ensino de matemática; periódicos que tenham sido utilizados pelos professores e/ou 

circularam no Brasil bem como na França e que abordem o ensino de matemática nos 

Grupos Escolares. Neste sentido, iremos priorizar inicialmente o estado da Bahia no Brasil 

bem como a cidade de Limoges na França. 

As cidades citadas anteriormente serão as primeiras a serem objeto de estudo para 

coleta de informações e construção do banco de dados que serão digitalizados e 

disponibilizados digitalmente e também no repositório do projeto maior (COSTA, 2015). 

Ressaltando que procuraremos caracterizar e identificar os processos de 

internacionalização, institucionalização, circulação (CHARTIER, 1990). 
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Seguindo na mesma expectativa de resultados, propiciado pelas ações do projeto 

anterior, espera-se que ao final da pesquisa, tenhamos: a produção bibliográfica: relativo a 

trabalhos científicos publicados em eventos e revistas especializadas; e a produção técnica: 

constituição de base de dados e/ou catalogação das fontes referente ao estado da Bahia. 

Além desses, contamos com o envolvimento de um grupo diversificado de 

pesquisa, desenvolvendo trabalhos de doutorado, mestrado e iniciação científica que de 

certo irá promover a criação de massa crítica no estudo de pesquisas relacionadas com o 

tema. 

No desenvolvimento do projeto, algumas pesquisas de mestrado já foram 

desenvolvidas relacionadas com os Grupos Escolares na Bahia, por exemplo, temos o 

trabalho de D'Esquivel (2015) apresenta o processo de escolarização dos conhecimentos de 

Desenho e de Geometria na Bahia no período de 1835 e 1925, identificando o processo 

destes no ensino primário; em Amaral (2015) encontramos a análise da cultura escolar dos 

Grupos Escolares no que se refere às cidades de Anagé, Brumado e Guanambi, focando no 

período de 1938 a 1970. E pesquisas realizadas pelo Grupo de Estudos em Educação 

Matemática -GEEM, por exemplo em Amaral, Santana, Sant´Ana (2015) é apresentada 

uma pesquisa com pressupostos comparativos para a escola e a questão de gênero para a 

escola baiana no Império-República (1827-1939), no que se refere ao ensino de 

Matemática, onde observa nas normatizações a diferenciação do ensino da Aritmética e 

Geometria no curso primário.  

A partir da construção inicial de um banco de dados virtual e pesquisas construídas 

advindas de uma primeira imersão no levantamento de análise de fontes, pretendemos 

seguir na construção e melhoria das discussões, bem como na análise dos processos de 

internacionalização, institucionalização, circulação e profissionalização (CHARTIER, 

1990), relativos à matemática na escola primária na Bahia, especificamente na região de 

Vitória da Conquista. 
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RESUMO 
Este estudo expõe resultados iniciais sobre a instrução primária do estado de São Paulo, nos anos 

iniciais da década de 1920, quando o método intuitivo sofre significativa mudança de interpretação 

e surgem deslocamentos operados no ideário da pedagogia intuitiva. Nesse período, ocorre uma 
reforma da instrução pública nesse estado, idealizada por Sampaio Dória que pretendia combater o 

analfabetismo e difundir um novo modelo de organização do sistema escolar. As principais fontes 

utilizadas neste estudo são os Anuários do Ensino do Estado de São Paulo de 1920-1921, 1922 e 

1923 os quais apresentam vestígios desses deslocamentos. Os documentos revelam que embora os 
reformadores permanecessem fiéis à adoção do método intuitivo, há indícios de incorporação de 

elementos característicos do futuro movimento escolanovista no Brasil. 

.  

Palavras-chave: Instrução Primária; Anuário de Ensino; Ensino Intuitivo. 

PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES 

Escutar os mortos com os olhos foi a expressão utilizada por Chartier (2014) para 

chamar a atenção dos historiadores sobre os vestígios contidos em documentos antigos, 

aqueles que deixam registradas as palavras dos mortos para recordar feitos ou relatos de 

vida. Somente a leitura desses escritos não significa “escutar os mortos com os olhos”. O 

historiador deve decifrar os significados construídos pelas várias formas em que esses 

impressos estão inscritos, ou seja, sob formas impressas diferentes podem ser 

“diversamente apreendidos, manipulados, compreendidos” (1991).  Procura desconstruir a 

ideia de que só existe um modo de ler possível,  suscitando um mesmo significado. 

