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Prefácio
Uma história do saber profissional é uma obra providencial.  

Um livro que chega em boa hora aos professores que ensinam matemática 
e que contam com um novo alento, na verdade com uma nova dose de 
coragem, para iniciar a travessia deste 2022 que já começa conturbado com 
a veloz disseminação da Ômicron. Tenho observado que nunca se viu um 
Ano Novo, tão parecido com o Ano Velho, dadas as múltiplas incertezas 
que traz em relação a volta às aulas presenciais.

Falando a partir de um grupo de pesquisa, o GHEMAT-Brasil, que ao 
longo de vinte anos tem buscado renovar sua produção sobre a matemática 
do ensino, os autores do livro brindam os leitores com histórias pouco 
conhecidas e especialmente endereçadas aos professores que se dedicam ao 
ensino da matemática nos primeiros anos escolares ou à formação desses 
profissionais. Assim, falam “com” e não “para” esses educadores, sobre a 
história dos saberes inerentes à suas profissões. 

E para dizer alguma, das tantas beneficências que este espaço de 
produção e formação de pesquisadores têm propiciado, lembramos do 
acolhimento que o grupo tem concedido a quantos queiram compreender 
o “saber profissional”, no âmbito da docência em matemática nos primeiros 
anos escolares. 

Isso nos faz lembrar que um livro escrito a várias mãos, como o que 
ora prefaciamos, mais que um documento coletivo, é um monumento 
que guarda intenções, nesse caso, um alto desejo de fazer chegar às mãos 
dos professores que atuam nos anos iniciais de escolarização, bem como 
estar disponível a todos aqueles que têm interesse sobre o tema do saber 
profissional da docência.

Com ele, se fala de um modelo de escola primária, os grupos escolares 
que, no limiar da República começa, a partir de São Paulo, a ser disseminado 
pelo país, estimulado pelo entusiasmo de intelectuais e políticos de vários 
estados. E que na década de 1930 vivencia um clima de otimismo pedagógico 
que traz avanços à profissão. Como escola renovada, chega em meados do 
século XX, apta para enfrentar os novos desafios dos anos 1960. 
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Trata-se de uma obra que entrelaçando fatos e singularidades, percalços 
e conquistas traz à luz do presente, representações do passado da matemática 
presente no ensino e na formação de professores, de diferentes contextos 
histórico-geográficos do vasto território brasileiro. 

Cruzando literaturas específicas com variadas fontes portadoras de 
indícios sobre dois constructos basilares da história em questão, a matemática 
a ensinar e a matemática para ensinar, os autores destacam finalidades que 
predominaram no ideário educativo de cada período demarcado. Comentam 
que entusiasmados com a tão sonhada modernidade, os intelectuais brasileiros 
instrumentalizaram, com afinco, a idealizada escola primária de excelência, 
exaltando o papel a ser cumprido pela escolarização de base em relação ao 
progresso e modernização do país.

O livro menciona como o espírito prático, previsto para o ensino 
primário, materializa-se na oferta de soluções para atender necessidades 
sociais. O modelo paulista que inspirou os grupos escolares de outros estados, 
concretiza sua modernidade com a introdução do método intuitivo, inovação 
que protagonizou o ensino de uma Aritmética prática, a partir das aulas da 
Escola Modelo, espaço de preparação do futuro professor primário. No entanto, 
próximo aos tempos imperiais, o ensino intuitivo que reinava soberano, sem 
muitos questionamentos sobre o simples e complexo que conduzia suas lições 
de coisas, começa a ser alterado com a chegada das Cartas de Parker, material 
importado que ganha amplo espaço nas salas de aula dos grupos escolares.

Recomendações sobre mutações na lógica de organização do conteúdo, 
do tempo escolar do aluno e do professor, são mencionadas por reconhecidos 
educadores. Detalhadamente, são informadas noções ensinadas, o quanto e 
o como foram trabalhadas, quais materiais didáticos foram utilizados. Até 
as inconstâncias das funções didático-pedagógicas de alguns conteúdos são 
assinaladas, como no cálculo mental, nos problemas aritméticos que, na 
programação e nos livros escolares, ora aparecem como conteúdo, ora como 
recurso metodológico para desenvolver o raciocínio. 

Reformas ousadas, reconfigurando a formação de professores, dão 
passagem a ideários educativos, introduzindo novos conhecimentos na 
programação das escolas primárias. Com os relatos dos impactos das reformas 
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nas culturas escolares, o livro amplia o conhecimento do leitor acerca das 
dinâmicas e ações que contribuíram para que um saber a ensinar e um saber 
para ensinar fossem reconhecidos como um saber profissional. 

Para tanto, os autores, no exercício de seu ofício de historiador, 
revisitam estudos sobre a temática, além de interrogar novas fontes, muitas 
desalojadas de sótãos escuros vieram a luz do dia contribuir com a escrita de 
novas histórias sobre o que foram e no que se transformaram a matemática 
presente no ensino e aquela integrante da formação de professores. Temas 
pouco investigados no campo da Didática, mas que graças à história das 
disciplinas escolares, dos estudos sobre cultura escolar e dos aportes teóricos 
sobre saberes profissionais, apresentam uma ampla produção no campo da 
História da educação matemática (Hem).

A história não se escreve em linha reta. É o seu permanente vai e vem 
documentado que nos permite compreender aspectos que, em outros campos 
de conhecimento permanecem ausentes. É o caso das centenas de pesquisas 
que abordam a formação de professores sem sequer tocar na matéria prima 
da profissão, os saberes fundamentais de uma prática profissional. 

No caso da formação de professores, por muito tempo, por meio de uma 
Didática Geral, futuros pedagogos e licenciados em Matemática receberam 
explicações sobre métodos, processos avaliativos, formas de planejamentos, 
dentre outros aspectos, sem contudo, problematizar relações entre campos 
disciplinares, principalmente, tensões entre o campo disciplinar e o campo 
das ciências da educação. 

Investigações sobre a natureza dos saberes indispensáveis para ensinar 
em diferentes áreas de conhecimento, as finalidades e lógicas empregadas na 
organização e distribuição nas séries, de um determinado conteúdo, os saberes 
profissionais a serem priorizados na formação, são alguns dos aspectos em 
geral ausentes, nas investigações sobre formação de professores, mas que vêm 
ganhando visibilidade nos estudos históricos realizados no GHEMAT-Brasil, 
quando se trata de compreender os avanços historicamente conquistados na 
profissão e atentar sobre as finalidades da educação matemática atual a ser 
ofertada às nossas crianças e jovens. Mas, não só. Necessário compreender 
processos e dinâmicas que tornam um saber matemático ensinável. Isso se 
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aprende na universidade, especialmente com pesquisas desenvolvidas no 
campo da História da educação matemática.

Na perspectiva da história cultural, o livro prima pela importância 
dada aos contextos dos diferentes momentos históricos. Mais que um 
relato, configura-se como um texto que pode ser reescrito pelo leitor com 
as representações das práticas do passado que na escola do presente, podem 
ressurgir reinventadas. 

Apontando transformações que ao longo do período contribuíram 
para marcar território e consolidar identidades de uma cultura profissional 
que durante quase um século caracterizou os saberes do professor que ensina 
matemática nos primeiros anos escolares e dos formadores que os preparam 
para o exercício profissional desta docência.

É o que o GHEMAT-Brasil vem fazendo e o que sabe fazer bem: 
formar educadores matemáticos, conhecedores de sua história profissional, 
cientes de suas raízes e das mutações ocorridas nos saberes fundamentais 
de seu ofício. 

De fato, o aprofundamento teórico que a produção dos historiadores da 
educação matemática vem mostrando, tem apresentado avanços significativos 
na escrita da história dos saberes profissionais do professor que ensina 
matemática nos anos iniciais de escolarização. Como disse Paulo Leminsky: 
“Isso de querer ser o que a gente é, ainda vai nos levar além”.

Particularmente, ao me dar conta da qualidade de conhecimentos 
históricos produzidos acerca do campo profissional, e o quanto essas 
pesquisas têm favorecido a caminhada profissional de um grupo de novos 
pesquisadores, essa obra que trata da matemática presente no ensino e 
aquela da formação de professores, duas faces da mesma moeda, materializa 
o bem mais valioso do educador matemático, os saberes que dão sentido à 
sua profissão. Sinceramente, essa obra me surpreende muito positivamente. 
Boa leitura!

Curitiba, em 29 de janeiro de 2022.
Neuza Bertoni Pinto 
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Apresentação
Vivemos um tempo de construção/reconstrução de referências. Talvez 

seja um momento da história recente onde elas nunca antes tenham sido 
tão necessárias. Quem poderia imaginar até pouco tempo atrás, que se 
colocaria publicamente em dúvida se a Terra é redonda? Ou se devemos 
nos vacinar para nos protegermos de pandemias? Tais questionamentos, 
em muitos casos, envolvem respostas até pouco tempo inimagináveis, que 
tomam referências empiricistas. Assim, o que se vê, no imediato, tende a 
se tornar verdade, ou mesmo exemplos ligados à vida próxima cotidiana 
acabam por serem generalizados como verdades. Se as ciências precisam 
da empiria, a empiria, por si só, não é ciência… Urge, em tempos atuais, 
reafirmar posições científicas como referências fundamentais.

Este livro não trata da ciência da Terra redonda, achatada nos pólos; 
nem tampouco dos estudos que reafirmam a fundamental importância das 
vacinas, para a imunização da população. Mas, envolve igualmente, uma 
construção/reconstrução de referências. Aborda um tema polêmico, atual 
e já antigo: o que deve orientar a formação de professores? 

O tema é atual haja vista os debates sobre a formação de professores e 
a BNCC como referência do ensino. Caberia à BNCC orientar a formação 
de professores? Ou seriam as universidades, em sua autonomia, que deveriam 
promover, sob referências disciplinares, essa orientação? O tema é antigo, pois 
antigas são as disputas de poder sobre a definição dos saberes de referência 
para o ensino e para a formação de professores. Quem deveria ter autoridade 
para a elaboração de tais saberes? As ciências da educação? Os campos 
disciplinares em suas diversas áreas? O próprio ensino, por meio do campo 
profissional da docência? 

Este livro atém-se a uma seara específica: o ensino de matemática e a 
formação de professores para os primeiros anos escolares. 

Os diferentes capítulos da obra levam o leitor a tempos longínquos que 
chegam a meados do século XX. Como foi sendo elaborada e modificada a 
matemática para o ensino e formação de professores no período compreendido 
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entre as décadas finais do século retrasado e meados do século passado?  
Essa questão norteia a escrita dos capítulos da obra. 

O livro constitui um dos resultados de desenvolvimento do projeto 
coletivo intitulado “A matemática na formação de professores e no ensino: 
processos e dinâmicas de produção de um saber profissional (1890-1990)”. 
Tal projeto conta com apoio da FAPESP, na linha de financiamento de 
projetos temáticos, que caracterizam pesquisas de longo prazo, envolvendo 
temática tratada por um conjunto de pesquisadores. 

A dinâmica de desenvolvimento do projeto, já em seu quarto ano 
de desenvolvimento, possibilitou sistematizar resultados que aqui são 
apresentados e que levaram em consideração o marco temporal da pesquisa 
até a primeira metade do século XX. Assim, em termos dos estudos já 
realizados e que permitiram a síntese de seus resultados apresentados nos 
diferentes capítulos desta obra, trataram de tempos escolares e a temática do 
saber profissional no período 1890-1960. Está previsto um segundo volume 
que intenta sistematizar as mudanças do saber profissional do professor que 
ensina matemática em tempos mais atuais, consoante com as pesquisas que 
serão desenvolvidas nos próximos dois anos de vigência do projeto temático. 

A organização da obra apresenta ao leitor um primeiro capítulo que 
trata da caracterização do objeto teórico de pesquisa que norteia o projeto 
temático: o saber profissional do professor que ensina matemática dado pela 
matemática do ensino. Nele será possível ter ciência dos caminhos teórico-
metodológicos que vêm sendo seguidos pelos pesquisadores de modo a 
levar adiante a pesquisa histórica sobre o saber profissional do professor 
que ensina matemática, em termos da caracterização e das mudanças da 
matemática do ensino. O texto foi escrito por Wagner Rodrigues Valente e 
Luciane de Fatima Bertini.

O segundo capítulo aborda uma matemática a ensinar em tempos da 
chamada vaga do ensino intuitivo. Percorrendo o período de 1870 a 1920, 
Marcus Oliveira e Nara Pinheiro, trazem ao leitor os processos de elaboração 
de uma matemática para o ensino, uma matemática a ensinar, resultante de 
amplas transformações no campo educacional. O texto leva em consideração 
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que o movimento internacional da vaga intuitiva, para além das propostas 
intuitivas relativamente ao ensino, alterou a própria matemática disposta 
como o objeto de trabalho do professor. Uma nova matemática passa, assim, 
a fazer parte de livros, programas dentre outros materiais de referência para 
o trabalho pedagógico.

Francisca Fortaleza e Viviane Maciel escrevem o capítulo terceiro deste 
livro. A escrita é regida, sobretudo, considerando as teses de doutorado de 
cada uma das autoras, além de outros estudos sobre o tema, já desenvolvidos 
no âmbito do projeto coletivo mencionado anteriormente. O texto reúne 
uma sistematização de uma matemática para ensinar, no mesmo período 
considerado no segundo capítulo. Com o uso, sobretudo, de manuais 
pedagógicos, as autoras atém-se aos processos de construção das ferramentas 
de ensino necessárias ao trabalho professor, em tempos da vaga intuitiva. 

O capítulo 4, escrito por Danilene Berticelli, Lidiane Felisberto e Neuza 
Pinto, atenta para a elaboração de uma nova matemática a ensinar. Desta 
feita, tem-se o movimento internacional conhecido como Escola Nova e 
suas múltiplas pedagogias como determinante na transformação dos saberes 
destinados ao ensino, em particular, da matemática a ser constituída como 
objeto de trabalho do professor: uma matemática a ensinar escolanovista, 
em realidade, o texto trata de nuances entre a pedagogia de método intuitivo 
e a pedagogia científica.

O capítulo final deste livro dedica-se à análise das transformações 
dos saberes que deveriam possuir os futuros professores, de modo a que 
fosse possível na prática docente o trabalho com a nova matemática vinda 
dos ventos escolanovistas. Alexsandra Camara e Neuza Pinto analisam tais 
saberes utilizados como ferramentas pelos professores para o trabalho com 
uma nova organização do ensino de matemática vinda da pedagogia de 
método intuitivo, mesclada aos ditames da pedagogia científica, dos testes, 
das estatísticas e medidas da eficiência da prática pedagógica.

Fugir ao empiricismo é tarefa árdua, diante de uma gama imensa de 
materiais para a pesquisa. Em meio a livros didáticos, revistas pedagógicas, 
manuais para professores e tantos outros documentos, tem-se o desafio da 
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construção de objetos teóricos de pesquisa, historicizando toda a empiria, 
interpretando-a e elaborando categorias que não se mostram diretamente nos 
documentos, que exigem o trabalho do historiador, do historiador da educação 
matemática. Matemática a ensinar, matemática para ensinar são exemplos 
desse esforço de elaboração teórica com vistas a melhor compreender,  
no tempo, a matemática das mudanças do ensino e da formação de professores. 

Wagner Rodrigues Valente

 



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 19

CAPÍTULO 1

Sobre a matemática do ensino como objeto teórico 
de pesquisa

Wagner Rodrigues Valente
Luciane de Fatima Bertini

Considerações iniciais
Os capítulos que seguem este primeiro intentam caracterizar 

“matemáticas”. Os estudos movem-se por elementos considerados 
fundamentais para a configuração da matemática do ensino. Tratam os 
capítulos de matemáticas a ensinar e de matemáticas para ensinar. Tais objetos 
teóricos construídos pela pesquisa histórica realizada pelos autores permitem 
a caracterização da matemática do ensino. Tal matemática relaciona objetos 
de trabalho do professor - a matemática a ensinar - com ferramentas que 
devem ser utilizadas pela docência - a matemática para ensinar. 

Toda essa terminologia, por vezes dando a impressão de jogo de 
palavras, por vezes parecendo tão familiar ao leitor, não deve ser entendida 
como um conjunto de expressões sinônimas, vindas de análises de caráter 
empiricista, tomando o real do modo como ele se apresenta ao sujeito 
que quer conhecer (BORBA; VALDEMARIN, 2010). Essa perspectiva 
empiricista tende a considerar que currículos, programas, livros e toda uma 
sorte de materiais diretamente evidenciam a matemática ligada ao ensino 
e à formação de professores. Tais documentos, por si sós, já revelariam a 
matemática presente no ensino e na formação de professores.

Ao invés disso, o uso das expressões matemática a ensinar, matemática 
para ensinar, matemática do ensino representa uma hipótese teórica de 
pesquisa, onde tais termos são considerados conceitos que expressam 
construções teóricas, enredadas numa teia de estudos recentes, de cunho 



20 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

sócio-histórico, cuja intenção é caracterizar historicamente o saber próprio da 
docência, o saber profissional do professor que ensina matemática. E, nesse 
movimento, a pesquisa histórica sobre o saber profissional do professor que 
ensina matemática tem o desafio, antes de mais nada, de construí-lo como 
objeto teórico de pesquisa. Há que interpretar currículos, programas, livros 
didáticos, manuais pedagógicos e toda uma gama imensa de materiais ligados 
ao ensino e à formação de professores de modo a que seja possível construir 
tal objeto. Desse modo, matemática a ensinar, matemática para ensinar e 
matemática do ensino não estão dadas a priori, não são lidas diretamente da 
empiria escolar e seus materiais. Necessitam de interpretação, de construção 
pelo sujeito que quer conhecer, de transformar tais matemáticas em objetos 
de conhecimento. Para esse fim, é imperativo que estejam claras as opções 
teórico-metodológicas adotadas, de modo a ser possível caracterizar uma 
matemática do ensino. Este capítulo tem por intenção tratar dessas opções.

A escola como produtora de saberes
Desde, pelo menos, a década de 1980, com os estudos de André 

Chervel, uma revolução vem ocorrendo no modo de caracterizar os saberes 
presentes no ensino escolar. Chervel, em suas pesquisas sobre a gramática 
francesa mostrou, a partir de estudos históricos, a existência de saberes 
presentes no ensino dessa rubrica escolar que eram fruto da própria história 
da escola. A análise de campos disciplinares como a linguística francesa e a 
compilação de fartíssima documentação escolar permitiu a esse pesquisador 
demonstrar que os saberes escolares se configuravam na forma de disciplinas, 
de disciplinas escolares. E tais saberes não eram redutíveis a disciplinas 
científicas, ou mesmo vulgarizações dessas disciplinas. O próprio Chervel, 
ante ao desafio de caracterizar a produção de saberes pela escola, se viu na 
obrigação de evidenciar que os saberes produzidos pela escola se apresentavam 
de modo próprio: pelas disciplinas escolares. O autor também descreveu uma 
anatomia dos saberes escolares por meio das disciplinas escolares. Assim, cada 
disciplina escolar tem como componentes um ensino de exposição, elementos 
de motivação, um rol de conteúdos de ensino, exercícios e problemas; e um 
aparelho docimológico (Chervel, 1990). 
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Um outro historiador, conterrâneo de Chervel, Dominique Julia, na 
análise dos estudos sobre disciplinas escolares e produção de saberes pela 
escola, amplia o trabalho de André Chervel juntando às reflexões o conceito de 
cultura escolar. Os primeiros escritos de Chervel sobre as disciplinas escolares 
mostraram-se, ao que parece, radicais. Ou nos dão essa impressão. Seria a 
escola produtora dos saberes com os quais ela exerce a sua tarefa educativa. 
As disciplinas escolares, então, constituiriam frutos da escola e para a escola. 

Com Dominique Julia, incorporação do conceito de cultura escolar 
na análise dos saberes veiculados pela escola atenua, de certo modo, essa 
radicalidade de Chervel. Tem-se, na verdade, a ideia de que cada cultura 
produz os seus próprios saberes. Porém, as culturas não se fecham em si 
mesmas. Toda cultura mantém relações com outras culturas. Assim, os saberes 
produzidos pela cultura escolar são elaborados a partir de tensionamentos, 
embates, relações conflituosas e pacíficas entre diferentes grupos e envolvendo 
diferentes espaços. 

As discussões sobre a cultura escolar certamente não terminam com 
as proposições de Julia, muitos outros autores se inseriram nessa discussão 
como, por exemplo, Jean-Claude Forquin, Viñao Frago e Agustin Escolano 
Benito. Apesar de algumas nuances específicas das propostas de cada um 
desses autores, o entendimento da cultura escolar como produtora de saberes 
a partir de suas relações com outras culturas é um aspecto comum.

Benito (2017), por exemplo, ao considerar a escola como uma 
construção cultural complexa identifica três culturas que operam, em relação, 
no âmbito da escola: empírica, científica e política. Em breves palavras a 
cultura empírica é constituída pelo conjunto de ações realizadas na regulação 
do ensino e da aprendizagem, incluindo a cultura material da escola; a 
cultura acadêmica é entendida como produto dos discursos e investigações 
sobre o universo escolar; e a cultura política relacionada à organização dos 
sistemas educativos. 

Nesse complexo contexto de relações entre culturas há destaques 
para aquelas que envolvem o corpo docente. Julia defende que o estudo 
da cultura escolar precisa levar em consideração a existência de um corpo 
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profissional específico e o papel desempenhado pela profissionalização 
do trabalho de educador. Benito (2017, p.122) chama a atenção para a 
importância de considerar que a cultura acadêmica (uma da três culturas da 
escola) “se ressignificou e fortaleceu a partir da institucionalização dos saberes 
pedagógicos como disciplinas acadêmicas, nas escolas normais, faculdades 
e institutos das universidades, no contexto contemporâneo”. 

Desta forma, pensar a produção de saberes da escola envolve, dentre 
outros aspectos, as relações entre o espaço da escola e da formação de 
professores e os processos de produção dos saberes profissionais relacionados 
à docência. 

As dinâmicas de produção dos saberes
As relações produtoras de saberes pensadas a partir do conceito de 

cultura escolar ganharam uma nova especificidade com os estudos de Rita 
Hofstetter e Bernard Schneuwly. Esses autores lançaram mão de reflexões 
de vários outros estudiosos para identificarem posicionamentos sobre os 
saberes e a profissionalização docente.

Em síntese, três posicionamentos foram considerados. Um primeiro 
deles levou em conta estudos que abordaram as referências aos saberes com 
objetivos de controle sobre o sistema escolar e a formação de professores. 
Desse modo, considerar a sistematização de saberes, construir referências 
para a docência envolve a intenção de controle do trabalho e da formação 
docente pelas autoridades governamentais. 

Um segundo posicionamento analisa a necessidade de universitarização 
dos saberes da formação de professores e dos saberes que possam ser 
mobilizáveis pela ação docente. Nesse sentido, a universidade é o lugar 
privilegiado de onde deveriam emanar saberes para a formação e para o ensino.

Por fim, um terceiro posicionamento aponta para a irredutibilidade dos 
campos profissionais e disciplinares, onde sempre está presente uma tensão 
produtiva. Uma resultante dessa tensão produtiva são os novos saberes que 



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 23

deverão constituir referência para o ensino e para a formação de professores 
(Hofstetter & Schneuwly, 2020). 

Na análise dos autores essa tipologia de modos de interpretar a produção 
de saberes como referência para a docência está em inter-relação. Nenhuma 
delas deixa de acrescentar elementos importantes para a compreensão da 
dinâmica de produção de novos saberes para o ensino e para a formação 
de professores. 

Os estudos de Rita Hofstetter e Bernard Schneuwly permitem uma 
melhor compreensão das dinâmicas estabelecidas entre campos científicos e 
disciplinares e, também, do concurso de campos profissionais, na produção 
de saberes para o ensino e para a formação de professores. Em síntese, tem-se 
a produção de saberes ligada aos campos disciplinares, em termos de estudos 
disciplinares sobre educação e saber para educação, isto é, saberes ligados 
à sua utilização no trabalho docente, por meio da interação entre campos 
disciplinares da educação e campo profissional do ensino (Hofstetter & 
Schneuwly, 2020). 

O saber como saber profissional
Para além de questões epistemológicas, estudos sobre o movimento de 

profissionalização da docência estabeleceram como ponto fundamental na 
caracterização das profissões o saber que é próprio a cada profissional docente. 
A caracterização do saber profissional da docência ultrapassa as questões 
acadêmicas e lança luz para o trabalho do professor. Busca-se a compreensão 
de como, ao longo do tempo, ocorre o movimento de profissionalização. E, 
ainda, o papel do saber nesse movimento. 

Um breve retorno aos últimos quarenta anos de história de 
práticas educativas nas sociedades ocidentais nos leva a observar 
que ao lado e às vezes contra o mundo do ensino e de sua cultura, 
em que suas características têm sido muitas vezes descritas, têm 
sido impostos progressivamente o que poderemos denominar 
de um espaço e uma cultura de formação, caracterizados por 
uma diferente representação do trabalho educativo, de seus 
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atores e de sua relação com o meio social. Enquanto que o 
espaço do ensino podia ser representado (e assim organizado) 
como um espaço especializado colocado à disposição dos 
saberes sob uma forma apropriável, o espaço da formação, ele 
mesmo, poderia estar representado como um espaço específico, 
“protegido” de produção de novas capacidades suscetíveis de 
serem transferidas para outras situações (Barbier, 2006, p. 69)

A longa citação acima retorna, de certo modo, às considerações de 
Chervel sobre o papel da escola como produtora de conhecimentos. Mas, 
acrescenta e enfatiza que tal perspectiva, mesmo sem citá-la, implica ainda 
na construção de saberes de formação dos professores para além do espaço 
disciplinar-acadêmico. 

Na caracterização do movimento de profissionalização Tardif (2013) 
destaca que tal processo não é linear e envolve especificidades em relação 
aos contextos nos quais ocorre. Sobre o processo de profissionalização do 
ensino o autor identifica três idades: da vocação, do ofício e da profissão. 
Essa caracterização liga-se aos contextos históricos, políticos, econômicos, 
educacionais de cada época nos quais se inserem essas diferentes idades 
e também as condições necessárias para o exercício da docência em cada 
uma delas, tendo em vista o processo de produção de saberes profissionais 
específicos para a docência. 

A idade da vocação, por exemplo, envolvia fé e moralização, aprendia-se 
a ser professora a partir da observação de outras professoras e as condições 
materiais de trabalho ficavam em segundo plano. Já na idade do ofício, com 
a criação de escolas públicas e laicas, são estabelecidas relações contratuais 
e salariais com as professoras e, a partir dessas relações, as exigências de 
formação específica para a docência, no entanto, mantendo-se a ideia da 
formação pela imitação, pelo exemplos de professoras experientes. Já a 
idade da profissão envolve de forma central preocupações com a produção 
de saberes próprios da profissão, ligadas à universitarização da formação.  
É justamente, essa produção de saberes profissionais próprios, que permite 
a discussão do saber como saber profissional.
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Os elementos do saber profissional da docência
Desde os trabalhos de Lee Shulman os estudos sobre o saber 

profissional mostram-se com notáveis avanços. A partir desse autor, uma 
infinidade de pesquisas vem sendo desenvolvida tendo em vista tipologias de 
saberes. Assim, o saber profissional envolve saberes de diferentes naturezas. 
Hofstetter e Schneuwly, a partir de estudos sócio-históricos sintetizam o 
saber profissional levando em consideração dois tipos de saberes: o saber 
a ensinar e o saber para ensinar.. Destaque-se que esses autores levam em 
consideração o que denominam saberes objetivados, isto é, não se atêm 
àqueles saberes considerados na ação dos professores. Assim, colocando os 
saberes formalizados, passíveis de conservação, acumulação e apropriação, no 
centro da discussão, Hofstetter e Schneuwly (2017) caracterizam os saberes 
a ensinar como aqueles que são objeto do trabalho do professor envolvendo 
os saberes que perpassam os planos de ensino, os currículos, livros didáticos, 
dispositivos de formação, incluindo em seu processo produtivo a criação de 
saberes próprios às instituições educativas. Os saberes para ensinar, de acordo 
com esses autores, seriam as ferramentas do trabalho docente, envolvendo 
saberes sobre o seu objeto de ensino (saberes a ensinar), sobre o aluno e suas 
maneiras de aprender, sobre métodos de ensino, sobre organização e gestão 
das atividades de ensino, sobre seu campo profissional, sobre as estruturas 
administrativas e políticas que envolve seu trabalho, entre outros. 

A contribuição de Hofstetter & Schneuwly para os estudos históricos 
sobre o saber profissional do professor envolve, assim, a pesquisa sobre 
as mudanças no saber a ensinar e no saber para ensinar. Para isso tem-se 
o desafio de analisar os embates que se dão, sobretudo, entre o campo 
profissional da docência e os campos disciplinares. Ou, em outros termos, 
caberá a análise das transformações que ocorrem na cultura escolar a partir 
das relações que ela estabelece com o campo profissional da docência e os 
campos disciplinares, bem como, a análise das mudanças na formação de 
professores em termos dos currículos de formação, das disciplinas voltadas 
para a formação inicial, dos materiais e referências postas para a formação 
pós-universitária dentre outros elementos. Relativamente aos saberes a ensinar 
essas análises envolverão mudanças relacionadas ao objeto de trabalho do 
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professor. Já as análises voltadas aos saberes para ensinar estarão ligadas aos 
saberes que um professor deverá possuir para exercer a docência, saberes esses 
que incluem os saberes relativos ao seu objeto de trabalho e que ganham 
sistematização nas propostas de formação de professores em uma dada época. 

Os processos de produção do saber
As dinâmicas de produção de novos saberes ganharam salto importante 

com os estudos de Hofstetter & Schneuwly quando esses autores caracterizaram 
que os resultados das tensões entre diferentes campos são produtivos, no 
sentido de geração de novos saberes. No entanto, o trabalho de Peter Burke 
nos permite melhor compreender, para além das dinâmicas de relacionamento 
entre os diversos campos, quais processos estão envolvidos na transformação 
de informações a saberes sistematizados. 

A pergunta que Burke formula é indicativa da sua contribuição ao 
entendimento dos processos que levam à elaboração dos saberes sistematizados. 
O historiador indaga como ocorre a passagem das informações aos saberes 
sistematizados. Isto é: que processos estão presentes que transformam um dado 
empírico em saber. Para a resposta à questão, Burke toma emprestado uma 
metáfora de Claude Lévi-Strauss para discutir esses processos de transformação 
identificando a informação como algo relativamente cru e a sua sistematização 
como saber como algo cozido. Esse processo de cozimento envolve, para Burke 
(2016) movimentos de coleta de informações, de análise, de disseminação e de 
utilização. As informações dispersas são coletadas, organizadas, armazenadas 
e tomadas como objeto de análise e para isso são descritas, comparadas, 
classificadas, interpretadas. A partir das análises e do registro gerados por 
elas, temos o processo de disseminação pela circulação das ideias por meio 
da circulação de pessoas, textos, materiais e com atenção para os processos 
de apropriações nesses movimentos. Tais apropriações configuram a etapa de 
utilização, momento no qual o saber passa a ser mobilizado por diferentes 
atores em seus diferentes espaços de atuação.

Toda essa discussão é importante, sobretudo, quando se opta diferenciar 
conhecimento e saber. O primeiro envolvendo experiências do sujeito, de sua 
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trajetória de vida, caracterizados e válidos em situações próprias vivenciadas 
pelos próprios sujeitos. O segundo – o saber – considerado como resultado 
de sistematizações que visam validade para além de um dado contexto onde 
ele é produzido, buscando circulação e validação em múltiplos espaços.  
Da informação, do cru, da sua interpretação pelo sujeito num dado contexto,  
à sistematização como saber, do cozido, processos complexos são desenvolvidos. 
Burke traz contribuição fundamental para esse entendimento. 

O saber como objeto teórico de pesquisa: a matemática 
do ensino

Todo esse conjunto de trabalhos desses diferentes autores ancoram 
a construção do conceito de matemática do ensino. Em meio a essa teia 
de estudos e conceitos - cultura escolar, saberes a ensinar, saberes para 
ensinar, campos disciplinares da matemática, das ciências da educação e 
campos profissionais da docência – emerge a possibilidade de elaboração 
da matemática do ensino como um objeto teórico de pesquisa. 

A matemática do ensino liga-se aos estudos de André Chervel pela 
perspectiva de que esse autor de modo pioneiro elaborou o papel da escola 
como produtora de saberes. Assim, Chervel trouxe de modo inédito até a 
década de 1980, quando o autor sistematizou os resultados de seus estudos, 
a ideia de que para a escola, relativamente aos saberes, de modo diverso do 
que estava estabelecido até então, não caberia o papel de reprodutora dos 
saberes elaborados pelos campos disciplinares. Com isso, tornou-se possível 
tomar como hipótese teórica de trabalho, para os estudos sobre história da 
educação matemática, a existência de uma matemática elaborada pela escola 
ao longo do tempo, sob a forma de disciplina escolar matemática. 

Os estudos sobre a matemática do ensino também alinham-se ao 
trabalho de Dominique Julia, do ponto de vista de que é imperativo pensar 
numa cultura escolar e nos saberes que ela elabora para sua própria existência. 
Assim, para além das propostas iniciais tomadas de Chervel, tomadas, ao que 
parece, sem que o campo disciplinar matemático tivesse lugar na produção de 
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saberes presentes no ensino de matemática, a caracterização de existência de 
uma cultura escolar permitiu à história da educação matemática considerar 
que a matemática da cultura escolar envolve também as relações que essa 
cultura trava com os campos disciplinares, em particular, a matemática.

De todo modo, muitos são autores que tratam os saberes em termos 
de uma produção cultural, como mencionado anteriormente.

Também a matemática do ensino é devedora do entendimento de como 
a Matemática, a Educação e, mais recentemente, a Educação Matemática estão 
em relação de tensão na produção de novos saberes para o ensino e para a 
formação de professores. Raymond Bourdoncle e Maurice Tardif, sobretudo, 
contribuem com a constituição da matemática do ensino como objeto 
teórico de pesquisa evidenciando as diferenças entre os saberes acadêmicos de 
formação e aqueles ligados ao exercício da docência. Tais autores, sobretudo, 
possibilitam, de certo modo, um tratamento complementar àquele trazido 
por Chervel e Julia, em termos de também considerar os saberes de formação 
de professores. Não será esse um saber acadêmico disciplinar por natureza.  
A distinção entre saberes disciplinares e saberes profissionais torna a 
matemática de ensino um conceito relevante em termos da relação que fica 
estabelecida entre formação e ensino.

É preciosa a colaboração de Rita Hofstetter e Bernard Schneuwly para 
a matemática do ensino no sentido de que ao considerarmos a matemática 
a ensinar, objeto de trabalho do professor; e a matemática para ensinar, 
ferramenta do trabalho docente, há possibilidade de caracterização da 
matemática do ensino como uma relação entre formação e ensino, algo 
imperativo para o tratamento do saber profissional. Assim, a matemática 
do ensino explicita-se pela relação ferramenta-objeto, dada por saberes de 
naturezas diferentes, mas articulados. 

Peter Burke traz contribuição fundamental aos estudos sobre matemática 
do ensino, tendo em vista que seus estudos orientam os pesquisadores a 
como tratar a empiria da pesquisa. Como levar em consideração toda uma 
documentação escolar no intuito de sistematizar saberes elaborados ao 
longo do tempo? Tem-se, a partir do trabalho desse historiador, orientações 
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e procedimentos metodológicos importantes para a pesquisa que intenta 
caracterizar a matemática do ensino em diferentes épocas. 

A familiaridade de expressões como matemática a ensinar, matemática 
para ensinar e matemática do ensino talvez seja um elemento que dificulta 
a compreensão dos resultados de pesquisas que aqui são apresentados. Será 
preciso atentar, como se disse ao início, para uma perspectiva diferente da 
empiricista: tais expressões não são sinônimas. E, mais: indicam que essas 
matemáticas não estão dadas pelos documentos em si mesmos. Matemática 
a ensinar, matemática para ensinar e matemática do ensino constituem 
hipóteses teóricas de trabalho do pesquisador no movimento de interpretação 
e leitura da empiria da pesquisa. Desse modo, tais expressões só ganham 
sentido a partir da relação que estabelecemos entre elas e a teia conceitual 
elaborada pelos autores mencionados anteriormente. 

DOI Capítulo 1: https://doi.org/10.34024/9786587312293c1
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CAPÍTULO 2

Uma matemática a ensinar, 1870-1920 

Marcus Aldenisson de Oliveira
Nara Vilma Lima Pinheiro

Considerações iniciais
De todos os fatores da instrução popular o mais vital, poderoso 
e indispensável é a instrução primária. (São Paulo, 1890, p. 1).

Na força regulamentar do Decreto n. 27 de março de 1890, a passagem 
acima estabeleceu uma hierarquia nas preocupações ligadas ao ensino. Talvez 
por encabeçar a hierarquia de importância oficialmente expressa, a escola 
primária paulista foi ao longo da Primeira República se configurando por 
sucessivas reformas na instrução pública. Nessas intervenções, as matérias e 
seus saberes escolares também foram se transformando. Do ponto de vista 
didático-pedagógico, a crença na eficácia do método intuitivo marcou a 
cultura escolar do sistema de ensino público paulista desse período reformista 
iniciado em 1890. Esse modo de ensino preconizava a aquisição dos saberes 
escolares a partir do uso dos sentidos, em substituição aos antigos processos 
ancorados na memorização (Valdemarin, 2004; 2010; 2018).

Em suas linhas gerais, toda essa organização didático-pedagógica do 
sistema de ensino público paulista vigorou até a década de 1920 (Oliveira, 
1932; Florentino, 1954). Nesse período, a estrutura escolar de São Paulo 
tornou-se um modelo a ser seguido. São Paulo passou a acolher e a enviar 
autoridades educacionais para outros estados a fim de reformar o sistema de 
ensino público seguindo o modelo ali institucionalizado. Esses acontecimentos 
justificam a delimitação territorial e temporal deste capítulo. A esse contexto, 
colocou-se a seguinte problemática: Que matemática a ensinar foi caracterizada 
pela escola primária pública paulista entre os anos de 1870 a 1920?
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A elaboração da resposta perpassou pela investigação dos saberes 
presentes nas rubricas aritmética, álgebra e geometria da escola primária, 
tendo por procedimento analítico compreender a sistematização dos saberes 
escolares de cada uma dessas rubricas. Não se limitou apenas em analisar a 
distribuição interna desses saberes, mas também investigar as recomendações 
didático-pedagógicas para tornar possível o seu ensino e aprendizado.  
Essa postura metodológica foi orientada pela categoria de análise saber a 
ensinar – tomada de empréstimo dos estudos de Hofstetter & Schneuwly 
(2017). Essa categoria postula que “os saberes a ensinar assumem precisamente 
a forma de disciplinas escolares, organizando os saberes a fim de ensiná-los 
e definindo as modalidades específicas do seu ensino e do seu aprendizado” 
(Hofstetter & Schneuwly, 2017, p. 9).

Vista e entendida como espaço privilegiado para organização, 
normatização e codificação das modalidades de ensino e aprendizado dos 
saberes escolares, a legislação educacional assumiu papel importante na 
elaboração deste capítulo. Para melhor compreender as normas oficialmente 
expressas, utilizou-se quando necessário outras fontes subsidiárias: livros 
escolares, relatórios oficiais, anuários do ensino, artigos de revistas 
pedagógicas, textos de jornais, entre outros. Para não sobressignificar essas 
fontes textuais, recorreu-se, quando oportuno, a citações diretas como 
relatos de experiências de indivíduos que viviam num contexto pedagógico 
instável e em constante movimento.

Acrescente-se ainda que o capítulo se propôs a entrecruzar a 
documentação supracitada com a literatura já produzida sobre o tema e 
sobre a problemática aqui especificados. Na realidade, a análise doravante 
apresentada integra um amplo conjunto de pesquisas que foram e estão 
sendo desenvolvidas na perspectiva histórica, focalizando diferentes processos 
e dinâmicas de construção e constituição da matemática da formação e 
do ensino. O interesse imediato aqui particularizado foi centralizado na 
caracterização de uma matemática a ensinar na escola primária pública 
paulista, em tempos da pedagogia de ensino intuitivo.
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Uma matemática a ensinar caracterizada na e para 
escola primária paulista

O impulso da Ideia-Nova deu à escola primária mais vastos 
horizontes. Não é nela que se formam as ilustrações, mas deve 
ser nela que se prepare o espírito para a compreensão de estudos 
mais avantajados; é nela que se abre com a chave do alfabeto a 
grande porta de todos os conhecimentos. (E. P., 1896, p. 65).

A escola primária deste século das indústrias tem de ser uma 
pequena oficina. Aí será feita a iniciação profissional dos futuros 
artífices, [...], que irão mais tarde dar lustre e glória ao nome 
brasileiro. (Silva, 1927, citado por São Paulo, 1927, p. 273-278).

As citações acima revelam uma mudança de entendimento quanto 
à finalidade da escola primária paulista. Na última década do século XIX, 
a revista A Escola Pública (1893 – 1897) republicou nas suas páginas uma 
palestra que o professor Luiz Augusto dos Reis fez dez anos antes, em 1886. 
A ideia central era deixar claro para o professorado paulista que a finalidade 
da escola primária daquele período consistia em preparar o espírito da criança 
para a compreensão de estudos mais avançados. Do ensino primário ao ensino 
superior, o aluno deveria receber uma instrução completa caracterizada pelo 
aspecto integral, positivo e lógico em todos os ramos de conhecimentos, 
isto é, um ensino enciclopédico por excelência.

Com a virada do século, a configuração social estabeleceu uma nova 
visão da escola primária. São Paulo vivia uma fase da civilização industrial. 
Para o inspetor escolar Armando Bayeux da Silva, o progresso industrial 
vivenciado pela sociedade paulista nas décadas iniciais do século XX imputou 
à escola primária uma feição prática de cunho utilitário – uma escola como 
pequena oficina. Nesse sentido, a ideia era preparar a criança pelo influxo 
da linguagem de ofício. E a escola primária passou a ser vista como uma 
sucursal da vida social; um espaço de formação de homens práticos capazes 
de resolver as necessidades da vida material.
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Diante disso, interessou investigar como ocorreu a organização didática 
e pedagógica dos saberes de uma matemática a ensinar na escola primária 
pública paulista, entre as décadas finais do século XIX e iniciais do século XX. 
Dizendo de outro modo: buscou-se investigar como as rubricas aritmética, 
álgebra e geometria a ensinar na escola primária transformaram seus saberes 
a fim de ajustá-los à finalidade do momento e às modalidades específicas 
do seu ensino e aprendizado.

Uma aritmética primária
Verdadeiramente lamentável era o estado da instrução pública 
em nosso Estado, no regime decaído.

Os legisladores, para favorecerem os seus filhos, só cogitavam 
dar instrução superior, menosprezando a instrução primária, 
porque não lhes convinha que o povo fosse instruído! [...].

Proclamada a República em 1889, um dos primeiros cuidados 
do governo do Dr. Prudente de Morais, então governador 
deste Estado, foi a reforma radical na instrução pública, a fim 
de implantar solidamente no espírito do povo os princípios 
democráticos da nova forma de governo. [...].

O programa de ensino para o curso preliminar, em que são 
observados com rigor os princípios do método intuitivo, consta 
das seguintes matérias: moral prática e educação cívica; leitura e 
princípios de gramática; escrita e caligrafia; noções de geografia 
geral e cosmografia; geografia do Brasil e leitura sobre a vida dos 
grandes homens da história; cálculo aritmético sobre as quatros 
operações de inteiros e frações; sistema métrico decimal; noções 
de geometria especialmente nas suas aplicações à medição 
de superfícies e volumes; noções de ciência físicas, químicas 
e naturais nas suas mais simples aplicações, especialmente 
à higiene; desenho a mão livre; canto e leitura de música; 
exercícios de ginásticos, manuais e militares; modelagem em 
argila e gesso, torno e marcenaria.



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 35

Para o ensino intuitivo das ciências físicas, químicas e naturais 
possui a Escola um gabinete e laboratório, com os principais 
instrumentos e reativos, e museu, com cerca de 90 espécies 
diversas de nossa fauna, e uma coleção de museus de Deyrolles.

Os horários estão organizados de maneira que as primeiras horas 
do dia escolar são ocupadas pelas disciplinas que demandam 
maior esforço de inteligência. (Voss, 1897, p. 243-249).

Embora longa, a citação acima é muito reveladora. Para além de 
delimitar temporalmente diferentes formas de governo, nota-se que o 
programa de ensino no período republicano estava embasado nos princípios 
do método intuitivo. As matérias estavam distribuídas em horários 
preestabelecidos atendendo a um critério: das que demandam maior esforço 
de inteligência para aquelas que exigem menor esforço de inteligência. 
Além da crítica à forma de governo, a passagem acima é elucidativa sobre 
os elementos organizadores da escola primária da República paulista: o 
método de ensino, o currículo, o laboratório, o museu com objetos para 
o ensino intuitivo, o horário das aulas e o critério de divisão dos ensinos 
escolares. Em termos de saberes escolares, que aritmética a ensinar na escola 
primária era prescrita no período Imperial e na República?

Para responder essa questão, toma-se inicialmente para análise os 
programas de ensino expressos na forma de prescrições oficiais. A Lei de 06 de 
abril de 1887 é aqui entendida como representativa da organização do ensino 
público da província de São Paulo, no período Imperial. Essa Lei estabeleceu 
uma reforma na Instrução Pública da província. Nessa reforma, o ensino 
primário se dividia em três graus. No programa de ensino que acompanha 
essa Lei, a rubrica aritmética elementar tem os saberes a ensinar na escola 
primária distribuídos assim: no 1º grau) as quatro operações fundamentais, 
frações ordinárias e decimais, regras de três simples com exercícios práticos 
e problemas graduados de uso comum; no 2º grau) continuação do estudo 
anterior, compreendendo regras de três composta, regra de juros simples 
e composta, formação e extração de raízes, redução à unidade, divisão em 
partes proporcionais, incluindo as regras de sociedade e mistura média com 
problemas de aplicação à vida comum, regra sobre conversão de moedas e 
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sobre câmbio. Não há indicação da aritmética para o terceiro grau do ensino 
primário. Parece que o espaço deixado por essa rubrica foi preenchido pelo 
estudo dos saberes algébricos (tema do próximo item deste capítulo).

De modo simples e resumido, o programa de ensino de 1887 prescreve 
para a escola primária pública paulista uma aritmética circunscrita num 
rol de itens de conteúdos que vão desde as quatro operações fundamentais 
até a regra sobre conversão de moedas e sobre câmbio. Não há menção ao 
método de ensino a ser empregado nem a distribuição desses saberes na 
forma de horário escolar. Esse modo de confecção de programas de ensino 
foi alterado com a mudança de regime. Com a Proclamação da República, 
a organização do ensino público paulista ganhou um caráter modernizador 
revestido nos princípios democráticos da nova forma de governo. Para 
conhecer algumas estratégias políticas e pedagógicas da modernização do 
ensino público paulista, tornou-se necessário seguir uma precisão cronológica 
aqui construída de modo a evitar confusões.

Aos 23 de novembro de 1889 – ou seja, oito dias após a Proclamação 
da República – os professores Carlos de Escobar, Arthur Breves, Pompeu 
B. Tomassini, Sebastião Pontes e Gregório da Costa Muniz apresentaram 
ao governo de São Paulo um plano para reorganizar o ensino. Segundo o 
plano oferecido ao governo, as escolas primárias seriam organizadas em três 
graus e cada um deles dividido em três seções (também chamadas de séries). 
O programa de ensino que acompanha esse plano faz uma distribuição 
das matérias para cada seção. Em relação à aritmética, normatizou-se 
que o seu ensino ocorresse apenas na terceira série do primeiro grau a 
partir da numeração e das quatro operações. Para as escolas do segundo 
grau, instituiu-se o ensino do cálculo aritmético na primeira série. Não 
há indicação do estudo da matéria nas escolas do terceiro grau. O plano 
sugere também a criação de uma escola normal destinada a preparar 
professores para o ensino primário e secundário. Entretanto, a divisão do 
curso da escola normal será feita de acordo com o programa do ensino 
primário e secundário. Supõe-se que os professores se basearam nas suas 
experiências para construir esse plano, uma vez que não há indicação da 
sua fundamentação.
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Até certo ponto, essas recomendações previstas tiveram efeito prático. 
Poucos meses depois, isto é, em 12 de março de 1890, foi aprovada uma 
reforma na escola normal com o Decreto n. 27. Por meio desse decreto 
também foram criadas as Escolas-Modelo anexas à escola normal. Destinadas 
à prática de ensino, para os alunos do terceiro ano da escola normal, as 
Escolas-Modelo ofereciam uma instrução de nível primário dividida em três 
graus. A aritmética a ensinar nessas Escolas-Modelo tem um programa de 
ensino que é rigoroso e exatamente o mesmo daquele prescrito no período 
Imperial, através da Lei de 1887. Como elemento inovador, o decreto de 
1890 trazia a orientação metodológica indicando que “as lições deverão ser 
mais empíricas do que teóricas, e o professor se esforçará por transmitir 
a seus discípulos noções claras e exatas, provocando o desenvolvimento 
gradual de suas faculdades” (São Paulo, 1890, p. 1). A instrução primária 
paulista deveria seguir os princípios da pedagogia de ensino intuitivo como 
se praticava no sistema escolar dos Estados Unidos.