Esforçando-se para escutar os mortos com os olhos, este estudo intenta verificar 

os novos significados que emergem do ideário da pedagogia intuitiva no início da década 

1 Docente da Universidade Anhanguera de São Paulo – UNIAN, Campus Maria Cândida. E-mail: 

aparecida.duarte6@gmail.com. 
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de 1920, época de transição em que urgia por em prática um projeto liberal capaz de 

recompor o regime republicano. Os pensadores republicanos apontavam as ineficiências 

institucionais, incapazes de fortalecer e modernizar a sociedade brasileira percebendo o 

Brasil como atrasado, inculto, conservador e oligárquico. A instrução pública era vista 

como alternativa adequada para inserir o povo na política e na república. O indivíduo 

educado era “capaz de combater a tirania, o obscurantismo e apreciar com isenção de 

espírito os atributos da sociedade racional” (MONARCA, 1989, p. 44).  

Trata-se de época em que o padrão cívico-patriota se mistura com as ideias 

renovadoras, e nesse cenário se introduzem, quando muito, elementos secundários, 

auxiliares em tempos de reconstrução nacional,  

Proclamada a República, aboliram-se os privilégios de classe, cor, raça, 

religião etc. através dos direitos civis e jurídicos, surgia o cidadão da 

Republica o citoyen. Como regime igualitário em sua essência o novo 

regime acabou por provocar angústias no pensamento culto, obrigando-o 
a repensar a organização social, para buscar formas de inserir o povo na 

política e manter a estabilidade social [Grifos do autor].  

(MONARCA, 1989, p.56). 

No início da década de 1920, foram realizadas significativas mudanças no 

sistema educacional em São Paulo, consideradas necessárias para instaurar um estado 

moderno, que respondesse às reivindicações sociais.  

Para Fernando de Azevedo, 

O primeiro sinal de alarme que nos colocou francamente no caminho da 

renovação escolar foi a reforma empreendida em 1920 por Antonio 

Sampaio Dória que, chamado a dirigir a instrução pública em São Paulo, 
conduziu uma campanha contra velhos métodos de ensino, vibrando 

golpes tão vigorosamente aplicados à frente constituída pelos 

tradicionalistas que panos inteiros do muro da antiga escola deveriam 

desmoronar. 
(AZEVEDO apud CARVALHO, 2010, p. 19). 

A reforma paulista instituída por Antonio Sampaio Doria e efetivada na Lei 1750 

de dezembro de 1920
2
, tinha como uma das principais metas o combate ao analfabetismo, 

que na época grassava o estado de São Paulo, estando na ordem de 77% em 1920, de 

acordo com Sizenando Rocha Leite, delegado de ensino do estado de São Paulo, da 11ª 

2 A Reforma Sampaio Dória foi revogada em 1925. 
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Região (ANUÁRIO, 1923). A alfabetização se mostrava como questão primordial 

brasileira e os imigrantes, passam a ser vistos como ameaça para o desenvolvimento do 

país, havendo urgente necessidade de homogeneizar a nação. “Além do combate ao 

analfabetismo, reagia-se ao surgimento de outros tipos de escola na sociedade paulista, tais 

como escolas privadas estrangeiras, escolas ligadas ao movimento anarquista e a entidades 

de cultura negra” (CAVALIERE, 2003,p. 33). 

A primeira medida tomada por Dória foi a realização de um recenseamento 

escolar, que serviu como suporte para a padronização escolar, para tomada de providências 

para melhor aproveitamento de recursos e organização do sistema educacional. 

Para promover a uniformização do ensino primário, a Reforma reduziu o curso 

primário de quatro para dois anos, obrigatório e gratuito para crianças entre 9 e 10 anos; 

instituiu o ensino médio de dois anos; o ensino complementar de três anos; o ensino 

secundário (ginásios e escolas normais); o ensino profissional e o ensino superior, como 

forma de ampliar o número de vagas nas escolas e combater o analfabetismo.  