Com o intuito de incorporar as diretrizes da nova pedagogia nessas 
Escolas-Modelo duas professoras foram contratadas: Maria Guilhermina 
Loureio de Andrade e Miss Márcia Browne. Esta uma norte-americana recém-
chegada ao Brasil contratada pela Escola Americana instalada em São Paulo 
na década de 1870; aquela uma brasileira que esteve quatro anos estudando 
nos Estados Unidos (Rodrigues, 1930). A norte-americana Miss Browne 
foi considerada como “orientadora do ensino primário em São Paulo e que 
preparou pedagogicamente o Estado” (Andrade, 1927, p. 11). A contratação 
de ambas professoras foi indicada por Horace Lane – diretor da Escola 
Americana – por elas conhecerem bem “os segredos do método intuitivo” 
(Rodrigues, 1930, p. 192). Por meio das aulas práticas nas Escolas-Modelo, 
o futuro professor primário paulista estava sendo oficialmente treinado a 
saber o que e como ensinar as matérias escolares pelo método intuitivo ali 
demonstrado e praticado.

A partir de então, as Escolas-Modelo se tornaram um padrão de 
ensino e de organização didático-pedagógica a ser incorporado às demais 
escolas primárias paulistas. Essa recomendação passou a ser oficial expressa 
pelas normas codificadoras da legislação educacional. A Lei n. 88, de 08 de 
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setembro de 1892, estabeleceu uma reforma geral na instrução pública do 
estado de São Paulo. Nessa reforma, o ensino primário compreendia dois 
cursos: um preliminar (com 4 anos de duração) e outro complementar 
(também com 4 anos de duração). Do ponto de vista metodológico, ficou 
normatizado que durante o ensino das matérias do primário seguisse “com 
rigor os princípios do método intuitivo” (São Paulo, 1892, p. 1).

Com os mesmos objetivos, um programa de ensino foi preparado: 
“em 1893, Oscar Thompson, Benedicto Maria Tolosa e Antônio Rodrigues 
Alves elaboraram o programa para as matérias do curso preliminar atendendo 
o previsto na reforma de 1892” (Souza, 2009, p. 83) e as novas normas 
didáticas que estavam sendo praticadas nas Escolas-Modelo, sob a direção de 
Oscar Thompson. Um programa de ensino que atendia aos preceitos de uma 
instrução completa envolvendo “uma notável soma de conhecimentos, que 
resultam sinteticamente das noções enciclopédicas adquiridas em diversos 
ramos do estudo” (Campos, 1891 citado por São Paulo, 1907-1908, p. 5).

Esse programa de ensino das escolas preliminares, anexado ao Decreto 
n. 248, de 26 de julho de 1894, que regulamentou a reforma geral da 
instrução pública do Estado, expôs detalhadamente os conteúdos de cada 
matéria distribuídos pelas duas séries de cada ano letivo. Essa racionalização 
curricular simboliza bem o ideário de que “a escola graduada pressupôs a 
organização metódica e sistemática do conhecimento a ser transmitido na 
escola primária” (Souza, 2009, p. 43). A distribuição ordenada dos conteúdos 
também revela que cada etapa do saber é irredutível a outra; cada conjunto 
de saberes de uma série é base para a série seguinte, princípio que organizava 
também a divisão do trabalho docente. Em síntese: a nova organização 
escolar assentava-se na distribuição sistematizada dos conteúdos amparada 
pela sucessão lógica – vista como elemento garantidor do sucesso do ensino 
– e na organização do tempo escolar e do professor. Além disso, o programa 
apresenta a incorporação de várias matérias, visando dar ao cidadão uma 
formação integral.

Na análise da distribuição sistemática dos conteúdos da aritmética no 
programa de ensino integral das escolas preliminares de 1894, sobrelevam-se 
as seguintes orientações: ensinar simultaneamente numa mesma atividade 
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as primeiras noções de número e cálculo, dada a ausência do tópico de 
conteúdo para ensinar a contar na 1ª série; as primeiras lições não excederiam 
o número dez e seu ensino teria o auxílio de objetos; paulatinamente, os 
sinais aritméticos (+, –, x e ÷) seriam incorporados nas atividades com os 
objetos; a partir da incorporação dos sinais aritméticos, as operações de 
cálculo ocorreriam por meio de diferentes combinações; as primeiras noções 
de metros, utilizando fitas e chitas, antecederiam o estudo das frações decimal 
e ordinária; a partir da 1ª série do 2º ano até a 2ª série do 4º ano o ensino de 
aritmética não mais faria uso dos objetos concretos. Ou seja, a concretização 
do ensino de aritmética estava restrita às duas séries do 1º ano letivo.

Com a mudança de finalidade da escola complementar, em 1896 – 
passando a ser destinada à formação de professores –, o curso preliminar 
foi reduzido a 4 anos de estágio escolar. O programa de ensino de 1905 
evidencia bem que essa redução no estágio escolar impulsionou uma 
reorganização da aritmética do curso primário. Nesse novo programa de 
1905, o aluno completava seus estudos primários da aritmética com o 
aprendizado das transformações de frações ordinárias em decimais e vice-
versa, e do sistema métrico decimal. A análise desses dois programas revelou 
uma dinâmica de (des)aparecimento de saberes escolares. Do programa 
de 1894 ao de 1905, vários saberes da aritmética primária deixaram de 
fazer parte do corpus de conteúdos a serem ensinados: máximo divisor 
comum, mínimo múltiplo comum, números complexos, potências, raiz 
quadrada e cúbica, regra de três, juros, descontos, regras de câmbio, regras 
de companhia, progressão, logaritmos.

Essas transformações na dosagem da aritmética a ensinar não passaram 
imunes às críticas. Nas palavras de um intérprete da época, Arthur Breves, 
então presidente da Associação do Professorado Público do Estado de 
São Paulo, “não se tendo adotado nenhum princípio de classificação, os 
programas têm sido aumentados ou diminuídos arbitrariamente” (Breves, 
1906, p. 753). Nessa dinâmica de reformulação dos programas de ensino, 
novos saberes foram designados ao ensino escolar.

Com o programa de 1905, a aritmética também teve a incorporação 
de um novo saber: “aprender a ler os mapas de números” (São Paulo, 1905). 
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Esse programa ainda introduziu o cálculo mental como item de conteúdo 
nas normatizações da aritmética da escola primária paulista, em tempos 
da modernização pedagógica. Nos programas seguintes (1918, 1921 e 
1925), nota-se diferentes articulações do cálculo mental com demais saberes 
aritméticos. O programa de 1918, que também postulava o ensino primário 
nos grupos escolares com 4 anos de duração, estabeleceu para o 2º ano aplicar 
o “cálculo mental de acordo com a direção dos mapas de números, incluindo 
conhecimentos de ½, ⅓, ¼, etc.” (São Paulo, 1918, p. 1). Recomendava-se 
utilizar o cálculo mental como ferramenta de transição da intuição para a 
definição a partir da aprendizagem das quatro operações e das primeiras 
noções de fração. Ou seja, mais de um saber aritmético poderia ser estudado 
e aprendido utilizando-se o cálculo mental.

O cálculo mental também teve seu estatuto didático-pedagógico alterado 
nas páginas de outros documentos de cunho relativamente normativos. Na 
Revista de Ensino (1903), sob um ponto de vista psicológico, o cálculo mental 
foi considerado como “porta de entrada” no ensino da aritmética. Perguntou 
e respondeu Arnaldo Barreto: “De que modo se deve, pois, começar o ensino 
da aritmética? Pelo cálculo mental, certamente” (Barreto, 1903, p. 235). 
Na Revista da Sociedade de Educação (1924) e na Revista Escolar (1927),  
o cálculo mental apareceu com outra fisionomia didática: como recurso a ser 
empregado no ensino das operações fundamentais da aritmética – uma espécie 
de exercício de ginástica intelectual. Assistia-se, portanto, ao nascimento de 
um novo tipo de exercício intelectual denominado de cálculo mental, que 
apareceu estandardizado no currículo da aritmética primária normatizado 
pelo programa de 1925.

Essa mesma alteração na função didático-pedagógica do cálculo 
mental esteve visível nos livros escolares de aritmética. Na Aritmética 
dos principiantes, 3ª edição, de 1914, com autoria de Arthur Thiré,  
o cálculo mental assumiu a condição de item de conteúdo a ser estudado 
oralmente imediatamente após as operações fundamentais. Por sua vez, 
na Aritmética elementar, 2ª edição, 1924, de George Augusto Büchler, 
o cálculo mental surgiu como “exercício de memória” no estudo das 
operações fundamentais.
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Essas inconstâncias no status didático-pedagógico dos saberes 
aritméticos coincidiam com as mudanças na finalidade da escola primária 
paulista. Através da reforma Sampaio Doria – como ficou conhecida – em 
1920, a missão da escola primária era alfabetizar o maior número possível 
de crianças em apenas 2 anos de estágio escolar. O programa de ensino 
regulamentado nessa reforma, que só entrou em vigor em 1921, dividiu 
a aritmética do curso primário em duas seções: 1) o estudo da numeração 
e das quatro operações fundamentais por meios concretos; 2) o estudo 
das frações decimal e ordinária. O próprio Sampaio Doria defendeu um 
modo de ensinar a aritmética. Para ele, “nem mesmo a matemática escapa à  
necessidade da intuição. [...]. No ensino matemática, da escola primária,  
a marcha deve ser, primeiro, o empirismo, a observação e análise, e, segundo, 
a demonstração que se compõe” (Doria, 1923, p. 59 e 173). Com essa 
forma de enxergar o ensino da aritmética, o cálculo mental assumiu um 
papel diferente daquele recomendado no programa de 1905. Nesse novo 
programa de 1921, recomendou-se a prática do “cálculo mental e rápido 
até 100, visando desenvolver o raciocínio” (São Paulo, 1921, p. 1).

Essa reforma Sampaio Doria impulsionou modificações significativas 
na aritmética. Esta foi a interpretação do professor Fausto Lex – delegado 
de ensino da 14 região da instrução pública paulista –, ao analisar os efeitos 
dessa reforma.

Aritmética – O ensino desta matéria sofreu modificações 
completa. [...]. As recomendações para que o ensino ministrado 
desde os primeiros passos, fazendo-se com que os alunos 
resolvessem pequenos problemas das quatro operações, 
simultaneamente, por meio de tornos, tabuinhas, sementes, 
ou quaisquer outros objetos, onde o processo foi seguido com 
critério, sem saltos, deu em resultado o desenvolvimento do 
raciocínio, de forma que as crianças do 1º ano resolviam, com 
a maior facilidade, problemas simples das quatro operações. 
(São Paulo, 1922 – 1923, p. 285).

Nem todos interpretaram positivamente os efeitos dessa reforma. Por 
ter reduzido o ensino primário a 2 anos de duração e transformado a sua 
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finalidade, a reforma de 1921 não escapou às críticas. Uma rápida olhada 
nos jornais da época possibilita encontrar facilmente tais críticas. Uma delas 
foi feita pela professora norte-americana, Miss Márcia Browne – responsável 
pela organização didático-pedagógica das Escolas-Modelo paulistas na década 
de 1890 –, ao dizer “que a reforma Doria foi um desastre [...] a reforma 
foi uma blague” (Browne, 1923, p. 4, grifo no original). A queixa era geral.  
E ela não resistiu a isso.

A reforma teve vida curta. Em 1925, um novo programa de ensino 
foi regulamentado. Nesse programa o cálculo mental se articulou com 
diferentes saberes aritméticos. O cálculo mental foi visto inicialmente 
como exercícios orais “[...] para o desenvolvimento intelectual e para as 
transações quotidianas da vida” (São Paulo, 1925 [1941], p. 39). Como 
ordenação do aprendizado aritmético, o cálculo mental precede o cálculo 
escrito – este circunscrito em regras fechadas e prontas –, de modo a colocar 
em atividade os cérebros e em marcha o desenvolvimento da inteligência. 
Por assim ser entendido, o cálculo mental foi recomendado a ser trabalhado 
nos quatro anos da escolarização primária por meio de exercícios que se 
articulassem à soma, subtração, multiplicação e divisão, bem como aos 
exercícios com as operações de frações e de números decimais. Outra 
possibilidade de uso do cálculo mental, segundo o programa de 1925, 
seria a “resolução mental de problemas com pequenos dados numéricos” 
(São Paulo, 1925 [1941], p. 40).

Com aumento do estágio escolar primário de 2 para 4 anos e, por 
consequência, a ampliação do rol de conteúdos da aritmética a ensinar, 
novos saberes escolares surgiram. Toma-se de exemplo os saberes “ler e 
copiar as Cartas de Parker” (São Paulo, 1925 [1941], p. 13). Trata-se de 48 
cartas de autoria do norte-americano Francis Wayland Parker, divulgadas 
no Brasil inicialmente por meio das páginas da Revista de Ensino, entre 
abril de 1902 e fevereiro de 1903, como material didático para utilização 
do professor. O uso das Cartas de Parker para ensinar aritmética exigia 
vigilância com a linguagem daquele que aprende e daquilo que se ensina. 
Recomendava-se ao professor que “use [inicialmente] a própria linguagem 
da criança, [...], [em seguida] passe gradualmente desta para a linguagem 
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aritmética” (Brito, 1902, p. 44). Transitar da linguagem da criança para 
a linguagem aritmética significava sistematizar o ensino de modo que 
o ponto de partida fosse a imagem visual e o ponto de chegada seja a 
escrita e a leitura. Fazer o aluno escrever e ler os exercícios de cálculo 
presentes nas Cartas de Parker era uma forma de avaliar o desenvolvimento 
dos aprendizes na transição da linguagem da criança para a linguagem 
aritmética, propriamente dita.

O que eram, inicialmente, entre os anos de 1902 e 1903, recomendações 
didático-pedagógicas transformaram-se em saberes aritméticos a serem 
ensinados, uma vez que, após a adoção desse material, “ler e escrever as Cartas 
de Parker” passou a constar nos programas de ensino do curso primário 
paulista (1905, 1911, 1918, 1920, 1925) e mesmo em livros escolares de 
aritmética (a exemplo, Série Graduada de Matemática, de 1912, de autoria 
de René Barreto) que indicaram no rol de saberes a serem ensinados “ler e  
escrever as Cartas de Parker”. Assim, não se tratava somente de ensinar 
e aprender aritmética, mas também leitura e escrita. As Cartas de Parker 
desempenharam papel tão importante na escolarização das crianças brasileiras 
a ponto de serem consideradas como “silabário da aritmética elementar” 
(Mennucci, 1928).

Outro material didático de estruturação das novas normas metodológicas 
para o ensino da aritmética primária foi o livro escolar. A pesquisa de Oliveira 
(2017) mostrou as transformações imputadas aos saberes aritméticos presentes 
nos livros escolares para tornar intuitivo o seu ensino e aprendizado. Apesar 
de não ter mobilizado a investigação com a categoria de análise do saber a 
ensinar, há estudos que consideram a pesquisa de Oliveira (2017) como um 
exercício de caracterização de uma matemática a ensinar (Cf. Bertini, Morais 
& Valente, 2017; Valente, 2019). Retomando aqui alguns resultados da 
pesquisa de Oliveira (2017), destaca-se logo de entrada que o autor privilegiou 
como material empírico da investigação os livros escolares de aritmética 
destinados ao ensino primário, publicados entre os anos de 1870 e 1920.

A partir de um conjunto de livros escolares, a análise de Oliveira 
(2017) constatou que os saberes aritméticos estiveram em constante 
movimento de transformações, a fim de alinhar a matéria às finalidades da 
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escola primária e às normas de sua modernização pedagógica – tal como 
ocorreu nos programas de ensino. Nessa análise, foi realizada uma crítica aos 
mecanismos de organização dos saberes aritméticos, focalizando os elementos 
que dão condições ao aluno de acessar/entrar/adquirir e, sobretudo, validar 
os saberes aprendidos no momento do estudo. A investigação de Oliveira 
(2017) revelou que, ao longo do tempo, foi se configurando nas páginas de 
livros escolares da aritmética primária diferentes posturas epistemológicas 
para estabilização dos seus saberes. Entretanto, ao final da década de 1920, 
um modelo didático-pedagógico se impôs.

A partir dessa época, a estruturação dos saberes da aritmética não 
estava mais caracterizada pelas longas explicações das definições e regras, mas 
na leitura das ilustrações, nas resoluções dos exercícios e problemas. Com 
essa virada na sistematização dos saberes aritméticos, as páginas dos livros 
didáticos também refletiam o ideário utilitário dos saberes escolares. Não 
estavam presentes saberes considerados inúteis – ou melhor, de pouco uso 
frequente na vida prática: o estudo do máximo comum divisor, do menor 
múltiplo comum, da redução ao mesmo denominador, da simplificação e 
redução à expressão mais simples, das operações sobre frações ordinárias, 
das dízimas periódicas e suas geratrizes. O livro Aritmética elementar de 
Büchler (1924) foi visto como um bom exemplo dessa nova sistematização 
dos saberes. A proposta de ensino da aritmética primária desse livro 
teve boa aceitação em diversos estabelecimentos de instrução no Brasil.  
Na contracapa há a indicação de que se trata de um livro aprovado e adotado 
oficialmente em escolas públicas nos estados de São Paulo, Paraná e Ceará, 
e em muitos colégios particulares.

Ao investigar e identificar diferentes trajetórias das propostas de 
ensino da aritmética primária, em tempos da pedagogia de ensino intuitivo, 
foi possível perceber que a confecção de novos programas de ensino e a 
presença de novos materiais e livros didáticos transformaram a sala de aula 
num grande atelier de números e cálculos intuitivos. Sendo assim, de 1870 
a 1920, a escola pública primária paulista trabalhou na construção e na 
constituição de um novo saber a ensinar: a aritmética intuitiva, revestida 
de caráter utilitário (Oliveira, 2017).
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Uma álgebra primária
O último programa organizado é mesmo, em muitos pontos, 
inferior aos do tempo da monarquia. [...].

A respeito da Álgebra, não se encontram nos programas nem 
as quatro operações, entretanto, nas escolas régias, o ensino 
chegava até as equações do 1º grau.

O ensino nos grupos [escolares] é, pois, muito incompleto e 
incongruente, não por incompetência de quem organizou o 
programa, mas por exigências sem fundamento dos que têm 
legislado sobre o assunto ou das autoridades superiores da 
instrução pública. (Breves, 1906, p. 753-754, grifo do autor).

A epígrafe acima testemunha um evento histórico: o desaparecimento 
da álgebra do currículo da escola primária. O professor Arthur Breves 
queixava-se da inferioridade do programa de ensino para os grupos escolares 
paulistas que acabara de entrar em vigor em 1905. Para ele, a retirada da 
álgebra do currículo além de caracterizar uma incompletude da instrução 
primária também rompia com uma tradição antiga que se tinha desde as 
escolas régias do final do século XVIII e início do século XIX. Na realidade, 
entre os anos de 1870 e 1920, a escola pública paulista assistiu e sentiu 
constantes turbulências vivenciadas pela álgebra enquanto saber a ensinar 
no curso primário. Os efeitos dessas instabilidades puderam ser identificados 
sob dois pontos de vista: 1) pelas mudanças na finalidade da escola primária; 
2) pelas sucessivas reformas nos programas de ensino.

A pesquisa de Basei (2020) investigou as trajetórias da álgebra no 
âmbito da formação dos professores primários para o ensino público de São 
Paulo. Amparada pelas categorias de análise de saber a ensinar e saber para 
ensinar, a autora se debruçou sobre um amplo conjunto de documentos 
variados que tratam do sistema educacional de São Paulo, entre 1880 e 
1911. Ao examinar tais documentos e problematizá-los, Basei (2020) foi 
além do objetivo proposto: analisar o processo de institucionalização da 
álgebra na formação dos professores dos primeiros anos escolares. A autora 
não só alcançou esse objetivo como também identificou algumas tentativas 
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de inserção da álgebra como um saber a ensinar no curso primário paulista, 
durante o período por ela investigado.

Durante o período monárquico, a primeira vez que a álgebra apareceu 
no rol de saberes do ensino primário público paulista foi através do Ato de 
02 de maio de 1885. Ao propor uma reforma da instrução, o Ato de 1885 
dividia o ensino primário em três graus. O plano de ensino para o 2º grau 
primário recomendava ensinar “álgebra até equação e problemas do primeiro 
grau”. Para o 3º e último grau primário indicava a “continuação do estudo de 
álgebra até as equações do segundo grau com problemas” (São Paulo, 1885, 
p. 19). Dois anos mais tarde, a Lei de 1887 conservou rigorosamente essa 
mesma organização do ensino primário e também a mesma formalização do 
ensino dessa álgebra primária. Ambas as reformas paulistas acompanharam 
a indicação da Reforma Leôncio de Carvalho (1879) – incluindo a álgebra 
no ensino primário da Corte –, por consequência, elas não seguiram as 
recomendações de Rui Barbosa (1882/1883) – que omitiu a álgebra do 
currículo da escola primária. De todo modo, convém observar que, ainda 
na monarquia, esteve oficialmente expresso que a escola pública primária 
paulista ensinasse uma álgebra até as equações do segundo grau.

Essa introdução da álgebra no currículo do ensino primário foi vista 
como sinal de melhoramento do sistema escolar. São Paulo estava, numa 
opinião da época, seguindo os avançados sistemas de ensino de países 
europeus e dos Estados Unidos. Estas foram as interpretações de Antônio 
Bandeira Trajano, que não tardou em lançar seu livro Álgebra Elementar, em 
1888. Logo no prefácio desse livro, o autor registrou sua felicidade ao ver a 
província de São Paulo incluir a álgebra no programa das escolas primárias, 
seguindo o exemplo da Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos.

Com o fim do Império e início da República; com a transição da 
província para o estado, novos ventos sopraram outros ares para a reorganização 
do sistema escolar público de São Paulo. Com o objetivo de alinhar-se ao 
novo regime, o governo de São Paulo não poupou esforços para fazer da 
instrução uma vitrine de exposição dos ideais republicanos. A escola foi 
vista como “único meio de evitar a ruína da República” (Prestes, 1895, 
p. 17). Do ponto de vista educacional, a escola pública paulista assumiu 
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a incumbência de formar o novo cidadão – o republicano. Essa formação 
exigia, como já indicado, “uma notável soma de conhecimentos, que resultam 
sinteticamente das noções enciclopédicas hauridas em diversos ramos do 
estudo” (Campos, 1891 citado por São Paulo, 1907-1908). Para imprimir a 
feição integral do ensino, entre 1890 e 1896, o estado de São Paulo construiu 
um aparelho escolar com escolas de todos os níveis: do Jardim de Infância 
ao Ensino Superior. Fundamentada na premissa da graduação sucessiva dos 
passos, essa engenhosa maquinaria escolar tinha como propósito conduzir 
a criança do Jardim de Infância até transformá-la num cidadão diplomado 
pelo Ensino Superior.

Com a necessidade imperiosa de dotar o indivíduo de uma soma de 
conhecimentos adquiridos em diversos ramos do estudo, novas matérias 
escolares foram incorporadas ao programa de ensino dos diferentes níveis da 
instrução. O Decreto n. 27, de 12 de março de 1890, converteu em Escolas-
Modelo de nível primário as anexas à escola normal. O programa de ensino 
dessas Escolas-Modelo é exatamente o mesmo daquele de 1885, também 
conservado em 1887, que para os 2º e 3º graus primários recomendou-se 
ensinar “álgebra até equação e problemas do primeiro grau e a continuação 
do estudo de álgebra até as equações do segundo grau com problemas” (São 
Paulo, 1885/1887/1890).

Pouco tempo depois, a Lei n. 88, de 08 de setembro de 1892, promoveu 
uma reorganização no ensino público paulista. Nela, o curso primário sofreu 
uma radical remodelação passando a ser ofertado em escolas preliminares (com 
4 anos de duração escolar) e em escolas complementares (com igual período 
de escolarização). Com 8 anos de estágio escolar primário, o programa de 
ensino foi ampliado e a álgebra até equações do segundo grau permaneceu 
formalizada como matéria a ensinar nas escolas complementares.Com a 
virada do século, a escola primária paulista foi cada vez mais se constituindo 
como um lugar de difusão de instrução mais prática e menos teórica, mais 
utilitária e menos propedêutica, mais alfabetizante e menos científica. Essas 
feições práticas, utilitárias e, por vezes, alfabetizadoras do ensino público 
primário coincidiram com a supressão da álgebra dos programas de ensino 
que entraram em vigor em 1905, 1918 e 1921. Se, por um lado, a álgebra 
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enquanto saber a ensinar não fez parte do rol das matérias desses programas 
primários, entretanto, por outro lado, cabe assinalar que havia recomendações 
de uso da linguagem algébrica para ensinar às generalizações da aritmética 
primária. Essas indicações didáticas foram apresentadas numa nova proposta 
de ensino da aritmética na escola primária.

Em artigo publicado na Revista da Sociedade de Educação, em 1924, 
o lente de matemática Saverio Cristofaro propôs um novo caminho a seguir 
no ensino da aritmética do curso primário paulista. Para ele, a aritmética 
deveria “partir sempre do concreto, passar pela forma numérica para atingir 
a generalização pela forma algébrica” (Cristofaro, 1924, p. 172). A fim 
de mostrar como seria a aplicação dessas três etapas, Cristofaro toma de 
exemplo os ensinos de número e cálculo. No estudo desses saberes, “de 
começo, o ensino deve ser todo experimental” (Cristofaro, 1924, p. 173), 
isto é, ensinados com o auxílio de objetos concretos sempre utilizando a 
nomenclatura numérica das operações realizadas. Após isso, o ensino desses 
saberes seria completado “com a representação gráfica convencional dos 
valores numéricos com algarismos arábicos e romanos” (Cristofaro, 1924, 
p. 174). Esta segunda etapa seria o momento de transição da forma concreta 
para a forma numérica. As impressões sensoriais sendo traduzidas na e 
pela forma numérica. Depois que o aluno soubesse manejar bem as quatro 
operações fundamentais utilizando essas duas formas (concreta e numérica), 
o autor recomenda ampliar o estudo desses saberes aritméticos “por meio de 
problemas resolvidos, primeiramente, pela forma gráfica [concreta]; depois 
pela numérica e, em seguida, generalizados pela forma algébrica” (Cristofaro, 
1924, p. 174). A forma algébrica seria uma operacionalização do cálculo 
por meio de símbolos, letras; um auxiliar para resolver problemas, podendo 
também ser empregada no estudo das frações.

Nessa proposta de ensino, a álgebra aparecia como método/linguagem 
algébrica para ensinar cálculo, resolver problemas aritméticos e ensinar 
frações. Não se tem notícia se algum professor primário incorporou essas 
três formas (gráfica, numérica e algébrica) no ensino da aritmética. Sabe-se, 
contudo, que a proposta de Cristofaro recorria à álgebra não como uma 
matéria em si, mas como método/linguagem algébrica para resolver/ensinar 
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questões da aritmética primária. Seria a proposta de Cristofaro uma tentativa 
de tomar a álgebra pela aritmética? A questão fica em aberto. Isso mostra, 
portanto, a necessidade de investigação mais aprofundada sobre a história 
da trajetória da álgebra na escola pública primária paulista, entre os anos 
de 1870 e 1920. Há muito ainda a ser contado...

Uma geometria primária
Diferentemente da aritmética, que no programa paulista de ensino de 

1887 constava um rol de conteúdos, a geometria configurou-se como matéria 
a ser ensinada na escola primária, mas sem especificação de seus conteúdos. 
E, embora, também não se mencione o método de ensino a ser utilizado, as 
prescrições de Desenho a mão livre e caligrafia para o 1º grau e Desenho linear, 
incluindo elementos de projeção geométrica e desenho topográfico elementar e 
caligrafia para o 2º grau, deixam entrever a intenção de ministrar às crianças 
um ensino fundamentado em ideias pestalozzianas, que já vinham sendo 
utilizadas em São Paulo desde a criação da Escola Americana em 1870. Por 
essas ideias o desenho tornava-se uma ferramenta auxiliar do ensino, um 
meio de educar os sentidos, de passar da observação e intuição à abstração.

Pelo que está posto em pesquisas brasileiras (Valente, 2012), a ideia 
do Desenho no currículo escolar veio em resposta ao debate, no Congresso 
Nacional, sobre a inserção de uma geometria prática na escola primária. Essa 
geometria veio a se configurar com atividades de representações de figuras 
geométricas à mão livre, a partir da observação. Do estudo da linha, do 
traçado de ângulos, polígonos, de sólidos geométricos à mão livre o aluno 
executava o desenho, com máxima precisão, exercitando mãos e olhos, que 
tomavam o lugar da régua e do compasso. Já o Desenho linear passava a ser 
entendido como sinônimo de uma geometria prática para o ensino primário 
(Valente, 2012).

Exigido por lei nas escolas paulistas, no ensino de Desenho o professor 
encontraria “muitos motivos para bem exercer a sua missão, pela influência 
moral que a disciplina exerce no espírito de seus discípulos” (Tolosa, 1893). 
A defesa do ensino dessa matéria na escola primária se justificava por seu 



50 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

uso na aprendizagem de conteúdos geométricos, pois quando ensinados a 
partir de seus conceitos quase sempre as crianças erravam a representação da 
figura geométrica solicitada (Tolosa, 1893). Havia um descompasso entre a 
definição de um quadrado, por exemplo, e sua representação pela criança.

No programa de ensino paulista de 1894, oficializado sob a rubrica de 
Desenho, Formas, Trabalhos Manuais, Modelagem e Geometria, tinha-se o 
ensino de conteúdos geométricos. Nota-se pelo detalhamento do programa 
que o ensino deveria partir da síntese para a análise. No primeiro ano, o 
ensino partiria do desenho do ponto e da linha, do conhecimento intuitivo 
de objetos figurados para o ensino das Formas, em uma ação orientada 
pelo professor, com exercícios que desenvolveriam os sentidos. Por meio 
do Desenho, as crianças aprenderiam sobre os nomes das linhas retas e suas 
posições (horizontais, verticais, oblíquas), em seguida sobre os nomes dos 
principais ângulos formados pelo encontro de duas linhas (ângulos retos, 
agudos, obtusos). Esses primeiros elementos da geometria, estudados de 
modo intuitivo, sem definições, levavam naturalmente ao estudo dos sólidos. 
Enquanto no Desenho a criança treinava a mão e o traço fino das figuras, a 
modelagem dos sólidos geométricos em argila permitia treinar o olho para 
apreender as formas que a intuição lhe dava a conhecer.

Em Trabalho Manual, a representação por meio de desenhos dava lugar 
aos objetos, as varinhas para formar várias combinações e ao “dobramento 
de papel”. Já em Formas tinha-se os exercícios com argila, para construção 
da esfera, do cubo e do cilindro. Nessa dinâmica a observação e o desenho 
impreciso deveria dar lugar a perfeição, ao desenho de objetos que ilustravam 
as noções aprendidas e a execução dos objetos geométricos modelados.  
Os materiais utilizados seriam o “lápis de pedra, bem macio”, com a 
recomendação de que fossem utilizados apenas para esse fim, e as “pedras 
de aritmética”, desde que não estivessem riscadas (Tolosa, 1895).

A ênfase na educação dos sentidos fica mais evidente na síntese, do 
programa de ensino, elaborada por Gabriel Prestes (1895), para fins de 
organização pedagógica de escola. Nessa síntese, o ensino constituía-se em 
uma série de exercícios que serviriam de base para a organização do horário, 
subdividida em seções que envolviam: Linguagem, Aritmética (incluindo 
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Geometria com medições práticas de superfícies e volumes – processos 
taquimétricos), Geografia, Ciências Naturais, Educação Estética (as indústrias 
– noções intuitivas sobre as indústrias manufatureiras e agrícolas, música, 
caligrafia, desenho e escultura), Educação dos sentidos (a qual compreendia 
figuras geométricas pelo tangramma, formas pelos modelos de Prang, figuras 
geométricas pelo entrelaçamento de varinhas, cores – mappas de prang, 
primeira caixa do museu Safray, observação e descrição de objetos), Trabalhos 
manuais (modelagem, dobraduras e recortes, trançagem e tecelagem, arame, 
marcenaria, torno) e Educação física.

Sobre essa síntese interessa destacar a Educação Estética, a Educação 
dos sentidos e a Geometria. Ao colocar desenho como objeto de estudo 
ao lado de noções intuitivas sobre as indústrias como Educação Estética, 
Gabriel Prestes parece se alinhar as ideias de Rui Barbosa, de um desenho 
voltado aos interesses de uma sociedade industrial, na qual “o desenho seria a 
escrita da indústria” (Barbosa, 1942, 1946, 1947, p. 115 citado por Amaral, 
2016). Para Rui Barbosa o fim da educação era o de “educar esteticamente 
a massa geral das populações, formando, a um tempo, o consumidor e o 
produtor, determinando simultaneamente a oferta e a procura nas indústrias 
do gosto”. A referência às “medições práticas de superfícies e volumes” por 
Gabriel Prestes (1895), também defendida por Rui Barbosa, corrobora a 
hipótese de Trindade (2018) de que as medidas, embora não explicitadas 
nos programas de ensino, permearam todo o ensino de Geometria. Em um 
primeiro momento de modo intuitivo, sem uso de instrumentos de medidas, 
para identificação e classificação de figuras geométricas. Em outro, para 
“servir a construção de objetos com formas geométricas” (Trindade, 2018, 
p. 63). Na Educação dos sentidos havia uma ênfase no uso de materiais 
didáticos específicos no trato das figuras geométricas, sendo seu ensino 
aliado a observação e descrição de objetos.

Na virada do século XX, o programa de ensino paulista de 1894 
passou por mudanças significativas, apresentando uma nova distribuição das 
matérias do curso primário. A pesquisa de Frizzarini (2014) bem evidencia as 
mudanças ocorridas ao comparar os programas de ensino. A intenção aqui é 
outra, é de discutir as justificativas e a defesa das modificações trazidas pelo 
programa de 1905, a partir das falas dos inspetores de ensino.
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Pelo programa de 1905, a matéria de Desenho deixava de iniciar 
os alunos no estudo das linhas, das figuras geométricas mais simples e 
dos sólidos geométricos e passava a defender um método de desenho que 
respondesse “às necessidades, e se acomodasse ao desenvolvimento natural 
da criança, que tivesse por base a psicologia infantil”, suas aptidões, seus 
gostos, suas tendências e sua idade. (São Paulo, 1909-1910, p. 175).  
As principais críticas ao Desenho decorriam da maneira como ele vinha 
sendo tratado na escola primária, com

a imitação exata dos mesmos modelos árido, monótonos, 
aborrecidos como os sólidos geométricos, gessos, motivos 
de arquitetura e de ornamentação antigos, bustos gregos 
e romanos, cuja beleza não interessa à criança, estão hoje 
condenados pelos pedagogistas que defendem um método 
intuitivo e direto do desenho d’après nature e que tem como 
Quenoux, a vantagem de desenvolver no indivíduo o hábito 
do raciocínio, a independência do pensamento, criando uma 
personalidade. (São Paulo, 1909-1910, p. 173-177).

Ao considerar a psicologia infantil no ensino de Desenho passavam 
a ter destaques os “modelos de objetos reais, familiares as crianças”, com a 
finalidade de despertar, manter e satisfazer a curiosidade infantil e desenvolver 
suas faculdades mentais (São Paulo, 1909, p. 173). Essa nova demanda do 
Desenho levou a comissão, incumbida de rever a lista de livros adotados 
em 1907, a não indicar livros que tratassem de Desenho ou Geometria aos 
alunos do curso primário. As referências eram apenas para os professores, 
para servirem de guia no preparo das aulas, pois o ensino deveria “ser 
processado diretamente pelo mestre em explicações vazadas na máxima 
clareza e simplicidade intuitivamente, por percepções sensíveis, concretas, sem 
desperdício de frases fora do alcance intelectual do aluno” (São Paulo, 1907-
1908, p. 386). Para a referida comissão, o livro na classe “impossibilitava o 
desenvolvimento da educação espontânea do aluno”, pois reduzia o professor 
a um simples “tomador de lições” e a criança a um repetidor “das coisas 
decoradas, com desgosto, maquinalmente, o mínimo proveito para seu 
cultivo intelectual” (São Paulo, 1907-1908, p. 386).
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Uma década depois, os pareceres da comissão de revisão de livros 
didáticos continuaram a não indicar ou aprovar livros para a escola primária 
“por estarem acima da compreensão infantil, alguns por excessivos pecados 
didáticos e muitos por não terem aplicação, como os compêndios de 
geometria” e, além disso, cabia ao professor um “ensino vivo, fiel a intuição, 
com princípio de atividade do aluno, marcha necessariamente analítica”  
(São Paulo, 1918, p. 150). Os livros para serem aprovados deveriam atender 
à intuição, considerada a alma do ensino. Teriam, portanto, que adotar 
uma linguagem destinada à infância, respeitando as questões gramaticais; 
dar atenção as cores, formas e grandezas das letras; e, principalmente, trazer 
ilustrações, já que sua existência “excluía a presença das realidades em si aos 
sentidos” (Doria, 1923a, p. 128).

Ao que parece, houve uma certa resistência do professorado paulista em 
se apropriar do desenho ao natural sem uso de modelos já prontos. Embora 
as orientações oficiais fossem contrárias ao seu uso desde 1907, pesquisas 
recentes de Frizzarini, Trindade e Leme da Silva (2020, p. 51) evidenciaram, 
em publicações de 1926, o apelo a proibição “de maneira formal do uso de 
estampas na instrução pública”.

Voltando ao programa de 1905, a partir de investigações de Leme da 
Silva (2014), traz-se à tona o rompimento de um casamento de quase um 
século entre Desenho e Geometria, tornando-os matérias independentes. 
No entanto, esse rompimento parece não se dar de modo amigável, sendo 
necessária a separação litigiosa. Essa separação custou ao Desenho o 
seu ponto de partida, trabalho com as figuras geométricas, que ficaram 
restritos à Geometria, passando a ilustrar as lições das aulas, tendência que 
se identifica nos anuários até 1913 (Guimarães, 2019, p.10). Em síntese, o 
Desenho tornava-se também uma estratégia de verificação da aprendizagem 
(Valdemarin, 2004). Sua finalidade foi ampliada, do educar às vistas e adestrar 
a mão, ao “desenvolvimento regular da imaginação infantil” (São Paulo, 
1911-1912, p. 06). Mesmo as crianças que não sabiam ler, procuravam 
pelo desenho como forma de “traduzir” as suas impressões. O desenho é 
para ela uma nova forma de “linguagem escrita” (São Paulo, 1913, p. CV).  
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Com isso o Desenho ao natural ganhava um novo status, uma nova definição 
e um novo lugar no programa de ensino.

A análise dos discursos publicados em revistas pedagógicas paulistas 
por Frizarinni, Trindade e Leme da Silva (2015) evidenciam a sintonia de 
São Paulo com o debate internacional da época envolvendo a defesa do 
Desenho ao natural e críticas ao método geométrico presente na matéria 
de Desenho. As autoras apontam como fator de convencimento na opção 
do Desenho ao natural na escola primária o Congresso Internacional de 
Desenho, de 1904. Várias publicações educacionais paulistas (Anuário do 
Estado de São Paulo, 1907-1908; Revista de Ensino, 1906, 1907, 1911, 
1912, 1913) trouxeram a discussão para o Brasil.

No entanto, segundo o inspetor escolar Joaquim de Brito (São Paulo, 
1913, p. C), alguns professores de escolas paulistas ainda não tinham  
“a compreensão de que o ensino de Geometria só é razoável e proveitoso 
se tem por base a construção. É só fazendo, medindo, construindo, que a 
criança adquire ideias de formas, grandeza e posição”, e acrescentava que se 
esses professores tivessem observado as instruções sobre o ensino distribuídas 
pela Diretoria Geral, os inspetores “não teriam o desprazer de verificar o 
ensino irracional das formas por meio de definições”.

Outra modificação trazida pelo programa de 1905, foi “a inversão 
na sequência de conceitos: antes, a Geometria se iniciava com conceitos 
de figuras planas e, depois, apresentava a Geometria Espacial” (Leme da 
Silva, 2014, p. 70). O início do ensino pelas figuras geométricas espaciais, 
ao invés das figuras planas, justificava-se, ao que tudo indica, pela adoção 
do método analítico. Hipótese que vai se confirmando com as observações 
de Oscar Thompson e Joaquim Brito, diretor e inspetor respectivamente, 
registradas nos anuários de ensino. No anuário de 1909 (p. 167), Thompson 
defendia “que a ordem psicológica do desenvolvimento de uma matéria não 
é sempre a ordem lógica”, o que em outras palavras significava dizer que 
na aprendizagem de uma matéria escolar seria preciso considerar as bases 
psicológicas do desenvolvimento infantil, as quais defendiam que método 
de aquisição da aprendizagem era analítico, que deveria partir do todo,  
do conjunto, para as partes, para os detalhes e que seria a análise “a chave  



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 55

do saber em todos os departamentos da inteligência”. Ideia que permanece 
no anuário de 1913 (p. 100) com a defesa de Brito pelo método analítico, 
o qual tinha “em geometria a sua mais completa aplicação”, obedecendo ao 
princípio de partir dos objetos concretos para a abstração.

Treze anos passaram até São Paulo publicar um novo programa de 
ensino em 1918. Esse novo programa manteve a separação entre Desenho 
e Geometria. Embora o Desenho tenha deixado de introduzir o estudo das 
figuras e/ou de sólidos geométricos as crianças ainda as reproduziriam quando 
estas já estivessem sido estudadas em Geometria. No primeiro ano, nota-se 
um ensino de conteúdos geométricos marcado pela educação dos sentidos, 
pela prioridade dada à observação, ao propor o estudo da esfera pela vista 
dos sólidos e do cubo pela comparação com outros objetos conhecidos. 
As construções de figuras geométricas ficaram a cargo da Geometria, que 
diferentemente de tempos anteriores, em que os instrumentos eram de uso 
de professores e de decuriões, passou a valorizar o uso de instrumentos do 
compasso pelos alunos do terceiro ano (Leme da Silva, 2021).

Inicialmente o ensino no primeiro ano partia da observação do todo, 
do objeto em si, dos sólidos, para a observação das partes, em um processo 
que levava a criança a conhecer e denominar as partes de que compunham 
o sólido quanto “à forma geral e superfície” (São Paulo, 1918, s/p).  
Na sequência, em trabalhos manuais a percepção dos sólidos se transformava 
em experimentação pela modelagem, pela construção das formas geométricas 
já estudadas, evitando-se assim as abstrações e definições. No segundo ano, 
o ensino avançava das formas lineares para atividades mais complexas da 
Geometria, como o uso do compasso no traçado de linhas no terceiro ano. 
Em um ensino que ia gradualmente do simples ao complexo, no quarto ano 
o ensino se voltava à sistematização das ideias aprendidas em anos anteriores 
de escolarização.

Como já visto anteriormente, no capítulo da aritmética, a busca pela 
erradicação do analfabetismo levou Sampaio Doria, então Diretor Geral 
da Instrução Pública de São Paulo, em 1921, a reduzir o ensino da escola 
primária a dois anos de duração. Essa redução resultou em outro programa de 
ensino que, segundo Frizzarini (2014), afetou pouco a relação de conteúdos 
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que envolviam os saberes geométricos já indicados no programa de 1918.  
A autora ainda afirma que não havia indicação de qualquer método de ensino 
“cabendo ao professor identificar a metodologia apropriada” (Frizzarini, 2014, 
p. 50). No entanto, a própria ordem de ensino dos conteúdos, partindo 
da observação dos sólidos geométricos ao estudo das figuras planas, e as 
publicações de Sampaio Doria (1923a, 1923b, 1924) expressam uma defesa 
do método intuitivo analítico, entendido como método único para ensinar 
todas as matérias primárias.

A defesa desse método baseava-se na ideia de que o ensino deveria 
seguir “a marcha mental, com se adquirem as ideias sobre as coisas”, a qual 
era resultado de diversas análises de um mesmo “todo” ou objeto (Doria, 
1923a, p. 73). Por esse método os alunos deveriam observar as realidades que 
aprendiam e aos professores cabia determinar a ordem que “se sucedem as 
realidades observadas” e encaminhar “a observação dos alunos, de modo que 
adquiram estes, por meio de análises, suavemente, os conhecimentos novos” 
(Doria, 1923b, p. 160). Tratava-se de partir do empirismo, da observação 
de um objeto para a análise mental espontânea em face do observado, tendo 
em vista uma percepção cada vez mais clara, mais exata e mais completa 
rumo a uma generalização, uma regra ou a demonstração de um teorema. 
Para Doria (1923a) a marcha da intuição era regida por leis de análise que 
se compunha por considerações sucessivas sobre as partes, os elementos do 
objeto que se estudava. Entender a intuição como passos de análises levou 
Doria a denominar seu método didático como método intuitivo analítico.

A reforma Sampaio Doria não teve vida longa. Com o retorno do ensino 
para quatro anos um novo programa foi publicado em 1925. Esse programa 
continuava com o propósito de não ensinar a geometria propriamente 
dita, com suas definições e abstrações, na escola primária.Analisando o 
programa como um todo, pode-se dizer que as orientações para o ensino 
de geometria se estruturavam de modo que o professor levasse o aluno a 
observar, comparar, perceber, representar, modelar e, finalmente, construir 
as figuras geométricas. Em uma marcha de passos interligados e relacionados 
mutuamente. A ideia principal era fazer o aluno passar da observação das 
formas como um todo (1° ano), se deter nas partes, em suas superfícies em 
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um processo que envolvia diversas análises (2° ano), da construção com 
régua, compasso, esquadro e transferidor das figuras geométricas (3°ano), 
até a sistematização de noções geométricas (4° ano).

Embora o ensino intuitivo, na escola primária, tenha sido marcado 
pelo uso de materiais, de objetos concretos, de atividades variadas e 
repetidas situações de aprendizagens guiadas pelo professor, eram as relações 
estabelecidas nos processos de análises que resultariam na sistematização das 
noções geométricas.

Ao longo da análise de quase quatro décadas das normativas e discursos 
oficiais em defesa do ensino intuitivo como ponto de partida do ensino na 
escola primária, nota-se que os saberes a ensinar geometria foram se alterando 
em função das ideias psicológicas sobre o desenvolvimento da criança. Essas 
alterações evidenciam que os saberes a ensinar não são invariantes, que eles 
não estão dados a priori. Ao tornar os saberes geométricos ensináveis a cultura 
escolar alterou a ordem lógica, própria da disciplina de referência, para uma 
ordem psicológica, dando origem a uma geometria intuitiva. Somada às 
pesquisas de Trindade (2018), as análises aqui empreendidas apontam que 
antes as noções geométricas eram dadas a partir dos sólidos, do estudo de 
suas partes, seguindo a ordem lógica da disciplina que ia do ponto para a 
reta, para o plano, etc. Com base na psicologia a ordem passou a considerar 
como ponto de partida a esfera, a partir de objetos que remetessem a ela, por 
um processo de decomposição de suas partes. Nessa nova ordem tomou-se 
como método didático o método intuitivo-analítico-sintético. Diferentemente 
do que ocorreu na alfabetização em que o ensino poderia ser pensado via 
método analítico ou sintético (Mortatti, 2000), no ensino de geometria 
esses dois métodos foram tratados de modo complementares, seguindo 
a ordem psicológica das crianças. Para os anos iniciais da escola primária  
(1° e 2° ano) o ensino ocorria pelo método analítico e naturalmente ia dando 
lugar ao método sintético nas demais séries (3° e 4° ano).

A investigação aqui empreendida permitiu perceber, tal como 
ocorreu no ensino de aritmética, que a pedagogia intuitiva alterou de modo 
significativo a própria dinâmica de funcionamento da sala de aula. Enquanto 
nas aulas de aritmética a sala de aula se transformou num grande atelier 



58 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

de números e cálculos, em geometria a sala de aula mais se assemelhava a 
pequenas oficinas de desenho, de modelagem, aparelhadas com pranchetas, 
papéis e cartolinas para dobraduras e cartonagem, varetas, tangrans, régua, 
compasso, transferidor, esquadro, enfim todo o ferramental indispensável 
para o ensino e aprendizado de uma geometria intuitiva.

A escola primária paulista e a produção de seus saberes: 
uma matemática a ensinar

Os tópicos anteriores reúnem elementos de análise que servem de 
resposta à problemática assim colocada: Que matemática a ensinar foi 
caracterizada pela escola primária pública paulista entre os anos de 1870 a 
1920? O tipo de abordagem analítica realizado colocou em ação uma exigência 
de recuperação, análise e compreensão de aspectos didáticos, pedagógicos e 
epistemológicos que desempenharam um papel central na (re)organização 
dos saberes dessa matemática a ensinar na escola primária pública paulista. 
Os itinerários percorridos foram orientados pela categoria de saber a ensinar. 
Como já mencionado, essa categoria colima que “os saberes a ensinar assumem 
precisamente a forma de disciplinas escolares, organizando os saberes a fim 
de ensiná-los e definindo as modalidades específicas do seu ensino e do seu 
aprendizado” (Hofstetter & Schneuwly, 2017, p. 9).