Diante desse cenário, este artigo apresenta um estudo, ainda em fase preliminar, 

que intenta analisar deslocamentos operados no ideário da pedagogia intuitiva durante a 

reforma da instrução pública de 1920, utilizando como fontes Anuários do Ensino do 

Estado de São Paulo de 1920-1921, 1922 e 1923.  Os discursos expressos nos anuários de 

ensino do Estado de São Paulo
3
 informam sobre a educação naquele estado sob o viés da 

administração pública, contendo prescrições legais e recomendações necessárias para a 

obtenção de um ensino homogêneo. Embora somente apresentem a versão da 

administração, permitem traçar um quadro do ensino paulista, ao indicarem as ideias das 

autoridades paulistas no âmbito da instrução pública, revelando suas representações
4
 

acerca de tornar a instrução pública uniforme e integrada.  

Os anuários de ensino da década de 1920 constituíam-se de relatórios elaborados 

pela Diretoria Geral da Instrução Pública e apresentados ao Secretário do Interior, com a 

devida autorização do governo do Estado de São Paulo. Essa autorização, que vem 

3 Publicados pela primeira vez em 1908, os anuários foram publicados, num total de 15 publicações, até 

1925, voltando a ser publicados em 1935/1936 e 1936/1937. 
4 Para Chartier “As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e 

práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas 

menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 

escolhas e condutas (1990, p.17).  
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expressa na primeira página dos anuários analisados, revela a submissão da instrução 

pública à administração paulista.  

OS ANUÁRIOS DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO  (1920-1923) 

O Anuário de 1920-1921, contém um relatório apresentado por Guilherme 

Kuhlmann
5
 , Diretor Geral da Instrução Pública de São Paulo ao Secretário do Interior. No 

relatório, Kuhlmann exibe dados estatísticos sobre a reforma em curso. Exibe ainda a 

publicação do decreto n. 3.356, de 31 de maio de 1921, o qual regulamenta da lei n. 1.750, 

de 8 de dezembro de 1920 e que trata da reforma da instrução pública do estado de São 

Paulo. Segundo esse decreto, em seu artigo 23, competia ao diretor da instrução pública 

reunir semestralmente, delegados regionais, diretores das escolas normais e profissionais e 

dos ginásios, para estudar questões referentes ao ensino público. 

Assim, a última parte do Anuário é dedicada às conclusões e memoriais 

apresentados nas reuniões do Conselho de Educação, realizadas na cidade de São Paulo 

nos dias 20 a 25 de julho de 1921, em conformidade com o artigo 23 do decreto n. 3.356, 

de 1921.  Coube ao senhor Guilherme Kuhlmann inaugurar a reunião do Conselho, 

incitando os participantes a terem firmeza e coesão, já que estavam passando por um 

período de transição.  

A primeira comissão dedicou-se a responder a questão “Como tornar o ensino 

primário mais efficiente?” e leva a assinatura de Romano Antenor Barreto, às p. 278-288. 

A constatação de que o ensino primário naquele momento não era eficiente, animou a 

Comissão a proceder uma investigação nos grupos escolares paulistas. Segundo o relator, 

podia-se confiar na eficiência dos grupos escolares e das escolas reunidas, “ponto de 

partida de todas as carreiras, de todos os caminhos que levam os homens à vida plena, com 

a segurança da vitória” (p. 280). Preocupava-o, no entanto, o andamento das escolas 

isoladas. O professor, depois de um ano lecionando nas escolas isoladas, tinha o direito de 

pedir remoção para uma escola mais próxima da cidade, com um melhor ordenado. Essa 

situação fazia com que as escolas isoladas tivessem professores em trânsito. A 

5 Guilherme Khulmann, auxiliar de Sampaio Doria, o substituiu e implantou a Reforma de 1920, de autoria 

de Doria. Com sua posse, ocorreu o rompimento entre os dois. Sampaio Doria comenta sobre esse 

rompimento em seu livro, “Questões de Ensino”, publicado em 1923 (SOUTO, 2003).  
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recomendação dada pelo relator era de que se igualassem os vencimentos de todos os 

professores das escolas isoladas do estado. Reivindicava ainda melhores condições físicas 

para as escolas, em termos de instalações e de materiais educativos. Segundo o relator, 

além da missão de alfabetizar, o professor deveria ser dotado de noções de psicologia das 

pessoas que residiam na zona rural, durante seus estudos nas escolas normais, de modo a 

conhecer as particularidades da região. 