Assim, até os anos da década de 1880, a preservação de uma tradição 
cultural e pedagógica tomava a escola primária pública paulista como 
miniatura do ensino superior. A sua finalidade era preparar os aprendizes 
para a compreensão de estudos mais avançados. Sob o ponto de vista didático-
pedagógico, as matérias ali ensinadas tinham os seus saberes racionalizados 
segundo uma divisão científica. Tal racionalização era visível tanto nos 
programas de ensino como nos livros escolares. Dos princípios elementares 
da matéria aos números complexos, razões, proporções e regra de três,  
a aritmética a ensinar na escola primária estava circunscrita em definições, 
regras, axiomas, demonstrações, fórmulas e outros dispositivos didático-
pedagógicos da época. Privilegiar a leitura e memorização das definições, 
regras e axiomas no estudo da aritmética primária significava, sob o aspecto 
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cultural, privilegiar uma prática escolar do passado que tornava o aprendizado 
da leitura pré-requisito para a aprendizagem da aritmética.

Paralelamente a essa tradição pedagógica despontaram outras práticas. 
Um novo clima cultural, didático e pedagógico que já circulava por escolas 
primárias em São Paulo, na década de 1870, foi gradativamente ganhando 
adeptos e propagandistas. Fala-se da prática cultural de tomar o sistema de 
ensino dos Estados Unidos como modelo a ser copiado e reempregado nas 
escolas primárias públicas de São Paulo. A didática de ensino das escolas 
norte-americanas esta baseada nos princípios do ensino intuitivo, que postula 
o uso dos sentidos como ponto de partida do ensino e porta de entrada dos 
saberes escolares. Ao se apropriar e incorporar esses princípios no seu sistema 
educacional, o estado de São Paulo deu vida à sua nova pedagogia escolar – 
denominada à época de pedagogia paulista –, aqui chamada de pedagogia 
de ensino intuitivo. Uma pedagogia que modificou a relação entre os saberes 
e seus ensinos com a sua tradição cultural, estabelecendo sobretudo um 
abrandamento na hierarquização dos saberes escolares. Doravante, as novas 
normas e práticas didático-pedagógicas fizeram a aritmética ser ensinada 
sem que a criança soubesse ler nem escrever.

Ao longo dos 60 anos de história da educação matemática aqui 
investigada, observou-se que as diferentes interpretações dos princípios 
dessa nova pedagogia fizeram a escola primária pública paulista colocar 
em constante movimento de (trans)formações os saberes que ela deveria 
ensinar. Programas de ensino, livros escolares, revistas pedagógicas e materiais 
didáticos, tornaram visíveis tais (trans)formações. Em vez de racionalizar o 
ensino segundo a divisão científica da matéria – como se fazia na tradição 
pedagógica –, essa nova pedagogia incumbe a escola de adaptar o seu ensino 
ao desenvolvimento intelectual da criança, preparando-a para as urgências 
da vida cotidiana. Uma das primeiras consequências dessa mudança de 
finalidade é a redução da duração do estágio escolar do ensino primário: 
de 8 para 5 anos; depois para 4 anos; em seguida para 2 anos; portanto um 
retorno a 4 anos. Vista como saber essencial na escolarização primária das 
crianças, a matemática a ensinar não ficou imune a essas reduções de duração 
do estágio escolar. A rubrica passou por sucessivas reorganizações internas.
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Nos novos programas de ensino confeccionados e em vigor entre 
os anos de 1890 e 1920, assiste-se a uma dinâmica de (des)aparecimento 
de saberes escolares da aritmética a ensinar. Como a escola primária foi 
ganhando ao longo do tempo uma feição mais prática e menos teórica, 
mais intuitiva e menos dedutiva, mais utilitária e menos cientificista, alguns 
saberes aritméticos são considerados inúteis (máximo divisor comum, 
mínimo múltiplo comum, números complexos, potências, raiz quadrada, 
regra de três, progressões, logaritmos etc.), deixando, portanto, de fazer 
parte do rol de conteúdos da matéria. Na década de 1920, a dosagem da 
aritmética a ensinar chega a ficar concentrada no aprendizado das operações 
fundamentais e das frações decimais e ordinárias.

Mais do que produzir ferramentas de ensino, em tempos da pedagogia 
de ensino intuitivo, a escola primária pública paulista desempenha um papel 
criativo na fabricação de seus próprios saberes escolares. Um exemplo imediato 
refere-se ao saber ler e escrever as cartas de Parker. O que são inicialmente 
apenas recomendações didático-pedagógicas presentes nas páginas das revistas 
pedagógicas são estandardizadas nos grandes mapas sustentados por cavaletes 
exibidos na sala de aula, no rol dos saberes aritméticos dos programas de ensino 
e nos livros escolares da aritmética primária. Para ensinar intuitivamente 
aritmética, a escola primária paulista atribui às cartas de Parker um duplo 
estatuto didático-epistemológico: ferramenta e objeto de ensino.

Mas esse não foi um caso isolado. O cálculo mental também pode ser 
tomado de exemplo. Nas revistas pedagógicas, nos programas de ensino e 
nos livros escolares de aritmética, o cálculo mental aparece ora como saber 
a ensinar (objeto de ensino), ora como saber para ensinar (ferramenta de 
ensino) no estudo das operações fundamentais e das primeiras noções de 
frações. No programa de 1925, o cálculo mental aparece até como exercício 
oral a ser ensinado nos 4 anos de escolarização primária. Em razão dos 
limites deste estudo, não é possível acompanhar detalhadamente as causas 
didáticas e pedagógicas que impõem ao cálculo mental essas turbulências 
epistemológicas. Esta é uma lacuna deste texto.

Esse mesmo tipo de instabilidade de estatuto epistemológico dos saberes 
da matemática da escola primária paulista não se restringe apenas à aritmética.  
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A álgebra também sente as turbulências didáticas e epistemológicas causadas 
pelo novo clima pedagógico da época. A feição prática e utilitarista da escola 
primária faz a álgebra perder a condição de matéria a ensinar. Nem mesmo a 
confecção de livros escolares consegue sustentar tal posição. No entanto, isso 
não significa o desaparecimento total da álgebra do currículo das matemáticas 
elementares. Pelo contrário. A brevíssima história aqui narrada sobre a trajetória 
da álgebra na escola primária paulista, em tempos da pedagogia de ensino 
intuitivo, mostra ainda que parcialmente que essa matéria ganha outra 
categorização didático-epistemológica: a de método/linguagem algébrica 
para o ensino e aprendizado de saberes da aritmética primária.

De objeto de ensino, a álgebra passa a ser vista como ferramenta de ensino, 
auxiliando a resolver problemas aritméticos (por uma linguagem algébrica) e 
a generalizar o raciocínio no estudo das frações (por uma forma algébrica). 
Essas novas atribuições da álgebra visam familiarizar a criança com o uso  
de letras para representar quantidades inicialmente desconhecidas. É o caso de 
considerar essa mudança de estatuto didático, pedagógico e epistemológico da 
álgebra primária como uma forma de resistência às pressões didáticas do novo 
clima pedagógico instalado na cultura escolar paulista entre os anos de 1870 
e 1920? É algo que precisa ser melhor investigado.

O ensino de geometria na escola primária também não passa ileso às 
transformações operadas no âmbito escolar, frente às novas demandas da 
psicologia e da pedagogia intuitiva. Antes da discussão sobre a educação 
pelos sentidos adentrar o espaço escolar, o ensino de geometria é quase que 
exclusivamente uma introdução a ciência de referência, razão pela qual o 
trabalho escolar inicia-se por conceitos geométricos abstratos, sem nenhuma 
base intuitiva, partindo daquilo considerado mais simples do ponto de vista da 
matemática. Enquanto no âmbito da matemática os conteúdos geométricos 
propriamente ditos permanecem praticamente os mesmos, na escola primária 
ele sofreu alterações significativas, sendo necessário adiar seu ensino nas 
primeiras séries, fortalecendo primeiramente a capacidade intuitiva.

Os saberes considerados mais simples do ponto de vista da geometria 
passam a ser vistos, pelas novas concepções psicológicas sobre a natureza 
da inteligência infantil, como complexos para ensino na escola primária.  
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Nesse sentido, ao invés de definições, o ensino de geometria compreende 
a percepção do ponto, da linha, da superfície, das formas e de suas 
particularidades. Na escola primária deixa-se de exigir uma geometria 
abstrata e passa-se a considerar o ensino das formas que facilmente podem 
ser compreendidas e copiadas por fazerem parte da vida prática.

Assim como na aritmética e na álgebra, as mudanças advindas de 
um ensino intuitivo não se resumem em adotar um conjunto de técnicas 
didático-pedagógicas que favoreçam o ensino, mas de uma reestruturação 
epistemológica do saber geométrico. Reestruturação que envolve uma nova 
ordem dos saberes geométricos e nova marcha do ensino, que leva o aluno 
a observar, perceber, analisar, e abstrair, em um processo que privilegia 
encontrar a definição, a fórmula e a regra.

Sem incorrer num ecletismo teórico, este texto ainda tentou seguir à 
risca uma receita teórica oferecida por Chervel (2013), ao prescrever que no 
estudo histórico de uma matéria/disciplina escolar torna-se indispensável 
colocar em evidência o papel criativo da escola e da pedagogia na constituição 
dos seus próprios saberes e ensinos. Pois, segundo ele, “é necessário observar na 
sua fabricação concreta os mecanismos de transmissão dos saberes escolares” 
(Chervel, 2013, p. 5). São essas práticas criativas/inventivas da escola e da 
pedagogia na confecção e constituição dos seus próprios saberes que dão vida, 
sentido e uma dimensão histórica à cultura escolar de uma dada época, e 
não o contrário. Afinal, a cultura escolar não é qualquer coisa estática, dada, 
pronta, acabada. Ela é dinâmica, inventada, constantemente modificada, 
portanto, por vezes, provisória. Essa faceta mutável da cultura escolar expressa 
as marcas das engenhosas tentativas de invenções. Se a expressão “cultura 
escolar” anseia figurar aspectos culturais de um lugar específico – a escola –, 
então é necessário levar em consideração que a cultura “é uma proliferação de 
invenções em espaços circunscritos” (Certeau, 2012, p. 19). Nesse sentido, 
o alvo na reconstituição da(s) trajetória(s) de uma matéria/disciplina escolar 
são as operações inventivas e produtoras que a escola e a pedagogia realizam 
na fabricação e constituição dos seus saberes e ensinos. A caracterização 
de uma matemática a ensinar pode ser vista como mais uma evidência que 
sustenta essa hipótese teórica de Chervel (2013).
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Além de atuar ativamente nas (trans)formações dos seus próprios 
saberes aritméticos, algébricos e geométricos, a escola primária pública 
paulista também impulsiona a emergência de outro saber: uma matemática 
para ensinar. Como na escola passa a existir um novo objeto de ensino (uma 
matemática a ensinar), então ao professor solicita-se a posse de uma nova 
ferramenta de ensino (uma matemática para ensinar), que traduza sua nova 
postura didático-pedagógica. Mas isso é um assunto a ser acompanhado no 
próximo capítulo deste livro.

DOI Capítulo 2: https://doi.org/10.34024/9786587312293c2
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CAPÍTULO 3

Uma matemática para ensinar, 1870-1920 

Francisca Janice dos Santos Fortaleza
Viviane Barros Maciel

Considerações iniciais 
Este capítulo congrega resultados de pesquisas que contemplam, 

sobretudo, orientações para o professor ensinar as rubricas matemáticas 
(Aritmética, Geometria e Álgebra) apresentando elementos que corroborem 
para a sistematização de matemáticas para ensinar, sem perder de vista a 
matemática intuitiva a ensinar, caracterizada no capítulo anterior.

Nesse sentido, o objetivo deste capítulo é sistematizar elementos da 
matemática que constituiu a formação de professores, a partir das pesquisas 
já desenvolvidas, de modo a caracterizar matemáticas para ensinar que 
circularam na formação de professores dos primeiros anos escolares, entre 
1870 e 1920.

Assim, propõe-se responder ao seguinte questionamento: que 
matemáticas constituíram-se como ferramentas de trabalho do professor 
para o ensino de uma matemática intuitiva a ensinar, entre 1870 e 1920? Ou, 
em outras palavras, que matemáticas para ensinar podem ser sistematizadas, a 
partir das pesquisas selecionadas para análise, para a formação de professores 
dos primeiros anos escolares no Brasil, neste período?

Ao pensar nas matemáticas para formar professores, haveria a 
possibilidade de análise de uma matemática para ensinar sob a ótica do ensino, 
que remete a ambientes formais criados para ensinar e educar crianças. Uma 
outra alternativa remete à perspectiva da formação de professores, em espaços 
de formação, como as Escolas Normais, Escolas Complementares, entre 
outros. Para a escrita deste Capítulo, optou-se pela segunda possibilidade 
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de análise, haja vista que a formação de professores é lócus privilegiado de 
análise e caracterização de matemáticas para ensinar, considerando que os 
documentos elegíveis a condição de fontes que podem ser inventariadas, por 
vezes, representam produtos elaborados e sistematizados, especificamente 
com vistas a formar professores dos primeiros anos escolares, para ensinar as 
diferentes rubricas matemáticas. Embora a opção seja privilegiar as produções 
dos espaços de formação de professores, o entendimento é de que essas 
produções se mantêm em articulação com as produções no âmbito do ensino.

Formação de professores para ensinar matemática nos 
primeiros anos escolares entre 1870 e 1920

De acordo com Monarcha (1999) a década de 1870 foi um período 
marcado por grandes transformações, envolvendo o progresso urbano 
e social. No entanto, governantes e administradores reconheciam que a 
falta de instrução, de preparo de professores e de baixos ordenados, estaria 
relacionada ao fracasso da província paulista em relação a outras. Assim, 
precisava de uma instituição que normalizasse e produzisse regras e, ao mesmo 
tempo a conduta do professor. O objetivo era que houvesse um lócus de 
formação institucionalizado, com prescrições de matérias de ensino, métodos 
didáticos e exercícios práticos. Assim, a Escola Normal de São Paulo, instalada 
provisoriamente na área da Faculdade de Direito, em 1875, seria este centro 
de formação, contando inicialmente com as matérias de Pedagogia. Deste 
ano até 1877, antes de seu fechamento (justificada pela falta de fundos), a 
escola ampliou seus objetivos. De aspectos gerais do ensino e da educação; 
de Doutrina Cristã e de Caligrafia, o normalista deveria ter conhecimento 
da leitura, da escrita, da contagem e das operações, além de caligrafia.  
Os exercícios práticos seriam realizados por meio da anexação de duas escolas 
primárias, em 1877.

Ainda, segundo Monarcha (1999), em 1880, a Escola Normal foi 
reaberta, mantendo-se assim até 1889. Observa-se, pouco a pouco, a entrada 
de rubricas em que a matemática estava presente, como Matemáticas 
Elementares e Escrituração Mercantil, Desenho, por exemplo. Monarcha 
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(1999) afirma que, a partir da Proclamação da República, em 1889, a Escola 
Normal visava formar o normalista com um curso normal de três anos.

Anexa à Escola Normal, a Escola-Modelo do Carmo destinava-se a 
“demonstração de procedimentos didáticos, de observação e prática de ensino 
para os alunos do terceiro ano normal e, finalmente, ponto de irradiação 
das técnicas fundamentadas no método intuitivo de ensino” (p.179). Sob 
a direção de Antônio Caetano de Campos, a ênfase estava no treinamento 
prático dos professores. O diretor criticava os métodos, até então vigentes, por 
meio das dirigentes que haviam passado pelos Estados Unidos, “calcados na 
verbalização e memorização dos conteúdos”. Segundo Caetano de Campos, 
as didáticas deveriam se centrar no método intuitivo, especialmente o de 
Pestalozzi e das “lições de coisas” de Calkins, ou seja, deveriam se basear 
em dados sensíveis, na observação e percepção dos alunos, na experiência 
sensorial, na educação dos sentidos.

Vários autores de manuais de Aritmética e de artigos sobre aritmética foram 
diplomados na Escola Normal, entre eles: Ramon Roca Dordal, René e Arnaldo 
Oliveira Barreto (irmãos), Oscar Thompson, entre outros (Monarcha, 1999,  
p. 214). Deste modo, no final do século XIX a formação de professores se dava 
de forma ampla e bem heterogênea, com finalidades diferentes e em períodos 
que se diferenciavam: “professores normalistas com formação enciclopédica, 
professores complementaristas, intermédios, provisórios, ambulantes[...]” 
(Monarcha, 1999, p.215). Segundo Monarcha (1999), foi Thompson quem 
dirigiu o aparelho escolar paulista, entre 1909 até 1911. O diretor reclamava 
das insuficiências da Escola Normal, chamando a atenção para a necessidade 
da escola em ser condizente com a vida da população que se urbanizava. Ele 
defendeu e oficializou o método analítico e intuitivo para todas as matérias. 

De acordo com Valente (2011) neste período, em meio ao ideário 
de renovação pedagógica, São Paulo expressa novas diretivas com relação à 
formação de professores. O autor destaca a entrada da Reforma Sampaio 
Dória, em 1920 e sua preocupação com a erradicação do analfabetismo. Com 
isso, duas mudanças, diminui-se o tempo da escola primária para dois anos 
de duração e na formação, há a unificação dos modelos de escolas normais, 
que de primárias passam ao nível de secundárias.
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Em 1920 entrava em cena o debate da substituição das rubricas 
Aritmética, Geometria e Álgebra para Matemática, como forma de condensar 
a formação do futuro professor que ensinaria matemática. Ainda neste período, 
Valente (2011) destaca que coube a Lourenço Filho distinguir “a era do ensino 
intuitivo – das lições de coisas, propagados pelos renovadores paulistas do 
início da República; e os novos métodos da pedagogia do escolanovismo”. 

Do mesmo modo que no ensino, os ideários da Escola Nova também 
abalaram a formação de professores. Para Valente (2011), neste período 
há a cisão entre “conteúdos e metodologia” sob a ótica da cultura escolar, 
demarcando duas culturas, a do secundário, para aqueles que quisessem 
continuar seus estudos, e do primário, para o povo, que subsidiasse questões 
da vida prática. “De qualquer modo, as rubricas Aritmética, Geometria 
e Álgebra constituem conteúdos de referência” (Valente, 2011, p. 117).  
Do ponto de vista metodológico, as escolas de prática, as escolas modelo.  
O “como ensinar” aparta-se do “o quê ensinar” nos cursos normais. Prima-se 
pela formação geral do professor, com um currículo enciclopédico, que vá 
capacitá-lo aos ensinos através dos estudos práticos” (Valente, p.117-118).

O período de 1895 a 1920 parece indicar que era preciso um conjunto 
de saberes para formar o professor que fosse ensinar matemática. Não bastava 
ao professor conhecer a matemática, objeto de seu trabalho, mas também 
necessitava de ferramentas para lidar com essa matemática intuitiva a ensinar, 
uma matemática própria da docência, uma matemática para ensinar. 

Volta-se ao questionamento inicial: que matemáticas para ensinar 
podem ser sistematizadas, a partir das pesquisas selecionadas para análise, 
relativamente à formação de professores dos primeiros anos escolares no 
Brasil, neste período?

Primeiros passos rumo à sistematização de matemáticas 
para ensinar

Para a escrita deste Capítulo, considerou-se que instituições como 
as Escolas Normais e Complementares, e fontes como revistas e relatórios 
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de expedições pedagógicas, constituíam, neste momento histórico, 
respectivamente, espaços e materiais de formação de professores. Então, 
organizou-se as análises de acordo com as rubricas matemáticas abordadas 
(Aritmética, Álgebra e Geometria) nas pesquisas selecionadas. Para essa análise, 
utilizou-se os resultados de pesquisas, destacando as fontes utilizadas, que 
se propuseram a caracterizar, de alguma forma, matemáticas para ensinar e, 
também, resultados de pesquisas que, a partir da nossa lente teórica, podem 
ser problematizados com vistas a caracterizar tal matemática.

Nesse sentido, foram selecionadas duas pesquisas que tratam da 
rubrica aritmética nos contextos de formação de professores: a dissertação 
de Fernandes (2017), que teve como fontes revistas pedagógicas paulistas que 
circularam entre 1890 e 1930; e a tese de Maciel (2019), a qual privilegiou 
como fontes manuais pedagógicos recomendados ao uso do professor e 
elaborados para o uso do professor no período de 1880 a 1920.

Em relação às pesquisas que tratam da álgebra, contemplou-se a 
dissertação de Rocha (2019), que admitiu como fonte manuais escolares 
usados em espaços de formação de professores na década de 1910; e a tese 
de Basei (2020), que se concentrou em relatórios, programas de ensino e 
manual pedagógico, documentos da formação de professores paulistas entre 
1880 e 1911.

No que se refere às pesquisas que tratam da geometria, um artigo 
de Leme da Silva (2016) foi selecionado, cujas fontes envolvem revistas 
pedagógicas; a tese de Conceição (2019), que considerou como fontes 
relatórios oficiais e revistas pedagógicas; e a tese de Fortaleza (2021), a qual 
admitiu com fonte manuais de pedagogia que circularam nas escolas normais.

De modo mais específico, os critérios para a seleção das pesquisas 
foram os seguintes: a) teses e dissertações que, independentemente de usar 
ou não os construtos teóricos saberes para ensinar matemática e matemática 
para ensinar, salientaram orientações para ensinar matemática, a partir 
do contexto de formação de professores em diferentes níveis, tais como 
escolas normais e escolas complementares (quando essas tinham finalidade 
análoga a das escolas normais), a partir de diferentes fontes, tais como 
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manuais e compêndios pedagógicos, revistas pedagógicas e relatórios sobre 
e/ou para a formação de professores. Precisamente, pesquisas que exploram 
essas fontes destacando o que elas propõem de referência para o campo 
pedagógico; b) artigos que usaram o referencial e/ou elegeram como fontes 
de pesquisa histórica manuais de referência pedagógica utilizados nos espaços 
de formação, relatórios para ou sobre a formação de professores e/ou revistas 
pedagógicas. A seguir, passa-se a tratar dos elementos de matemáticas para 
ensinar contemplados na análise das pesquisas selecionadas, seguindo com 
a sistematização (Valente, 2018, 2020) de matemáticas para ensinar próprias 
do período de 1870 a 1920.

De acordo com o entendimento teórico de que a matemática para ensinar 
está pautada na articulação entre matemática a ensinar, objeto de trabalho do 
professor, e saberes para ensinar matemática, os quais correspondem ao “saber 
de formação do professor” (Bertini et al., 2017, p. 68), considerou-se esses 
dois elementos como constituintes de uma matemática para ensinar, de modo 
que esses saberes para ensinar matemática, são multiformes, são dinâmicos e 
poderão variar de acordo com os resultados de cada pesquisa. Recompilou-se 
das pesquisas elencadas esses elementos considerados como constituintes de 
uma matemática para ensinar e procedeu-se com sua comparação (Valente, 
2018, 2020). Apresentou-se a caracterização dos elementos das matemáticas 
para ensinar que puderam ser identificados em cada pesquisa, buscando 
avançar na sistematização dessas caracterizações. Ao final da análise realizada 
na recompilação, na qual se evidenciou os elementos que subsidiam a 
sistematização e a caracterização das matemáticas para ensinar, comparou-se 
esses elementos. A partir dessa comparação, verificou-se a possibilidade de 
estabelecer convergências, consensos entre esses elementos e, então, a partir 
destes consensos, sistematizar matemáticas para ensinar que se estabilizaram 
em cada rubrica, no Brasil, entre 1870 e 19201.

1 Uma discussão mais aprofundada sobre o uso metodológico da recompilação, comparação e 
sistematização no estudo dos processos de transformação dispersas em saberes pode ser lida em 
Valente (2018).
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Orientações para ensinar matemática e aritmética 
para ensinar

Para a análise da aritmética para ensinar foram selecionadas pesquisas 
que versassem sobre a rubrica Aritmética e que tiveram o objetivo de elencar 
elementos caracterizadores de uma matemática para ensinar, com ou sem o 
aporte teórico de Hofstetter e Valente (2017). Assim, inicialmente buscou-
se por pesquisas que abordassem a Aritmética (que compreende o ensino 
dos números e operações até regra de três, geralmente) e tivessem como 
foco a formação de professores, entre 1870 e 1920, sem deixar de lado a 
questão norteadora, que elementos de uma aritmética para ensinar podem 
ser caracterizados a partir das pesquisas que forem selecionadas? Nesta busca, 
duas foram as pesquisas que atenderam a estas especificidades: Souza (2017) 
e Maciel (2019). 

Aritmética para ensinar nas pesquisas selecionadas
Para a análise de uma aritmética para ensinar, partiu-se de duas 

pesquisas: a Dissertação de Mestrado de Andreia Fernandes de Souza (2017), 
Discursos sobre problemas aritméticos (São Paulo, 1890-1930), que buscou 
investigar discursos presentes em artigos publicados nas revistas pedagógicas 
de São Paulo, que tratavam sobre o ensino de problemas aritméticos na escola 
primária; e a Tese de Doutorado de Viviane Barros Maciel (2019), Elementos 
do saber profissional do professor que ensina matemática: uma aritmética 
para ensinar nos manuais pedagógicos (1880-1920), que buscou caracterizar 
elementos de uma aritmética para ensinar em manuais pedagógicos.

Um primeiro movimento foi realizado a partir da pesquisa de Souza 
(2017). O período temporal abordado nessa pesquisa foi inicialmente 
marcado pela modernização pedagógica disseminada pelo método intuitivo 
e ao final deste período, com vestígios de ideias da Escola Nova.

A escolha pelas revistas pedagógicas se deu, segundo Souza (2017), 
pois por meio dos discursos práticas pedagógicas são disseminadas.  
O primeiro destaque da pesquisadora foi para orientações de Oscar Thompson,  
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na Revista “A Eschola Pública”, publicada em 1993. Thompson explicita sobre 
a importância do professor ensinar “utilizando objetos concretos, ensinar 
primeiro a contar e só depois apresentar os algarismos, ensinar oralmente 
as quatro operações juntas e a importância de um planejamento por parte 
do professor” e, de acordo com a pesquisadora, Thompson “defende ainda 
que a tabuada de multiplicação, assim como as demais operações, deve ser 
construída com objetos para que a criança compreenda” (Souza, 2017, p. 51).

Observa-se que Thompson, estava atento às questões do ensino e 
da formação, conforme Oliveira e Pinheiro apontam no capítulo anterior, 
trazendo novas orientações didáticas a serem praticadas nas Escolas-Modelos 
e, orientando o professor a fazer uso de objetos e outras representações para 
a contagem (sem os dedos) e, então, para os algarismos na forma escrita. 
Do mesmo modo, se partia do número para as operações, e das operações 
para a tabuada, com a oralidade antecedendo a escrita.

Segundo Souza (2017), o mesmo ritmo seria seguido no ensino das 
operações. Ela afirma que Thompson orientava os professores que a adição 
deveria iniciar com a visualização dos objetos, os quais depois deveriam 
ser retirados para que a criança apenas os imaginasse, buscando resolver o 
problema proposto com a ajuda da imagem mental formada. A abstração 
viria quando a criança conseguisse pensar na adição, como a junção de dois 
números, com a imagem mental do objeto. Interpretando, o professor só 
poderia medir a aprendizagem da criança, quanto à resolução de problemas 
se esta conseguisse resolvê-lo apenas com o uso de imagens mentais, sem o 
apoio ou uso de objetos e materiais.

Tais orientações na formação se somavam à nova organização do 
ensino, seriado, com conteúdos distribuídos por cada uma delas, seguindo à 
nova organização do tempo escolar, conforme Oliveira e Pinheiro apontam 
no capítulo anterior.

Outro destaque de Souza (2017) é a seção denominada Pedagogia 
Prática da revista, A Eschola Pública de 1896. Nessa seção, o autor de 
livros, Arnaldo Barreto, escreve sobre o uso de “taboinhas” para o ensino 
de contagem, de novo, o autor orientou ao professor que este solicite aos 
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alunos que troquem taboinhas entre si, promovendo o diálogo entre as 
crianças. Barreto incentivava o planejamento das aulas por parte do professor, 
delimitando o tempo das aulas orais de no máximo 30 minutos. Souza 
(2017) afirma que Barreto, na Revista de Ensino, defendia o uso das Cartas 
de Parker e do Método Grube2, e que o professor respeitasse o ritmo de 
desenvolvimento de cada criança.

Oliveira e Valdemarin (2021) detalham bem as orientações para 
o ensino, segundo Arnaldo Barreto, e acrescentam que o autor também 
indicava ao professor o uso dos Quadros Americanos como material para 
auxiliar o ensino do concreto ao abstrato, do cálculo oral para o escrito.  
Os autores denominam o uso dos Quadros como “nova fase de orientação 
ao ensino de Aritmética” (Oliveira & Valdemarin, 2021, p.14)

As orientações para ensinar com problemas também estavam presentes 
em outras revistas. Souza destaca três artigos de Joaquim Luiz de Brito, redator 
da Revista de Ensino, nos quais orientava ao uso das Cartas de Parker e 
um quarto artigo onde sugeria que o professor deveria ensinar as operações 
na oralidade e com o uso das cartas de Parker, elaborando problemas e 
solicitando às crianças para elaborá-los também.

Nestas revistas, as orientações aos professores convergiam para alguns 
conhecimentos docentes. O ensino da contagem deveria iniciar na forma 
oral para depois partir para a forma escrita. No entanto, tal ensino não devia 
se dar de qualquer maneira. Primeiramente deveria iniciar com a presença 
de objetos, depois, gradativamente, esses iam sendo retirados para que as 
crianças os imaginassem e pudessem utilizá-los na resolução de problemas.  
A contagem poderia ser amparada pelo uso das Cartas de Parker e dos Quadros 
Americanos. A representação de quantidades por algarismos (escrita) viria 
depois, bem como problemas com o uso da escrita.

2 De acordo com Valente e Pinheiro (2015), o Método Grube, em síntese, consistia em “levar os alunos 
por si mesmos, de modo intuitivo, a realizarem as operações fundamentais do cálculo elementar” 
(Valente & Pinheiro, 2015, p. 26), enquanto as Cartas de Parker constituíam “um conjunto de 
gravuras/quadros/tabuadas [...]. Junto de cada gravura, havia uma orientação ao professor de como 
deveria dirigir-se à classe de modo a fazer uso de cada uma delas e avançar no ensino da Aritmética” 
(Valente & Pinheiro, 2015, p. 27).
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O cálculo oral também era uma orientação aos professores, a partir do 
Programa de Ensino paulista de 1905. Os autores do Capítulo dois, deste livro, 
afirmam que neste programa o cálculo mental passou a ser uma exigência na 
escola. Os professores deveriam usar cálculo mental na transição do concreto 
(intuição) para o abstrato (definição). Somente depois da Reforma Sampaio 
Dória é que o cálculo como ferramenta para ensinar, ganha status de objeto de 
ensino, quando passa a ser praticado visando o desenvolvimento do raciocínio.

Também se observa mudanças e permanências nas orientações e 
conceitualizações sobre problemas e suas formas de serem ensinados, segundo 
Souza (2017). A pesquisadora categoriza cinco tendências de discursos nas 
revistas: “ausência como indício, problemas como sinônimos de exercícios, 
problemas como símbolo de modernidade pedagógica, aritmética para 
ensinar problemas, problemas a partir dos centros de interesse” (Souza, 
2017, p. 69-70).

Até 1896, Souza (2017) afirma não haver orientações específicas ao 
ensino de problema aos professores. As orientações são gerais com diretivas 
para que se privilegiasse um ensino concreto e utilitário. De acordo com 
Souza (2017), entre 1897 e 1908, iniciam-se as indicações da utilização 
de problemas como sinônimo de exercícios, pois não se diferenciavam. 
Por exemplo, o professor era orientado a passar problemas como forma 
de exercitar a memorização de operações (fatos fundamentais). Problemas 
como exercício da aprendizagem. Tal ferramenta pode ter sido impulsionada 
pelo programa de 1905, que normatizava o ensino do cálculo mental. Neste 
período, os problemas são vistos como fins da aprendizagem e não como 
meios para ensinar. O professor ensina a matemática e o problema vem 
como aplicação da aritmética.

Para a pesquisadora, os problemas somente vão aparecer como símbolo 
de modernidade pedagógica entre 1909 e 1919. O professor era incentivado 
a ensinar partindo dos problemas, pelo método analítico. Isto ocorre porque 
a criança passa a ser a base das propostas realizadas pela escola. As finalidades 
dos problemas são variadas, problemas para recordar, problemas para iniciar 
um conteúdo ou problemas para avaliar a aprendizagem dos alunos. Surgem 
tipologias aos problemas como problemas ilustrados e problemas sem número. 
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Souza cita alguns exemplos, o professor poderia ensinar partindo de operações 
por meio de perguntas que incitavam a observação de gravuras, ou partindo 
do enunciado para a operação correta, e utilizar problemas sempre próximos 
às operações fundamentais. Nota-se que os problemas passam a ter finalidades 
diversas, colocando-se como protagonista no ensino, deixando de ser apenas 
um elemento de verificação da aprendizagem, mas passando a ser um método 
de ensino.

Usar o problema como método seria uma forma de (re)significar a 
aritmética, mostrando que a aritmética sensível, intuitiva, estaria presente 
em várias situações da vida prática.

Como este Capítulo está limitado temporalmente até 1920, as demais 
categorizações de Souza (2017) não serão detalhadas. Porém, até aqui, nota-se 
que os problemas vão aos poucos ganhando espaço nos manuais passando, 
assim, a colaborar para a constituição de uma “aritmética para ensinar 
problemas (1920-1929)”, que indicava um ensino que partisse do problema 
para os conteúdos e dos problemas a partir dos centros de interesses (1930), 
que consideravam a realidade escolar e o ritmo de aprendizagem dos alunos.

A partir desta pesquisa, o que o professor precisava saber para ensinar 
aritmética? As recompilações das experiências advindas dos discursos presentes 
nas revistas pedagógicas parecem indicar conhecimentos dos professores 
a esse tempo e contexto. O professor era orientado a ensinar iniciando 
pela forma oral, gradualmente, do número para operação, com o apoio de 
objetos concretos. Depois, gradativamente, os objetos eram retirados para 
que a criança pudesse realizar a contagem do cálculo oral. Então, o professor 
ensinaria as operações e depois passaria ao ensino dos problemas. Como forma 
de verificar a abstração da criança, esta resolveria o problema mentalmente, 
sem o uso de objetos, ressonâncias da normatização do cálculo mental na 
escola. A escrita viria em uma etapa seguinte, também de modo gradativo, 
primeiro a contagem, depois as operações e os problemas escritos, com o 
uso das Cartas de Parker e Quadros Americanos. O uso de problemas, neste 
período, tinha diferentes finalidades: verificar ou avaliar a aprendizagem; 
recordar um conteúdo ensinado; ou mesmo motivar o ensino de um conteúdo, 
até serem usados como meios para ensinar a aritmética.
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As transformações nas orientações para ensinar aritmética podem ser 
vistas por meio da análise das revistas pedagógicas, como fez Souza (2017) 
e também dos manuais pedagógicos, indicados ao uso do professor, como 
aponta a pesquisa de Maciel (2019). A pesquisadora buscou caracterizar 
elementos de uma aritmética para ensinar entre 1880 e 1920, a partir de 
manuais pedagógicos. Tais manuais selecionados pela pesquisadora pertencem 
a duas categorias. A primeira, manuais pedagógicos, representados por 
compêndios e manuais de pedagogia, elaborados com diretivas para orientar 
o professor na formação de professores. A segunda, manuais indicados ao uso 
do professor. Não eram manuais elaborados para a formação dos professores, 
mas manuais elaborados para o ensino com diretivas para o professor ensinar. 
Neste grupo, destacam-se manuais de Aritmética, de autores que escreviam 
para o professor e que deixavam isso explícito nos textos.

Do primeiro grupo de manuais analisados, que estão entre 1851 e 
1913, a pesquisadora verificou algumas convergências quanto às orientações 
dos autores. Eles sugeriam o uso de materiais concretos (termo recorrente 
neste período) no ensino de cálculo. Materiais didáticos como o ábaco, 
o contador mecânico ou o contador de bolas, e outros, como quadro de 
imagens, jogos recreativos, também eram sugeridos. Parte desses materiais 
esteve presente na Exposição Pedagógica do Rio de Janeiro de 1883. 

Nesses manuais, a indicação ao uso do concreto como ferramenta de 
ensino se apoiava no método intuitivo de Pestalozzi, entre as justificativas 
estavam a de educar a criança pelos sentidos, educar pela vista, para que este 
tivesse ideias claras, rápidas, concisas, no entanto, alguns deles pedem para 
não deixar de lado o ensino de outros métodos para trabalhar a memorização 
(exemplo, copiar, recitar). Havia autores que apesar de indicar o método 
intuitivo, apontavam para o uso de métodos que tinham por referência a 
Psicologia (introspecção, extropecção, métodos quantitativos e qualitativos, 
estudos comparativos e genéticos da criança). Isto é indicativo de tensões 
entre diferentes matrizes teóricas que permeavam a educação neste período. 
Ora priorizava-se a base filosófica, ora a base psicológica.

Além das orientações de se ensinar do sensível para o abstrato, outro 
ponto analisado pela pesquisadora refere-se à graduação e à organização dos 
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temas a ensinar: os autores indicavam que o professor deveria inicialmente 
levar o aluno a memorizar conhecimentos essenciais da contagem, das 
operações, com a ajuda de objetos, e de materiais didáticos como o contador 
e, ou seja, cálculo verbal. Depois passaria ao cálculo mental, sem os objetos, 
indo do sensível (concreto) à abstração (definição). Somente depois viria o 
cálculo escrito. Depois do ensino verbal (com o auxílio de objetos e materiais 
didáticos) e mental (sem o uso de objetos), tudo seria revisto com a escrita, 
desde a contagem, a tabuada, até as operações e problemas. O contar pela 
prática, envolveria o uso de objetos, de contador. O contar pelo raciocínio 
compreenderia contar e resolver operações e problemas mentalmente, devendo 
ganhar agilidade.

A maioria dos autores desses manuais, analisados por Maciel (2019) 
sugeriu a marcha analítica, do todo para as partes, do conhecido para 
o desconhecido, imprimindo a ideia que primeiro deve-se ensinar no 
concreto, depois no abstrato. A pesquisadora apontou, ao final de suas 
análises, que grande parte dos autores enunciavam o cálculo intuitivo para 
ensinar, em articulação com a aritmética intuitiva a ensinar, caracterizada 
no capítulo anterior. Maciel analisa a organização dos conhecimentos a 
ensinar, a articulação entre temas anteriores e posteriores nos manuais,  
a generalização desses conhecimentos, a graduação do ensino e a sistematização 
como critérios metodológicos para análise das orientações aos professores 
para ensinar aritmética.

Como resultado, Maciel (2019) categoriza três tipos de cálculo para 
ensinar, no período, um cálculo indutivo para ensinar (1874), com ideias 
bastante divergentes do ensino intuitivo; um cálculo intuitivo para ensinar 
(1870 – 1890); um cálculo intuitivo-abstrato para ensinar (1913). Na primeira 
categorização, os autores orientavam que se inculcassem na criança as lições 
por meio de repetições, um cálculo para ensinar ainda com as velhas práticas 
arraigadas; no segundo cálculo caracterizado, verifica-se uma forte ênfase nos 
usos de materiais didáticos e objetos; no terceiro, diferente do segundo, não 
estava apenas fixado na intuição, no sensível, mas tinha a finalidade de chegar 
à abstração (regras e definições), gradualmente, um cálculo fundamentado 
nas bases psicológicas.
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A partir dos resultados apresentados por Souza (2017) e Maciel (2019), 
que convergências e ou consensos pedagógicos podem ser interpretados de modo 
a caracterizar elementos de uma aritmética para ensinar entre 1870 e 1920?

Na análise comparativa dos elementos analisados em Souza (2017) e 
em Maciel (2019) observa-se que o ensino da aritmética deveria acontecer 
de maneira gradual e progressiva, primeiro a contagem, depois as operações, 
em mais de uma lição. Isto se dava tanto com relação à aritmética a ensinar, 
conforme pode ser observado no Capítulo dois em que os conhecimentos a 
ensinar deveriam se dar de forma graduada e progressivamente, incorporando 
conteúdos pouco a pouco. Primeiro a contagem, depois as operações, e por 
último, em alguns casos, os problemas. O uso de objetos e materiais didáticos 
incidiria em cada um dos temas a serem ensinados, na ordem, contagem, 
operações e problemas. Do mesmo modo o ensino verbal também seguia 
essa mesma graduação. Depois dos objetos haveria o exercício da oralidade na 
contagem, nas operações e nos problemas. O ensino da escrita seguiria a mesma 
graduação, mas viria depois do domínio da oralidade, do cálculo verbalizado.

Nas pesquisas analisadas, há forte recomendação de que o ensino seja 
realizado do todo para as partes, do conhecido para o desconhecido, do fácil 
para o difícil. Havia propostas de matrizes metodológicas diferentes neste 
período, como método analítico, método analítico intuitivo. 

Tanto em Souza (2017), quanto em Maciel (2019) observa-se que o 
professor deveria educar a criança pelos sentidos, as quais deveriam fazer 
relações com objetos que ela conhecesse. Mais uma matriz metodológica 
no período, o método intuitivo. 

A recomendação nas revistas e manuais analisados pelas pesquisadoras 
era que o ensino de Aritmética deveria partir do concreto, com uso de objetos 
e gradativamente estes objetos iam sendo retirados para que a criança os 
imaginasse. A retirada dos mesmos simbolizava a abstração, o imaginar da 
presença do objeto, a partir da ausência dele. 

O professor teria que conhecer as relações entre um conteúdo e outro 
que fosse ensinar e suas representações, cuidando da passagem do concreto 
para o abstrato. Articular um conteúdo matemático com outro, era algo que 
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o professor deveria conhecer. Não bastava conhecer a contagem, as operações 
ou os problemas, precisaria relacioná-los, e, ao mesmo tempo, fazer uso de 
exemplos de representações concretas dos números.

As duas pesquisas apontam que o estudo da Aritmética primeiramente 
deveria ser realizado oralmente. Somente mais tarde se passaria à escrita. 
O ensino começaria com o que a criança já possuía, a oralidade. A criança 
deveria verbalizar os números, as operações. Em tempos anteriores ao ensino 
intuitivo, a escrita dos números antecedia a numeração falada. A verbalização 
era diferente do cálculo mental. Observa-se a mudança de finalidades deste 
na escola que passa de ferramenta para o ensino das operações para exercício 
de raciocínio.

Neste sentido, resolver um problema mentalmente, somente na 
imaginação, chancelaria a abstração das operações ensinadas. Os problemas 
orais geralmente viriam após o ensino da contagem e das operações e seria 
a certificação de que a aprendizagem aconteceu. Os problemas escritos 
eram utilizados geralmente como forma de praticar as operações que foram 
ensinadas e verificação da aprendizagem. Estes aos poucos passam a ser 
utilizados como ferramenta para ensinar, inicialmente como motivação inicial 
e percepção das utilidades da aritmética na vida prática, desencadeando 
assim o diálogo, como forma de retomar conteúdos ensinados e ainda como 
disparador, meio de se ensinar novos conhecimentos, modificando assim 
sua finalidade no decorrer do período.

Sistematização de uma aritmética para ensinar da 
formação do professor dos primeiros anos escolares

Partindo das convergências entre os elementos de aritméticas para 
ensinar nas duas pesquisas e articulando-as com a aritmética intuitiva a ensinar 
enunciada no Capítulo dois, que aritmética para ensinar matemática pode 
ser sistematizada a partir destas pesquisas? Para responder a esta questão, 
de um lado necessita-se conhecer que aritmética era mobilizada em termos 
didáticos e como saber para ensinar (ferramentas de trabalho do professor).
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A aritmética mobilizada, explicitada no Capítulo dois, foi uma aritmética 
intuitiva a ensinar. Tal aritmética parece dialogar com os saberes para ensinar 
aritmética na formação, extraídos a partir das pesquisas analisadas: a marcha 
de ensino, a incorporação de objetos e materiais didáticos ao ensino de 
aritmética, formas de apresentação e de avaliação desta aritmética.

A marcha de ensino em termos da aritmética mobilizada por estas 
pesquisas, deveria se dar do todo para as partes, marcha analítica. Isto seria 
inevitável para que fosse possível dialogar com o que preconizava o método 
intuitivo de Pestalozzi. Para ensinar partindo do objeto, não haveria outra 
possibilidade senão partir das discussões do concreto. Observa-se que no 
final do período essa marcha vai se modificando, pois o objetivo não seria 
só ensinar propriedades do concreto, mas caminhar em direção à abstração. 
A marcha deveria se dar de forma gradual e progressiva, primeiramente o 
ensino da contagem, deveria se iniciar com o número 1, depois o 2, e assim 
por diante, sempre com o apoio do objeto ou com o auxílio de materiais 
didáticos como o contador. Do mesmo modo seria o ensino das operações, 
primeiro a adição e subtração com 2(dois), depois a adição e subtração com 
3(três), seguindo a sequência dos naturais. Somente depois os problemas 
seriam explorados.

Assim, interpreta-se uma aritmética analítica para ensinar, ou seja, 
uma aritmética que deveria ser ensinada do todo para as partes, gradual e 
progressiva.

Quanto à incorporação de objetos e materiais didáticos ao ensino de 
aritmética, verifica-se que este saber estava em consonância com o método 
intuitivo. Caetano de Campos foi um dos grandes defensores de uma mudança 
de método, antes calcados na memorização e repetição. Defendia-se, neste 
período, que as didáticas deveriam estar centradas no método intuitivo, 
em especial o de Pestalozzi (do qual Fröebel foi discípulo e, também, nas 
“lições de coisas”, de Calkins). Assim, esse método, de um modo geral, se 
pautava na valorização do sensível, na observação e percepção dos alunos, na 
experiência sensorial, na educação dos sentidos, educar pelas coisas (objetos). 
Observa-se no Capítulo dois a informação para que se seguisse com “rigor 
os princípios do método intuitivo”. A emergência dos objetos e materiais 
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didáticos se dá a serviço dos princípios do método intuitivo. Inicialmente 
ilustrar um exemplo, como o uso de taboinhas, torninhos, dedos da mão. 
Depois, uma série de materiais são organizados para ensino da contagem, 
das operações, como é o caso do contador, das cartas de Parker. As cartas 
vão ajudar nas representações de números, contribuindo para a visualização 
de possíveis combinações entre eles. O número 4 poderia ser representado 
por 4 pontos, por 3 pontos mais 1 ponto, cuja abstração seria representada 
por 3+1 ou ainda 1+3, também por duas mais duas, que se abstrairia para 
2+2 e ainda por 1+1+1+1, como outra forma de decomposição. Não se 
tratava de apenas uma didática, mas havia um método para ensinar que vai, 
aos poucos, sofrendo modificações na escola, os materiais didáticos passam 
a compor os programas de ensino, se tornando um conteúdo a ensinar, 
conforme foi explicitado no capítulo anterior.

Com a entrada das bases filosóficas e psicológicas no ensino e na 
formação a aritmética intuitiva passa a ter o objetivo de ser abstraída, os 
dedos não deveriam mais ser utilizados, e os materiais didáticos serviam 
como ponto de partida, depois a criança deveria usar a imaginação.  
O cálculo mental passa a ser uma ferramenta de ensino do professor e também 
conteúdo presente nos planos. A mentalização das operações buscava atingir 
uma nova finalidade, o desenvolvimento do raciocínio, da abstração para 
se chegar à generalização de regras e definições uma aritmética intuitivo-
psicológica para ensinar.

Encontrar formas de avaliar a aprendizagem, nem sempre fez parte 
das ferramentas de trabalho do professor neste período. Apesar da avaliação 
da aprendizagem não estar consolidada em manuais e revistas com esta 
denominação, ela pode ser interpretada a partir das orientações presentes 
nestas fontes. As constantes perguntas professor-aluno durante a aula, 
individuais e coletivas, e o aprofundamento das questões, são exemplos de 
forma de verificar a aprendizagem e de instigar o pensamento e a imaginação 
do aluno. As diferentes formas de registros exigidas pelo professor também 
constituíam formas de ensino-avaliação dos conteúdos matemáticos. 
Registros orais, coletivo e individual; registros escritos individualmente 
que depois eram comunicados e comparados com os demais registros dos 
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colegas, durante a aula; registros na lousa para o debate coletivo e análise e 
correção de erros com os presentes na aula. Da concretude para a abstração, 
das operações para os problemas. Resolver um problema oral, e também 
escrito, demonstraria, segundo alguns autores, que a criança conseguiu 
aprender e abstrair a aritmética proposta ensinada. Os problemas passam 
de elementos verificadores de aprendizagem para a posição de caminho 
para ensinar aritmética.

A busca por elementos que caracterizam uma aritmética para ensinar 
não se esgotam nos apontados nas pesquisas analisadas neste Capítulo.  
A intenção foi mostrar o movimento de caracterização de uma aritmética 
para ensinar a partir de resultados de pesquisas já publicadas e em articulação 
com a aritmética intuitiva a ensinar, sistematizada no Capítulo anterior.