O relator defendeu ainda a necessidade de promover encontros regulares de 

professores das escolas isoladas, com o intuito de ler e comentar preceitos legais e 

pedagógicos necessários para o bom andamento da escola: “Só assim o educador poderá 

desempenhar o seu mister em cada célula de homens do organismo social. Para os novos 

ele será o ponto de convergência de todas as atenções, de todo interesse, como o será para 

os velhos do prestígio a que fizer justiça” (p. 287). 

No item intitulado “Tese IV – Sugestões para uniformização dos processos de 

ensino de leitura e arithmética” a comissão encarregada daquela tese afirmou que não era 

possível uniformizar os processos de ensino, no máximo, poder-se-ia uniformizar os 

métodos. Essa falta de uniformidade teria origem, dentre outras, na diversidade de 

orientações dadas à pedagogia e nas práticas pedagógicas adotadas nas escolas normais e 

na diversidade de cartilhas adotadas nas escolas. 

A tese VI foi assinada por Renato Jardim. Dentre os assuntos tratados, discorreu 

sobre o ensino da Psicologia nas escolas normais. A tese defendida era a de que não se 

devia dar atenção à psicologia metafísica, aquela dedicada à natureza do espírito e às 

faculdades da alma. Ao contrário, as escolas normais deveriam proceder ao estudo da 

psicologia aplicada à educação, especialmente à da criança. 

Parece que em qualquer lição e psicologia o ponto de partida deveria ser 

uma observação direta do aluno de um fato de consciência que o 

professor provocaria, e que a lição deveria constituir da palestra a 
respeito entre o professor e a classe. Substituir esta lição via pela 

reprodução de longos enunciados de um compêndio, utilizar-se para dar 

conhecimento de um fenômeno de consciência, de definições, de 

fórmulas feitas, de determinada explanação encontrada pelo aluno em um 
livro, como se, se tratasse de alguma coisa só possível de conhecer 

através de alheia notícia, parece uma aberração. Pelo menos, a ordem de 

desenvolvimento do curso não deverá ser – pensamos – a ordem 
regressiva, comumente seguida. O estudo dos fatos dos mais simples aos 

mais complexos e a inferência por indução das suas causas e das leis que 

a eles presidem, sem a preocupação obsedante da ordem lógica dos 
assuntos, é o que nos parece convir.  
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[...]No que se refere à experimentação com o auxílio de aparelhos, à 
psicologia de laboratório, o conhecimento do aluno deve ser colhido 

diretamente, fazendo ele ou pelo menos vendo fazer as experimentações. 

A par disso evitar-se o verbalismo inútil, as fórmulas complicadas e 

abstratas com que se dividem os assuntos do programa, expressos e 
luxuosos títulos e subtítulos, e sobretudo, fazer reportar-se cada lição 

feita, cada fato estudado, à sua aplicabilidade à educação.  

(JARDIM apud SÃO PAULO,1921, p.350-351). 

Cabe lembrar que, segundo entendimento de Carvalho (2000) a instalação do 

Laboratório de Pedagogia Experimental, no Gabinete de Psicologia e Antropologia 

Pedagógica, anexo à Escola Normal da capital paulista, em 1914, talvez tenha sido a mais 

ambiciosa iniciativa de implantação de práticas tidas como científicas no campo da 

pedagogia. Posteriormente, essas práticas irão dar ensejo à pedagogia científica, uma forma 

de pensar a educação e conduzir os ensinos no âmbito do escolanovismo, justificado por 

elementos da psicologia experimental e pela aferição estatística (VALENTE, 2014). 

Para o ensino da Pedagogia, Renato Jardim considerou que, “talvez a 

compreensão inteligente de parte do aluno dos preceitos de Pestalozzi ou dos de Spencer 

ou das lições de Calkins
6
, como único fruto de um curso de pedagogia, seja mais 

proveitoso que todo o emaranhado de teorias sobre educação e sobre métodos 

ordinariamente ministrado nos nossos cursos” (SÃO PAULO,1921, p.351).