Orientações para ensinar álgebra e uma álgebra para 
ensinar (1870-1920)

Em busca de identificar elementos caracterizadores de uma álgebra para 
ensinar, recorreu-se a duas pesquisas: a dissertação de Rocha (2019), Álgebra 
para resolver problemas: as propostas de Otelo de Souza Reis e Tito Cardoso 
de Oliveira, década de 1910, e a tese de Basei (2020), Processos e dinâmicas 
de institucionalização da álgebra na formação de professores dos primeiros 
anos escolares, São Paulo (1880-1911). Na recompilação dos elementos 
supracitados, verifica-se diferentes níveis de objetivação de uma álgebra para 
ensinar, observando que de modo crescente a sistematização de experiências 
docentes vai ganhando espaço no decorrer da institucionalização da álgebra na 
formação de professores dos primeiros anos escolares, embora, como aponta 
o Capítulo dois, a álgebra enquanto saber a ensinar não tenha se consolidado 
no ensino primário, sobretudo nos primeiros anos de escolarização.

A primeira pesquisa que analisamos com vistas a recompilar elementos 
que corroborem para a caracterização e sistematização de uma álgebra para 
ensinar é a dissertação de Rocha (2019). A pesquisa em análise preocupou-se 
em caracterizar propostas para o uso da álgebra na resolução de problemas 
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aritméticos, adentrando-se na seara dos saberes profissionais do professor que 
ensina matemática, de maneira a ancorar-se ao referencial que considera a 
existência de matemáticas próprias da cultura escolar: matemática a ensinar 
e matemática para ensinar.

Para realizar tal caracterização, utilizou-se como fonte de pesquisa dois 
manuais escolares, os quais foram escritos por Otelo de Souza Reis (1919) e 
Tito Cardoso de Oliveira (s.d.). Rocha (2019) aponta que nesses manuais a 
álgebra pode ser descrita como uma matemática que o professor precisaria 
saber para ensinar a resolver problemas. Como se pode observar no Capítulo 
dois, a álgebra foi suprimida dos programas de ensino primários de 1905 a 
1921, considerando o contexto paulista.

Tendo esse entendimento em vista, nota-se uma ferramenta para ensinar 
a resolver problemas aritméticos que é de referência do campo disciplinar 
matemático. Percebe-se que neste momento histórico, a década de 1910, 
importava ao professor dos primeiros anos escolares aprender álgebra não 
como um objeto matemático a ser ensinado, mas como uma ferramenta 
que poderia ser mobilizada para ensinar a resolver problemas referentes ao 
objeto de ensino, a aritmética.

No capítulo anterior, que trata da matemática a ensinar, observa-se que 
já em 1888 a álgebra era tida na formação de professores como um método 
“para demonstrar algebricamente as teorias da aritmética”. Isso demonstra 
que de uma forma ou de outra as noções algébricas compunham, mesmo que 
não estivessem nos programas de ensino e pudessem ser sistematizadas como 
álgebra a ensinar, a escolarização primária, estando a álgebra na formação 
do professor como um saber para ser usado como ferramenta para ensinar 
aritmética na escola primária.

A pesquisa de Rocha (2019) destaca que, no Rio de Janeiro, a rubrica 
álgebra constou nos programas de formação de professores de 1910 a 1925. 
A partir deste ano, começou a aparecer certa relação entre tal rubrica e os 
problemas. Já para os primeiros anos escolares e escolas-modelo, aponta-se 
que não era recomendado, particularmente pelo programa de 1907, o ensino 
da álgebra, apenas o de aritmética.
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Logo, reafirma-se que havia uma álgebra para formar professores 
para ensinar aritmética, ou problemas aritméticos, configurando uma 
ferramenta de trabalho com origem na própria matemática. Métodos e 
algoritmos de uma área da matemática são mobilizados para ensinar outra 
área mais elementar. A álgebra também esteve presente na formação de 
professores dos primeiros anos escolares no estado do Pará3, de modo que 
um manual, recomendado pelo programa de ensino de 1905, expressa-a 
como meio para resolver problemas.

O manual de Otelo Reis, que, segundo Rocha (2019), retratava na 
íntegra uma conferência ministrada por esse autor a inspetores cariocas, 
foi o primeiro manual a partir do qual a pesquisadora buscou apresentar 
características de propostas para o uso da álgebra na resolução de problemas 
aritméticos. Reitera-se que a álgebra não deveria ser objeto de ensino no 
curso primário. Em consonância com essa diretiva, a álgebra era tratada 
como um método no âmbito do ensino de aritmética na escola primária, 
mas o que caberia ao professor saber de álgebra para ensinar aritmética era 
limitado aos estudos elementares de equações.

Percebe-se que, embora a referência seja do campo disciplinar, Otelo 
Reis, em particular, destaca que utilizar elementos da álgebra para ensinar 
a resolver problemas facilita ao aluno entender a relação entre a quantidade 
desconhecida e a conhecida em problemas aritméticos, e faz referência ao 
campo pedagógico ao dizer que este tem buscado estratégias que tornem 
mais suave o “fazer aprender”. Logo, percebe-se que a intenção de Otelo 
Reis ao propor que se resolva problemas aritméticos recorrendo a elementos 
da álgebra era tornar o ensino da resolução de tais problemas mais acessível.

A álgebra que o professor deveria saber para resolver problemas na 
proposta de Otelo Reis caracterizava-se por introduzir ideias, tais como:  
se ao enumerar uma quantidade de objetos, tal como lápis, diz-se: um lápis, 
dois lápis, ..., quinze lápis, ao se enumerar uma quantidade de objetos 
desconhecidos, conta-se um objeto, dois objetos, ..., quinze objetos. Pode-se, 

3 Rio de Janeiro e Pará foram os dois estados destacados pela pesquisa de Rocha (2021), por terem 
sido espaços que privilegiaram a circulação das fontes de pesquisas por ela adotadas.
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então, representar esse objeto desconhecido por uma letra, o x, e contar: um 
x, dois x, ..., quinze x, podendo-se escrever 15x. Nesse sentido, o professor 
era orientado a usar elementos da álgebra sem defini-los: usa-se o x para 
representar objetos desconhecidos sem mencionar a ideia de incógnita.

Raciocínios algébricos eram usados para ensinar que as quantidades 
são adicionadas a ou subtraídas de quantidades da mesma espécie. Logo, 
ratifica-se que na adição e na subtração precisar-se-ia ter objetos da mesma 
espécie para operar. Nesse processo, cabe ao professor saber que tem de 
ensinar que o x é um símbolo que representa quantidades desconhecidas  
de objetos, coisas. Então, a álgebra vai sendo lentamente mobilizada pelo 
uso dos seus elementos concomitante às operações fundamentais, sem que 
seja necessário explicar aos alunos o que é equação ou incógnita.

Gradualmente, a proposta indicava que o aluno fosse apresentado 
ao que é uma equação. Porém, essa apresentação não se daria de imediato, 
por definições, mas a partir de exemplo prático com materiais que fossem 
familiares ao aluno, tal como uma balança.

Observa-se, na mobilização da balança, que se deveria partir do uso 
de elementos algébricos, sem definições, para a apresentação, ainda que 
sem formalismo, de termos e propriedades algébricas, realizada de maneira 
a transformar a linguagem algébrica em uma linguagem mais próxima dos 
alunos, mobilizando objetos já conhecidos por eles.

A pesquisa em análise, de autoria de Rocha (2019), destaca que,  
de acordo com a proposta de Otelo Reis, o domínio dos princípios que se vem 
mencionando era suficiente para que se desenvolvesse a resolução das operações, 
e que a matéria deveria ser ensinada gradativa e intuitivamente, de modo que as 
definições não deveriam ser o ponto de partida do processo de ensino.

A proposta em destaque sugeria que a letra x fosse empregada nas 
operações como números concretos, de forma que expressões como 2x fossem 
entendidas do mesmo modo que 2 lápis. Com isso, o termo coeficiente 
também passaria a integrar os elementos algébricos que eram mencionados 
gradativamente no processo de ensino.
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A noção de equação que já havia sido tratada seria retomada a partir de 
vários exemplos em que se pedia que fosse encontrado um valor desconhecido 
que tornasse uma igualdade verdadeira. Com isso, reafirmar-se-ia que 
expressões como 9 – x = 5 correspondem a equações, e explicar-se-ia  
que resolver essa equação significaria achar o valor numérico de x. A proposta 
novamente enfatizava que isso não seria propriamente álgebra, mas o 
método algébrico.

Portanto, diante de um problema, destaca-se que a proposta de 
Otelo Reis indicava que para resolvê-lo tinha-se um caminho a seguir. Esse 
caminho seria primeiramente algébrico, em que os dados do problema 
eram transformados em equação para que depois se resolvesse de maneira 
aritmética. Um contraponto pode ser observado em uma proposta de 
1924, que indicava que a álgebra fosse usada após a aritmética, para 
atingir a generalização.

Na proposta de Otelo Reis, os problemas aritméticos davam início ao 
processo de ensino, sem regras e definições a princípio, sendo suficiente ao 
aluno compreender que havia uma quantidade desconhecida a ser encontrada 
por ele, que essa quantidade seria a incógnita x. Entendido isso, a própria 
prática das resoluções desses problemas aritméticos traria o aprendizado.

O manual de Tito de Oliveira, o qual era direcionado para os cursos 
primário, complementar, normal e comercial, foi o segundo manual a partir 
do qual Rocha (2019) buscou apresentar características de propostas para o 
uso da álgebra na resolução de problemas aritméticos. A referida pesquisa 
aponta que este manual tinha como proposta ensinar a resolver problemas 
cujas resoluções pudessem ser viabilizadas pelo uso de equações algébricas. 
Indica-se que a obra foi adaptada para que o estudo da aritmética abrangesse 
algumas noções que servissem para resolver pequenos problemas usando 
equações algébricas, sem, no entanto, estudar propriamente a álgebra. 
Logo, o professor precisava saber noções algébricas para resolver problemas 
propostos no estudo de aritmética, de modo que se percebe que os elementos 
algébricos funcionariam como saberes para ensinar a resolver problemas, 
podendo corroborar para que seja sistematizada uma álgebra para ensinar 
que tem referência no próprio campo disciplinar.
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Rocha (2019) destaca que de acordo com o manual de Tito de 
Oliveira a letra deveria ser mobilizada no processo de ensino de aritmética 
para resolver problemas ou mesmo operações que desejassem encontrar 
valores desconhecidos, o que precisaria ser seguido do ensino das operações 
fundamentais, como também, de suas provas reais. No estudo da aritmética 
deveriam ser introduzidas noções algébricas que oferecessem subsídios para 
que os alunos resolvessem problemas recorrendo ao processo oferecido por 
equações algébricas do 1º grau com uma incógnita, sem que se tenham 
falado de álgebra, ou seja, sem ter estudado álgebra efetivamente.

Na proposta de Tito de Oliveira, aponta Rocha (2019), a letra x 
deveria ser utilizada para representar quantidades desconhecidas. Para a 
resolução de problemas aritméticos seriam utilizados, também, elementos 
algébricos, partindo da nomeação da quantidade desconhecida de x e 
transformando os dados do problema em uma equação algébrica. Nessa 
proposta, a resolução via elementos algébricos, chamada de gráfica, ia sendo 
tratada inicialmente juntamente com a aritmética, ou o método mental, até 
que se tornasse familiar o método algébrico e esse passasse a ser considerado 
como a estratégia de resolução mais adequada. Na realidade, antes de ensinar 
a resolver problemas com recursos algébricos, apresentava-se regras, definições, 
exemplos e exercícios, iniciando com as operações fundamentais.

A pesquisa de Rocha (2019) reforça que na década de 1910,  
no contexto considerado, a álgebra estava na formação de professores, mas 
não no ensino dos primeiros anos escolares, como mostra o Capítulo dois 
para o contexto paulista, sobretudo. Observa-se que aos professores seriam 
ensinadas rubricas além daquelas que eles ensinariam. No entanto, era 
proposto que conceitos algébricos, sem definições prévias, fossem sendo 
mobilizados em classes mais adiantadas do curso primário, sem que fosse 
necessário que a rubrica álgebra lá estivesse presente, sendo, tais conceitos, 
utilizados como ferramentas para resolver problemas.

Percebe-se, então, que no contexto do ensino de aritmética,  
o raciocínio algébrico, subsidiado pelo uso da letra x para representar 
quantidades desconhecidas e de equações do primeiro grau com uma 
incógnita, ressaltadas as condições de igualdade, podem ser problematizados 
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como saberes para ensinar a resolver problemas, os quais, neste período 
histórico-educacional, são de referência do campo disciplinar, mas têm suas 
características próprias, de modo que a forma como são propostos para 
serem inseridos no processo de ensino não está atrelada a um conjunto 
de definições algébricas próprias do campo disciplinar, mas se apresentam 
como representantes de situações cotidianas expressas em problemas.

A partir da pesquisa de Rocha (2019), em síntese, destaca-se que para 
ambos os autores, cujas obras foram analisadas, os elementos algébricos 
deveriam ser utilizados pelos alunos para resolver problemas aritméticos, 
de modo que para ensinar a resolver problemas tendo em vista o raciocínio 
algébrico, caberia ao professor saber que havia uma marcha específica a ser 
seguida. Essa marcha encadearia esse processo de ensino da seguinte forma: 
diante do problema aritmético, seria necessário apresentar aos alunos a 
quantidade desconhecida de uma espécie a ser encontrada, representando-a 
pela incógnita x; ensinaria que tal incógnita é uma espécie que passaria pelas 
operações fundamentais; a transformação dos dados do problema precisaria 
ter como ponto de partida a incógnita x; organizaria as informações do 
problema acrescentando as operações fundamentais à incógnita x, de modo 
que a sentença matemática obtida satisfizesse tais informações; realizaria 
cálculos aritméticos que envolveriam as operações fundamentais para obter 
como resultado a quantidade a ser encontrada, de maneira a mostrar que 
esse resultado satisfaria a equação e explicaria a problemática apresentada 
pelo problema. A transposição dos dados do problema para a operação 
conduziria para a formalização de um algoritmo, e, então, o problema 
aritmético seria resolvido.

Esses são elementos que se caracterizam como saberes para ensinar a 
resolver problemas, os quais estão fundamentados na álgebra, do modo que 
corroboram para que se anuncie que na década de 1910, considerando os 
contextos estudados pela pesquisa que acabamos de recompilar, a cultura 
escolar detinha uma álgebra para ensinar a resolver problemas aritméticos, 
a qual era própria da cultura escolar, mas que ainda estava fortemente 
ligada com uma formação disciplinar e em processo de aproximação com 
as ciências da educação.
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A segunda pesquisa que se analisou foi a tese de doutoramento de 
Basei (2020). Esta pesquisa preocupou-se em examinar processos e dinâmicas 
a partir dos quais se deu a institucionalização da álgebra na formação de 
professores paulistas para atuarem nos primeiros anos escolares. A referida 
pesquisa estudou o período de 1890 a 1911, considerando fontes diversas, 
tais como legislação, relatórios da direção da escola normal, programas de 
ensino, jornais e compêndios de álgebra.

Basei (2020) chegou à caracterização de três diferentes etapas dessa 
institucionalização e ainda identificou como se dava a atuação dos professores 
de matemática nestes processos e dinâmicas. Na década de 1880 caracterizou-
se a primeira etapa, a qual estava marcada pela ausência da rubrica álgebra da 
formação de professores, mas, também, pela presença de seus conteúdos nos 
ensinos teóricos de aritmética e geometria, de modo que a álgebra aparecia 
como uma ferramenta para ensinar aritmética e geometria na formação de 
professores. Essa análise “leva à conclusão de que, nesses termos, o saber 
profissional era visto como um saber disciplinar” (p. 64, grifo da pesquisadora).

A segunda fase foi identificada pela referida pesquisa no período de 
1890 a 1895, sendo ressaltadas como características a presença da referida 
rubrica na formação de professores, de modo que sua carga horária aumentou 
progressivamente, e a inserção de sistematizações de professores em programas 
de ensino, sendo estes, também, responsáveis pela escolha dos compêndios.

Com início em 1895, a terceira etapa foi caracterizada pela sistematização 
em obras didáticas para a formação de professores de experiências docentes. 
Sistematização essa que marcou os primeiros passos da constituição de uma 
álgebra para ensinar. Tendo em vista essas fases de institucionalização da 
álgebra na formação de professores dos primeiros anos escolares, destaca-se 
que para este capítulo interessa, sobretudo, a terceira fase, na qual Basei 
(2020) aponta que já era possível vislumbrar elementos de uma álgebra 
para ensinar.

De 1895 a 1911 a álgebra que fazia parte da formação de professores 
nas escolas complementares, aponta a pesquisa de Basei (2020), abrangia 
desde noções preliminares de álgebra a equações e problemas de 1º e 
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2º grau e raiz quadrada das quantidades algébricas. A referida pesquisa 
desenvolveu uma análise, nesse período, de um debate entre os autores 
de um livro de álgebra, João Borges e Gomes Cardim, que também eram 
professores da escola complementar anexa à escola normal de São Paulo, 
e um autor desconhecido que tinha suas críticas à obra publicada pelo  
O Estado de São Paulo. A partir das respostas dos autores que compuseram 
o diálogo desse debate em torno da publicação Os Elementos de Álgebra, 
concluiu-se que a álgebra que fazia parte da formação de professores dos 
primeiros anos escolares não tinha características de um saber específico 
da docência.

No entanto, Basei (2020) também identificou alguns indícios de 
que os autores citados tinham uma preocupação didática, como, por 
exemplo, o uso de exemplos para ilustrar as regras, os quais são elementos 
que indicam a configuração de uma álgebra cuja elaboração deu-se a partir 
da sistematização de experiência docente na prática do ensino de álgebra na 
formação de professores dos primeiros anos escolares, elementos que sinalizam 
a configuração de uma álgebra para ensinar, a qual é específica da docência.

Na referida obra de João Borges e Gomes Cardim, observou-se 
a presença de problemas. Sua redação, segundo Basei (2020), faz uso 
predominantemente da linguagem natural, e demanda, para sua resolução, 
que se traduza as informações apresentadas no problema em uma equação. 
A graduação da dificuldade dos exemplos apresentados pelos autores,  
em particular para o ensino de m.m.c e m.d.c. algébrico (respectivamente, 
mínimo múltiplo e máximo divisor comum), segue do fácil para a difícil, 
embora não seja explicado como se determina o que é fácil e o que é difícil.

A pesquisa de Basei (2020) aponta que, no caso das operações com 
frações algébricas, os autores do manual por ela privilegiado para análise 
consideravam alguns casos para abordá-las, a saber: frações homogêneas; 
frações heterogêneas; fração e número inteiro e números misto. A referida 
pesquisa indica que, ao que parece, esse processo de abordagem das 
operações tinha finalidade didática. No entanto, não se justifica qual seria 
essa finalidade. Mas destaca-se que essa nova apresentação das operações 
com frações tendo em vista esses casos, trata-se de inovações no campo 
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da matemática escolar, as quais associa-se à constituição de uma álgebra a 
ensinar, tanto na formação de professores quanto no ginásio, haja vista que, 
embora João Borges e Gomes Cardim tenham sistematizado Elementos de 
álgebra a partir de suas experiências docentes, percebe-se que o foco da obra 
é a constituição do objeto de trabalho do professor, álgebra a ensinar, e não 
de uma ferramenta para ensinar os “Elementos”, ou seja, uma álgebra para 
ensinar. Corrobora com isso a conclusão da pesquisa de Basei (2020) de 
que a obra citada não fazia distinção entre a álgebra que faria parte desses 
dois cursos, ou seja, ainda não havia uma álgebra própria da formação do 
professor para ensinar matemática.

Os elementos que Basei (2020) aponta em sua tese como indícios 
de preocupação didática que se mencionam anteriormente são reveladores  
de que a álgebra sistematizada a partir da experiência de professores em 1895 
e 1911 já se aproximava do ideário da modernização pedagógica a partir do 
qual se propunha que para ensinar matemática, ao professor não era mais 
necessário e suficiente saber apenas a matemática disciplinar. São elementos 
que já demostram preocupação pedagógica, tal como seguir um nível gradativo 
de dificuldades, usar exemplos para ilustrar regras, mas que ainda não são 
definidores de uma álgebra para ensinar. A própria pesquisadora os anuncia 
como possíveis indícios da configuração de uma álgebra para ensinar.

Analisando comparativamente as recompilações realizadas em busca 
de elementos de uma álgebra para ensinar, percebe-se que, no período e 
nas fontes analisadas por ambas as pesquisas, na formação de professores 
dos primeiros anos escolares não havia orientações específicas para ensinar 
álgebra, mas havia orientações para usar a álgebra como ferramenta para 
ensinar a resolver problemas aritméticos.

Nas duas pesquisas destacadas nesse processo, observa-se elementos 
indicativos de uma álgebra para ensinar cuja convergência está em tornar 
o processo de ensino mais fácil para o aluno, sem justificar o que é fácil. 
Aponta-se que esses indícios não são definidores de uma álgebra para ensinar 
com referência no campo pedagógico, não estão pautados em orientações 
para o ensino de álgebra que pontuavam ou promoviam a articulação entre 
uma álgebra a ensinar e saberes para ensiná-la
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Portanto, do final do século XIX para as duas primeiras décadas do 
século XX, nos contextos investigados, os professores dos primeiros anos 
escolares tiveram em sua formação uma álgebra que não estava restritamente 
ligada ao campo disciplinar, mas que também ainda não era propriamente 
específica da docência, com referência explícita no campo pedagógico.  
A própria álgebra para ensinar a resolver problemas, categorizada por Rocha 
(2019), pode caracterizar-se como uma ferramenta de trabalho do professor 
cujos saberes para ensinar são referentes ao campo disciplinar.

Os períodos em que a álgebra esteve presente no ensino primário 
paulista, de 1885 a 1894, ela não estava efetivamente nos primeiros anos de 
escolarização, pois, como é possível observar no Capítulo dois, sua presença 
se concentrava a partir do 2º grau do ensino primário, sendo indicados para 
este nível conhecimentos algébricos que chegassem à equação do primeiro 
grau e para o 3º grau primário, equações do segundo grau, em ambos os 
casos envolvendo problemas.

Quando, em 1892, as escolas primárias paulistas foram divididas em 
primárias preliminar e complementar, tendo, ambas, quatro anos de duração, 
observa-se que a álgebra continuou como matéria do ensino primário devido 
estar prevista para escolas complementares, últimos quatro de oitos anos de 
escolarização primária, mantendo os conteúdos já mencionados. Em 1896, 
as escolas complementares passaram a ter por finalidade formar professores 
para ensinar as escolas preliminares, e a álgebra, como matéria escolar, saiu 
do ensino primário paulista.

Assim, no ensino primário, ministrado apenas nas escolas preliminares, 
até 1921, não havia mais, uma álgebra a ensinar. No entanto, os professores, que 
eram formados para atuarem nos primeiros anos escolares, estudavam álgebra 
e eram orientados a usá-la como meio para resolver problemas aritméticos.

Essa discussão se faz necessária neste capítulo para justificar que sem 
essa álgebra a ensinar parece faltar elementos para se chegar à sistematização e à 
caracterização de uma álgebra para ensinar de referência no campo pedagógico. 
De outra parte, havia a álgebra que o professor precisava conhecer para ensinar, 
a qual é considerada como uma das ferramentas para ensinar matemática, 
mas sem, ainda, manter articulações sólidas com as ciências da educação.
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Até aqui foi possível caracterizar tão somente a álgebra como uma 
ferramenta para o ensino de outra área da matemática, fundamentada, 
sobretudo, no próprio campo disciplinar matemático, embora pareça haver 
uma tendência de mudança epistemológica da álgebra do campo disciplinar 
para a álgebra que o professor mobilizaria para ensinar aritmética, a qual 
era despida de definições e demonstrações.

Essas foram as conclusões acerca da constituição de uma álgebra para 
ensinar a que se pôde chegar a partir da análise dos resultados dessas pesquisas 
de Rocha (2019) e Basei (2020) que envolvem o período de 1870 a 1920.

Tendo em vista que essas foram as únicas pesquisas que atenderam 
aos critérios estabelecidos no tópico 1 deste Capítulo, não pode apenas dizer 
que outras leituras de pesquisas são necessárias para entender ainda mais 
esse processo de constituição, mas, sobretudo, que novas fontes precisam 
ser estudadas com profundidade, de modo que se mostra necessário que 
novas pesquisas foquem nesse contexto de sistematização de uma álgebra 
para ensinar para que se possa entender os diferentes níveis de constituição 
dessa álgebra. Pesquisas longitudinais futuras poderão estudar outras fontes, 
outros contextos e apresentar outra caracterização do processo de constituição 
de uma álgebra para ensinar nesse período, como também, pesquisas que 
estudam essas questões em períodos futuros poderão mostrar a decantação e 
consolidação de uma álgebra para ensinar de referência do campo pedagógico 
com características próprias daquele contexto socioeducacional.