Recomendava-se, pois, a pratica do ensino intuitivo, o qual permitia aos alunos 

ver, sentir e observar objetos, utilizando-se de variados materiais didáticos os quais 

incluíam maior quantidade de figuras, desenhos e cores. Opunha-se à memorização 

recorrendo ao uso dos sentidos para ascender ao conhecimento, partindo do concreto para o 

abstrato, pelo cultivo da observação, de modo que sua aplicação ficou conhecida pelo 

ensino como “lições de coisas”.  

Entretanto, já se verifica na recomendação da Comissão da tese VI uma centelha 

de transição e efetivação da modernidade ao enfatizar o método científico de observação, e 

por meio de experimentações, alcançar a teoria.  

6 Em 1881, Rui Barbosa, a par das ideias pedagógicas advindas dos Estados Unidos, traduziu e adaptou o 

manual para professores Primary object lessons for training the senses and developing the faculties of 

children, de autoria de Norman Allison Calkins, obra de grande aceitação nos meios educacionais norte-

americanos, a partir das ideias de Pestalozzi, sob o título Primeiras lições de coisas, publicada no Brasil em 

1886. 
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O anuário de 1922 também publicado e organizado pela Diretoria geral da 

instrução pública, apresenta, igualmente, um relatório assinado por Guilherme Kuhlmann, 

Diretor Geral da Instrução Pública de São Paulo ao Secretário do Interior, Sr. Alarico 

Silveira. 

Em suas considerações iniciais Kuhlmann  enfatiza que 

Há, presentemente, por parte de todos um vivo entusiasmo pelas coisas 

do ensino. Notamos, com satisfação, que a grande classe dos professores 
se ergue pelo trabalho e para o trabalho, evidenciando ante o juízo 

público, o seu valor e o papel patriótico que lhe cabe no progresso do 

pais, no engrandecimento do povo e na soberania nacional. O interesse 
pelo ensino, sincero e leal, nobre e devotado é o que ora ativa as 

esperanças dos que veem na preparação eficiente das gerações vindouras, 

– a sagração definitiva dos ideais pátrios.

 (SÃO PAULO,1922, p. 5). 

Kuhlmann (SÃO PAULO,1922) recomendava para uso dos professores os 

seguintes livros didáticos: Para a Aritmética, utilizar os livros de Trajano, Olavo Freire, 

FTD ou Martins. Para Geometria, a obra de Olavo Freire. Para problemas aritméticos, as 

recomendações foram as seguintes; Cadernos de autoria de Ramon Roca Dordal, Cadernos 

da Escola Americana de São Paulo, Guia do Raciocínio de autoria de Francisco Antunes e 

Arithmetica elementar de autoria de Büchler (1º ano primário)
7
. 

Os livros didáticos que o então Diretor Geral fez menção são fundamentados em 

uma abordagem intuitiva, como atestam análises dessas obras encontradas em 

investigações acadêmicas de autoria de Costa (2010), Oliveira (2013) e Leme da Silva 

(2014), para citar alguns pesquisadores. 

Nas “Observações Gerais” para o curso primário, 1º ano, na matéria Números, 

esta se encontra dividida por secções: A, para cálculos até 100; B, para cálculos até 1000 e, 

C e D, para cálculos até 10.000. As outras matérias também foram divididas em secções, 

para classes com número maior do que 24 alunos, de modo que: 

A divisão em secção A, secção B, secção C e secção D tem por fim 

facilitar o exercício das aulas. No começo do ano todas elas têm 

adiantamento de secção A, e no fim todas devem ter adiantamento de 
secção D, embora continuem a ser chamadas secções A, B, C, e D. 

7 Os livros mencionados pelo Diretor Geral a saber: Trajano, Olavo Freire, Dordal, Buchler, são livros 

didáticos fundamentados na abordagem intuitiva e estão disponíveis no endereço 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1772. 
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Entretanto tais denominações ainda exprimirão o grau de 
desenvolvimento de cada uma das secções, isto é, a secção D conterá 

alunos ótimos e a secção A os alunos mais fracos, apesar de já terem 

vencido todos os passos e estarem nas condições do art. 195 § 1º do 

regulamento em vigor
8
. 

 (SÃO PAULO, 1922, p. 163). 

No final do ano, os alunos que tiverem realizado com sucesso os exercícios 

propostos na secção B poderão ser promovidos para o 2º ano. No início do ano, todos os 

alunos deveriam fazer os exercícios da secção A e aos poucos as outras secções se 

formariam e cada uma delas fariam os exercícios propostos nas respectivas secções. No 

final do ano, todas as secções deveriam fazer os exercícios da secção C ou D. Ainda: 

O professor do 2º ano primário iniciará seus trabalhos considerando os 

seus alunos como secção C, passando em revista os trabalhos desta 
secção, para depois entrar no programa do 2º ano. Poderá ocupar este 

trabalho de 1 a 2 meses, no máximo, segundo o estado geral da classe.[...]  

A classe do 2º ano, ainda que constitua uma classe única, pode e deve ser 
considerada em três secções – A, B, C – sendo a 1ª formada com os 

alunos mais fracos, a 2ª com alunos médios e a 3º, com os alunos mais 

adiantados. O ensino será graduado pelo adiantamento dos alunos 
médios, e será levado a efeito com relativa lentidão necessária paa que os 

alunos mais atrasados possam aproveitar.  

 (SÃO PAULO, 1922, p. 164-165). 

Tratava-se, portanto, de dividir a classe em quatro partes, dependendo da 

classificação alcançada pelos alunos na resolução dos problemas de cada secção. 

Considera-se, assim, que havia uma preocupação técnico-pedagógica nas recomendações 

expressas nas “Observações Gerais”, buscando-se a homogeneidade da classe. Esse 

método garantiria, segundo os reformadores, a alfabetização em massa das crianças na 

faixa etária entre 9 e 10 anos, num período de dois anos, com duas horas e meia de aula por 

dia. Garantida assim estaria a uniformização do ensino primário 

O Anuário de 1923 também foi organizado pela Diretoria Geral da Instrução 

Pública, e leva a assinatura de Guilherme Kuhlmann, então Diretor Geral. Em entrevista à 

Revista Nacional, n. 10 de outubro de 1923 e publicada no Anuário de 1923, com o título 

8 Trata-se do Decreto n.3356, de 31 maio de 1921. Artigo 195. - Terão os professores de escola isolada 

direito a uma gratificação annual de 5$000 por alumno que alphabetizarem. 

§ 1.º - Considera-se alphabetizado o alumno que souber ler, escrever e contar. Disponível em 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/157181. 

Comunicações

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/157181


XIV Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): 

Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  
Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 

Universidade Federal Rio Grande do Norte  ISSN: 2357-9889 

Anais do XIV Seminário Temático – ISSN 2357-9889 

“O ensino em São Paulo”, Kuhlmann se pronunciou acerca do ensino antes da Reforma de 

1920: 

O que se data até 1920, não era democrático, não estava de acordo com 

os ideais republicanos, nem consultava os altos interesses do Estado. Ao 

preclaro presidente de São Paulo, quando da apresentação de sua 
candidatura, não escapou a necessidade inadiável da solução imediata do 

problema. À sua visão extraordinária de administrador a questão se 

apresentou nítida e precisa (p.16). 
 (SÃO PAULO, 1923, p. 16). 

E conclui, afirmando que o desenvolvimento da instrução pública de São Paulo 

acompanhava a expansão do sistema educacional. Entretanto, segundo Cavaliere, “A 

reforma vigorou de março de 1921 a dezembro de 1925. Seu resultado negativo mais 

evidente foi o enfraquecimento dos grupos escolares, que eram consideradas as melhores 

organizações do sistema e que tiveram reduzido seu número de classes e de alunos” (2003, 

p. 37).

Naquele mesmo Anuário, com o título “Ensino primário – Os programas de ensino 

de S. Paulo e a idade escolar”, Romano Barreto discorreu sobre a diminuição do tempo 

escolar, que passou de 4 para 2 anos, apresentando resposta ao seguinte questionamento 

“Por que as crianças de 7 e 8 anos não podem, agora, ser matriculadas nas escolas 

públicas?”, quando assim justifica: 

 Alves dos Santos, da Universidade de Coimbra, na anatomia e fisiologia 

infantis estabelece para a adolescência, período que vai dos 8 aos 12 

anos, a fixação e expansão da personalidade, a sociabilidade e 
desenvolvimento da vontade, interesses morais e estéticos. 

Uma passagem de olhos pela escala das características essenciais que ele 

apresenta na sua “Educação Nova”, assim como nas escalas de 

inteligência de Binet e da instrução de Vaney, faz-nos perceber 
claramente que as idades de 9 e 10 anos marcam bem a transição da 

inteligência passiva para a ativa, período em que se prepara o espírito 

para as iniciativas. 
Transportemo-nos, de aqui, para os programas de ensino adotados antes e 

depois da Reforma. E com isso provaremos não ter havido nenhum 

esfacelamento no aparelho escolar paulista, tendo-se dado, apenas uma 
aparente diminuição em qualidade e um verdadeiro aumento em 

quantidade, sem com isso fazer condenações. Na educação popular, como 

em tudo, há degraus a subir para a perfeição – e a altura de um ponto não 

nos faz esquecido dos degraus por que passamos. 
(SÃO PAULO, 1923, p. 64-65). 

A obrigatoriedade escolar somente para alunos de 9 a 10 anos implicou na exclusão

da escola de crianças de 7 a 8 anos. Esse fato levou Sampaio Dória a pedir demissão em 
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1921. Para Cavalieri (2003), embora os reformadores estivessem preocupados com a 

qualidade do ensino ministrada, o que se verificou com a redução do tempo do ensino 

primário foi a perda da qualidade existente nos grupos escolares.  

A reforma de 1920, consubstanciada no decreto 3356 de 1921, assinala a adoção do 

método intuitivo como base para o ensino primário paulista. No entanto, em conformidade 

com Carvalho (2000), a reforma adota o “método de intuição analítica”, uma nova 

interpretação que trazia como fundamento a urgência em alfabetizar a população.  Essa 

nova interpretação do método intuitivo tinha como base a urgência em alfabetizar, trazendo 

fragmentos das futuras ideias escolanovistas que, mais tarde, seriam defendidas pela 

autoridades educacionais brasileiras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se constatou ao longo deste estudo, embora a Reforma de 1920 tenha 

efetivamente reestruturado o ensino primário paulista, no que se refere às práticas de 

ensino recomendadas pelas autoridades públicas educacionais, em sua essência, 

permaneceram fiéis ao ideário da pedagogia intuitiva. Com efeito, os livros didáticos 

recomendados para uso dos professores tinham em sua base uma abordagem intuitiva. 

Para justificar as medidas adotadas no que tange à redução do curso primário de 4 

para dois anos e a necessidade de alfabetizar a população, foi sugerido o estudo da 

psicologia aplicada à educação fazendo uso da experimentação em laboratório, para os 

professores da Escola Normal. Ademais, a reforma de 1920 adotou o “método de intuição 

analítica”, que trazia traços que podem ser associados às futuras ideias defendidas pelos 

reformadores escolanovistas brasileiros. 
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A ESCOLA ATIVA NOS GRUPOS ESCOLARES CATARINENSES: 
o programa de Aritmética de 1946

David Antonio da Costa1 

RESUMO 
Este texto tem como objetivo caracterizar alguns aspectos da escola ativa nos grupos escolares 
catarinenses vistos no programa de Aritmética de 1946. Adota-se como ferramental teórico-
metodológico a História Cultural representada nas ideias de Julia e outros referencias da História da 
Educação. O texto produzido, cotejado com a legislação catarinense tomada como fonte 
privilegiada, permitiu identificar características do ideário da Escola Nova desde os tempos da 
Reforma Trindade, 1935, intensificando sua presença no programa de 1946. No entanto, ainda que 
este movimento tenha sido gradualmente intensificado, também foi observado a permanência da 
característica da Pedagogia Moderna, representada pelo método intuitivo. De fato, nota-se um 
deslocamento gradativo direcionado para a escola ativa caracterizado pela ênfase dada ao ensino no 
trabalho pelo aluno. 

Palavras-chave: Aritmética. Escola ativa. Programa de ensino. 
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