Orientações para ensinar geometria4 e geometrias para 
ensinar (1870-1920)

Nesta seção, discutiu-se sobre as caracterizações dos elementos 
de geometrias para ensinar apresentados pelas pesquisas selecionadas ou 
identificados a partir delas. Tais pesquisas constituem-se por um artigo de 

4 Optou-se pela expressão geometrias para ensinar, mas não se restringiu as pesquisas que abordam 
exclusivamente a rubrica geometria, foram consideradas, também, as pesquisas que versam sobre 
rubricas que contemplam elementos da geometria, tais como formas, desenho e trabalhos manuais.
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Leme da Silva (2016), Saberes geométricos e o método analítico no final do 
século XIX, e duas teses: Conceição (2019), Experts em educação: circulação 
e sistematização de saberes geométricos para a formação de professores (Rio de 
Janeiro, final do século XIX) e Fortaleza (2021), Uma geometria para ensinar: 
elementos do saber profissional do professor que ensina matemática.

A partir de tais pesquisas, buscou-se problematizar quais são os 
elementos: da geometria para ensinar como ferramenta de trabalho do professor 
para ensinar a rubrica geometria e da geometria para ensinar como ferramenta 
de trabalho do professor para ensinar os conteúdos geométricos presentes 
nas rubricas matemáticas, formas, desenho e trabalhos manuais.

Geometrias para ensinar vindas das pesquisas 
selecionadas

A primeira pesquisa que se analisou em busca de elementos de uma 
geometria para ensinar foi o artigo de Leme da Silva (2016). Para a elaboração 
desta pesquisa, destaca-se como fonte adotada pela pesquisadora o manual 
Primeiras Lições de coisas, de autoria de Alisson Calkins, e artigos publicados 
na revista A Eschola Publica de 1896 e 1897, de autoria de Oscar Thompson 
e Gomes Cardim. No entanto, tendo em vista os critérios de seleção de 
pesquisas que se admite para a sistematização de matemáticas para ensinar, 
considera-se neste momento apenas os resultados depreendidos da análise dos 
artigos. Desse modo, essas fontes consideradas para a elaboração do artigo 
propiciam a análise de saberes para uma formação de professores que já 
estavam em sala de aula, para alinhá-los aos preceitos pedagógicos da época.

Esse manual e esses artigos não são analisados pela pesquisadora com 
a intenção de sistematizar elementos de uma geometria para ensinar, mas essa 
análise faz emergir elementos do saber profissional do professor, saberes a e 
para ensinar de diferentes rubricas dos primeiros anos de escolarização cujos 
conteúdos de ensino estão pautados em elementos advindos da geometria. 
De imediato nota-se que esses saberes para ensinar estão alinhados ao ideário 
pedagógico do método intuitivo, haja vista que se anuncia que as referidas 
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fontes foram publicadas com o objetivo de auxiliar o professor a desenvolver 
sua prática pautada no método intuitivo.

Os artigos publicados por Oscar Thompson que estiveram em análise 
correspondem a uma sequência de artigos intitulados O uso de modelos, os 
quais eram uma tradução e adaptação de um guia do professor para o estudo 
de Fórmas e Desenho nas Escholas Primárias. Assim, já se percebe que não se 
tratava propriamente de orientações para ensinar a rubrica geometria, mas 
de orientações para ensinar os conteúdos geométricos presentes em formas 
e desenho, rubricas que contemplam conteúdos advindos da geometria.

Conforme a pesquisadora, os quatro primeiros artigos de Oscar 
Thompson foram publicados em 1896. No prefácio, a proposta tinha 
seu caráter inovador enaltecido, o qual orientava que fosse promovido o 
desenvolvimento mental combinando o uso da mão e da visão no desenrolar 
das atividades. A orientação do artigo era de que os modelos a serem 
ensinados, tais como esfera e cubo, fossem manipulados pelos alunos e 
posteriormente construídos por estes a partir da argila. Enquanto os modelos 
fossem explorados pelos alunos, eles deveriam ser encaminhados a, além de 
observá-los, também desenhá-los.

Diante das orientações para ensinar formas destacadas, nota-se 
alguns elementos que o professor precisava saber para ensinar os conteúdos 
geométricos dessa rubrica: era necessário dispor de um conjunto de modelos 
das formas geométricas, como também material para construí-los; as formas 
eram apresentadas aos alunos a partir de modelos concretos; a manipulação 
e a observação de tais formas deveriam ser acompanhada do desenho, o que 
propicia o entendimento de que o desenho era uma ferramenta para ensinar 
formas, a partir da qual já se começava a depreender o abstrato do concreto.

Leme da Silva (2016) destaca que a sequência de artigos traduzidos por 
Thompson dispunha a geometria que é objeto de ensino na rubrica formas 
em uma marcha da geometria espacial para a geometria plana, do todo 
para as partes. Essa conclusão coloca em destaque mais um elemento que 
o professor precisava saber para ensinar o que é proposto para essa rubrica: 
há uma ordem a ser seguida, a ser obedecida, e essa marcha é a analítica, 
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caracterizada pela marcha mencionada acima, a qual é desenvolvida em 
consonância com aqueles outros elementos que já foram destacados como 
saberes necessários ao professor, os quais estavam notadamente alinhados 
ao método intuitivo.

No que se refere à sequência de artigos publicados por Gomes Cardim 
na revista A Eschola Publica, estes já estavam mais diretamente voltados para 
a rubrica geometria. Eram intitulados Noções de Geometria nas duas primeiras 
revistas e Geometria nas demais, totalizando oito lições, termo empregado 
pelo autor, como aponta Leme da Silva (2016).

A partir das características destacadas para essas orientações, nota-se 
que para ensinar geometria o professor deveria saber: que a observação é 
elemento de grande relevância para o desenvolvimento do processo de ensino, 
a qual deve ser estimulada e conduzida pelo professor a partir de diálogos 
entre este e os alunos; o que deve ser posto para a observação dos alunos 
poderia ser desenhos traçados na lousa, exemplos tomados da sala de aula 
ou objetos reais; que depois que as formas geométricas fossem apresentadas, 
deveria ser cobrado dos alunos que exemplificassem as referidas formas 
estabelecendo relações com objetos da vida real.

De acordo com as orientações que Gomes Cardim dispôs nas suas 
lições, outro elemento que o professor deveria saber para ensinar geometria 
era a ordem em que os objetos de ensino precisariam ser ensinados. Essa 
sequência era a seguinte: retas, paralelas, perpendiculares, ângulos, triângulos, 
quadriláteros, polígonos, circunferência e, nas últimas lições, os sólidos, cubo, 
paralelepípedo, prisma, pirâmide e cone. Assim, fica evidente que, como 
aponta a Leme da Silva (2016), Cardim propôs uma marcha da geometria 
plana para a geometria espacial, a qual pode ser vista como das partes para o 
todo, sendo possível associá-la à marcha sintética, de modo que esta deveria 
ser desenvolvida em conformidade com princípios do método intuitivo, 
como mencionado: a exploração de objetos e desenho pela observação e o 
estabelecimento de relações entre as formas e objetos da vida real.

O que é possível de ser apontado até aqui são elementos de uma 
geometria para ensinar em formas, em desenho e em geometria. Ainda 
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que não seja possível sistematizar uma geometria para ensinar, a leitura 
da análise desses artigos permite constatar que no período histórico-
educacional em que essas fontes se encontraram a cultura escolar elaborava 
saberes específicos para formar professores para ensinar as diferentes 
matemáticas escolares.

Outra pesquisa da qual foram recompilados elementos caracterizadores 
de uma geometria para ensinar foi a tese de Conceição (2019). O autor adotou 
como fonte relatórios oficiais de estudos pedagógicos e artigos da Revista 
Pedagógica. Intentou-se analisar de que maneira os saberes geométricos foram 
sistematizados para a formação de professores no Rio de Janeiro no final do 
século XIX. Assim, a partir da análise desta pesquisa tem-se a possibilidade 
de identificação de elementos que caracterizam o que o professor precisava 
saber para ensinar geometria em diferentes rubricas que compreendiam 
conteúdos advindos da geometria. Uma geometria para ensinar a rubrica 
geometria, uma geometria para ensinar em formas, matemáticas, desenho 
e trabalhos manuais.

Conceição (2019) afirma que se preocupou em sistematizar que 
geometria foi proposta para a formação de professores por Amélia Fernandes 
da Costa, Luiz Augusto dos Reis e Manoel José Pereira Frazão5 a partir de 
relatórios elaborados sobre as missões pedagógicas realizadas na Europa, 
para as quais estes personagens foram enviados.

Aponta-se que, nos programas estrangeiros, a geometria não se 
encontrava agrupada em uma única rubrica. Desse modo, Conceição (2019) 
parece considerar como geometria o que todas as rubricas, tais como formas 
geométricas, desenho e trabalhos manuais englobam de geometria, e não 
especificamente apenas a rubrica geometria em si.

5 Professores experientes, exemplares no exercício da docência. Sobre Amélia da Costa há poucas 
informações. “Luiz dos Reis foi secretário da Comissão Executiva Permanente do Professorado, 
redator chefe do periódico O Ensino Primário (1884), poeta e jornalista e Manoel José Pereira Frazão, 
redator das folhas A Verdadeira Instrução Pública (1872-1873) e a Escola (1877-1878), autor de 
obras didáticas, manifestos e artigos para a imprensa e membro do Conselho da Instrução Pública 
da Corte” (Conceição, 2019, p. 49).
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Tomando como exemplo o caso da Bélgica, são identificados, por 
exemplo, os seguintes saberes que o professor deveria ter para ensinar 
geometria na matéria matemáticas nos primeiros anos escolares: o professor 
deveria conduzir o processo de ensino impulsionando os alunos a observarem, 
analisarem e compararem as formas geométricas; seguir o método de 
Fröebel6, o qual contemplava a modelação e o uso de materiais como formas 
geométricas para despertar e orientar os sentidos; dever-se-ia solicitar que os 
alunos associassem as formas estudadas com objetos do cotidiano; aplicar as 
formas estudadas em situações do exercício de alguma profissão; as figuras 
deveriam ser observadas e construídas pelos alunos de maneira exata, fazendo 
combinações, superposições e examinado as relações entre elas; deveriam 
ser realizados ditados de formas geométricas para que os alunos as desenhe. 
Na França, como indica Conceição (2019), as orientações para o professor 
ensinar os saberes geométricos seguiam esse mesmo movimento.

A formalidade de conceitos e definições como estão postos pela 
geometria, ciência de referência, não eram valorizados nesse processo.  
Por outro lado, esperava-se que os alunos explorassem os modelos estudados e 
investigassem, por meio dessa exploração das formas, as propriedades. Assim, 
Conceição (2019) aponta que, naquela época, era mais importante o professor 
dos primeiros anos escolares saber ensinar do que saber profundamente o que 
ensinar. Isso não significava que os objetos de ensino eram negligenciados, 
mas sim que os saberes próprios da docência deveriam estar em lugar de 
destaque, serem predominantes na caracterização profissional do professor.

A pesquisa de Conceição (2019) revela pelas fontes utilizadas que o 
ensino da geometria nos primeiros anos escolares estava pautado nos corpos 
geométricos, sendo que o processo de ensino deveria estar de acordo com o 
método intuitivo. Ademais, a observação de uma figura geométrica espacial 
sempre deveria ser o ponto de partida do ensino das formas geométricas,  

6 Friedrich Fröebel (1782-1852) foi um pedagogista alemão estudioso das teorias de Pestalozzi. 
Fröebel desenvolveu materiais de ensino que ele chamou de “dons”, o qual inclui “um conjunto 
de esferas, cubos e cilindros de madeira. [...] bastões”. Tendo em vista seus materiais de ensino, ele 
propôs decompô-los “em materiais de diversas formas (sólidos, superfícies, linhas e pontos) e descreve 
suas relações separando os quatro tipos de material (análise) e depois os recombinando (síntese)” 
(Heiland, 2010, p. 32, 35, 36).
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de modo que a referida pesquisa aponta que a cada nova forma que se 
pretendia ensinar seguia-se do todo para as partes.

Considerando o exemplo da Bélgica, aponta-se o programa de modelos 
geométricos do segundo ano: o primeiro objeto de ensino era o cubo, o qual 
deveria passar por análise, desenvolvimento e construção. Seguindo esses 
mesmos procedimentos, passar-se-ia ao ensino do prisma, prisma retângulo, 
estabelecendo comparação com o cubo. Em seguida, apareceriam quadrado e 
retângulo; linhas retas e suas posições relativas; ângulos; triângulos; medidas 
lineares retas; cilindro, superfície curva, comparando-o com os outros sólidos; 
círculo e seus elementos constituintes; esfera.

Essa é a geometria que deveria ser ensinada, segundo a proposta belga 
posta em circulação no Rio de Janeiro. Em meio à descrição desses objetos 
de ensino, a intuição era indicada, sobretudo, quando se tratava do ensino 
das figuras planas, dos ângulos, do cilindro e do círculo. Ademais, para o 
processo de ensino do cubo, como também para o ensino de outras formas 
geométricas, é indicado que seja visto desenho e trabalhos manuais, o que 
evidencia que essas duas rubricas são detentoras de saberes para ensinar 
modelos geométricos. Conceição (2019) destaca que a indicação de trabalhos 
manuais estava mais associada ao ensino das formas geométricas espaciais, 
de trabalhos manuais e desenho para o ensino das formas planas.

Assim, tem-se em vista outros elementos que o professor deveria saber 
para ensinar essa geometria tratada no programa de modelos geométricos: 
desenho, trabalhos manuais e a ordem em que os objetos de ensino precisariam 
ser abordados. Essa sequência era uma constante nas propostas postas em 
circulação, como aponta Conceição (2019), e estabelecia uma marcha de 
ensino que estava em consonância com o método intuitivo: parte do ensino 
do que é pelo aluno conhecido, que seriam as formas espaciais, para o ensino 
do que por ele é desconhecido, o que corresponderia às particularidades 
das figuras planas; do concreto, representado pelos modelos geométricos, 
para o abstrato, ou seja, as definições; do simples para o complexo, não em 
termos da ciência geométrica, mas de acordo com o que mais simples e mais 
complexo para a criança aprender.
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Na pesquisa de Conceição (2019) destaca-se que os saberes a ensinar e 
para ensinar estão em articulação nas propostas sobre o ensino de geometria, 
colocadas em circulação por Luiz Reis, Amélia e Frazão, revelando que para 
ensinar geometria o professor precisaria dominar saberes que estão além 
dos conteúdos geométricos: as figuras geométricas espaciais e planas e suas 
propriedades. Esses saberes correspondem aos elementos apontados ao longo 
da discussão realizada por Conceição (2019), com ênfase nas matérias, 
trabalhos manuais e desenho as quais a referida pesquisa considera como 
elementos caracterizadores de uma nova geometria para ensinar, a qual estava 
pautada no método intuitivo.

Tendo em vista essa conclusão, Conceição (2019) também se 
preocupou em examinar que desenho para ensinar pode ser caracterizado a 
partir das propostas postas em circulação por suas fontes, admitindo que 
nessas propostas desenho é entendido como geometria. Considerando as 
aulas de desenho observadas na Europa elaborou-se uma proposta posta em 
circulação para os professores do Rio de Janeiro.

A partir da análise das orientações direcionadas aos professores cariocas, 
as quais foram decorrentes das propostas europeias assistidas e estudadas por 
Amélia, Reis e Frazão, pode-se dizer que para ensinar desenho o professor 
precisaria saber que: é a prática do desenho, realizada de forma intuitiva, 
que deveria conduzir os alunos aos temas geométricos; os temas geométricos 
precisariam ser mobilizados pelo professor a partir de objetos que fossem 
conhecidos pelos alunos; antes de desenhar os objetos, que deveriam ser 
conhecidos pelos alunos, era preciso manipulá-los. Era proposto que nos 
primeiros anos escolares o desenho fosse restrito às noções mais elementares.

A orientação era que, para o professor ensinar desenho na escola 
primária o fizesse à mão livre, realizando cópias diretamente dos objetos, 
utilizando papel quadriculado e outros materiais que se fizerem necessários, 
preocupando-se com o uso de instrumentos até o fim do processo de ensino. 
Dessa forma, o desenho não deveria ser tratado apenas com estreita relação 
com a geometria ou com os trabalhos manuais, mas também, com a educação 
de forma geral, proporcionando o desenvolvimento da criança, aguçando 
sua intuição.
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Revelou-se, na pesquisa de Conceição (2019), que para o professor 
ensinar desenho não lhe bastaria saber geometria, ou seja, dominar o que 
deveria ser ensinado. Fazia-se necessário ao professor dominar um conjunto de 
saberes orientadores da sua prática, tais como os mencionados anteriormente, 
em outras palavras, como deveria ser ensinado.

Tendo em vista sua conclusão de que a geometria proposta pelas 
suas fontes de pesquisa estava, também, articulada diretamente com os 
trabalhos manuais, Conceição (2019) discute elementos da formação de 
professores para ensinar trabalhos manuais. A leitura deste capítulo sobre 
esses resultados de Conceição (2019), deu-se na perspectiva de destacar 
o que deveria ser ensinado de geometria em trabalhos manuais e o que o 
professor deveria saber para ensinar esses elementos de geometria. As formas 
geométricas estavam fortemente presentes no ensino de trabalhos manuais. 
Exemplifica-se: enquanto se constrói um sólido geométrico a partir de 
cartões, são mobilizados procedimentos para o ensino de diversos conteúdos 
da geometria: ponto, plano, vértices, posições relativas entre duas linhas, 
cálculos de áreas e volumes, entre outros.

Os exercícios de trabalhos manuais não deveriam fazer uso de 
ferramentas e instrumentos, mas sim ter seus exercícios desenvolvidos por 
meio de dobradura e encurvadura do papel. Assim, de acordo com Conceição 
(2019), no ensino primário, a geometria deveria ser mobilizada sempre a 
partir do concreto e intuitivo, iniciando pelo cubo.

Aponta-se, que para ensinar os trabalhos manuais era indispensável 
ao professor ter uma formação pedagógica, a qual lhe fizesse saber que:  
as atividades manuais que envolviam os saberes geométricos não deveriam ser 
mecanizadas; teria que começar esse processo pela construção de objetos que 
fossem úteis aos alunos; seguir uma progressão do simples para o complexo, 
tendo em vista o simples para a compreensão da criança e não para a ciência; 
o desenho dos moldes deveria preceder os trabalhos manuais.

Tendo em vista as propostas destacadas por Conceição (2019) em sua 
tese, percebe-se que desenho e trabalhos manuais fornecem a intuição das 
formas geométricas. Essas duas rubricas tinham suas finalidades próprias, 
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mas também eram utilizadas como ferramenta para ensinar geometria. Não 
a rubrica geometria, necessariamente, mas o que havia de geometria nas 
rubricas mencionadas.

A pesquisa de doutoramento de Conceição (2019) evidenciou que a 
Revista Pedagógica esteve comprometida em fazer notar uma sistematização 
de saberes para ensinar e que isso pode ser constatado pela valorização dada 
às propostas que os relatórios oficiais evidenciaram e sistematizaram. A partir 
de artigos e trechos dos relatórios de Amélia, Luiz Reis e Frazão, a referida 
revista colocou em circulação propostas para a formação de professores dos 
primeiros anos escolares para ensinar geometria, uma geometria para ensinar 
nas matérias matemáticas, formas, desenho e trabalhos manuais. Esses 
personagens contribuíram efetivamente para a formação desses professores 
no final do século XIX, como afirma o autor.

Concluiu-se que ao final do século XIX sobressai-se uma geometria 
para ensinar com características específicas daquele tempo, a qual não possui 
formalizações oriundas do campo disciplinar da geometria, mas sim uma 
geometria que era produzida pela cultura escolar. Essa geometria não estava 
regularmente atrelada a uma rubrica denominada geometria. De acordo com 
o que era proposto, os conteúdos referentes à geometria eram trabalhados 
nas rubricas matemáticas, formas, desenho e trabalhos manuais, as quais 
também possuíam características próprias do tempo intuitivo.

Portanto, observa-se que no final do século XIX a cultura escolar 
elaborou ferramentas para o professor ensinar geometria. Tais ferramentas 
tiveram circulação internacional, de modo que chegaram ao Rio de Janeiro, 
sobretudo por meio de relatórios elaborados por professores que, à serviço do 
Estado, realizaram expedições pedagógicas à Europa. Mais especificamente, a 
circulação dessas ferramentas na então Capital Federal deu-se, principalmente, 
por intermédio de publicações da Revista Pedagógica, a qual funcionou como 
canal de formação de professores, particularmente daqueles que ensinavam 
matemática nos primeiros anos escolares.

A terceira pesquisa que se analisou em busca de recompilar elementos 
caracterizadores de uma geometria para ensinar foi a tese de Fortaleza (2021). 
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Esta pesquisa teve como objetivo caracterizar uma geometria para ensinar 
tendo como contexto de investigação a formação de professores dos primeiros 
anos escolares, e como fonte de investigação oito manuais de pedagogia que 
eram direcionados a formar tais professores no Brasil entre 1870 e 1920. 
Esses manuais, como aponta a pesquisadora, circularam por diferentes 
Escolas Normais em vários Estados brasileiros. A título de exemplo, cita-se 
os manuais Princípios de Pedagogia, de José Augusto Coelho, que circulou 
por escolas normais em São Paulo e no Pará; Compêndio de Pedagogia, de 
Antonio Marciano da Silva Pontes, que esteve presente nesses espaços de 
formação em Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

Especificamente, a referida pesquisa analisou as orientações para ensinar 
geometria que foram sistematizadas nesses manuais. A rubrica pautada em 
tais orientações era a geometria, de modo que se percebe que se buscou 
pela caracterização de uma geometria para ensinar a geometria, sem pontuar 
possíveis articulações entre outras rubricas que abarcam conteúdos advindos 
da geometria. No entanto, não está dado que essa geometria também não 
pudesse ser utilizada como ferramenta de trabalho do professor para ensinar 
o que houvesse de geometria em outras rubricas. Para tal afirmação, ou 
negativa, é preciso que outras pesquisas problematizem o assunto.

Considerando que a geometria para ensinar é resultante da reelaboração 
histórica de saberes para ensiná-la que mobilizam a geometria a ensinar,  
os referidos elementos foram considerados como constituintes dessa ferramenta 
de trabalho do professor. Na tese de Fortaleza (2021), materiais de ensino, marcha 
de ensino, processo de apresentação e de generalização, e ideias pedagógicas de 
referência, foram identificados como saberes para ensinar geometria.

Para a escrita deste Capítulo, não se buscou esses elementos em 
cada fonte de pesquisa individualmente. Tendo em vista a sistematização 
realizada por Fortaleza (2020), considerou-se os elementos que se mostraram 
convergentes, ou seja, aqueles que circularam mais amplamente naquele 
contexto e período.

Os manuais de pedagogia que se configuraram como fontes para a 
pesquisa de Fortaleza (2021), propunham que era necessário ao professor 
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saber que para ensinar geometria precisava-se estar a sua disposição uma 
coleção de formas geométricas que representasse o ente geométrico que 
era objeto de ensino, além do próprio quadro negro. Além de saber que 
para ensinar geometria deveria dispor desses materiais, o professor também 
precisava saber como e em que momento do processo de ensino utilizá-los. 
Assim, não bastava ter o entendimento de que deveria utilizar esses materiais 
de ensino, eles não eram objetos de uso indiscriminado pelo professor, mas 
carregavam consigo saberes sobre o concreto e o conhecido serem o ponto 
de partida de tal processo.

Logo, percebe-se que a graduação para o ensino de geometria que era 
proposta pelas orientações mencionadas, pontuava que se deveria seguir do 
concreto para o abstrato, do conhecido para o desconhecido. Considerando a 
marcha proposta para o ensino de geometria, a que mais circulou, embora não 
tenha sido a única, admitiu seguir da geometria espacial para a plana, de modo 
que nessa passagem geral do espaço para o plano houvesse decomposições e 
recomposições sucessivas das formas que são objeto de ensino, caracterizando 
uma marcha analítica-sintética, isto é, vai-se do espaço para o plano e depois 
do plano para o espaço.

Tendo em vista que o concreto era a base para o ensino de geometria, 
para ensinar essa rubrica propunha-se que era necessário ao professor saber 
que a apresentação do objeto geométrico que se pretendia que o aluno 
aprendesse deveria acontecer por meio da observação do material de ensino 
que o representasse concretamente, a partir da qual o aluno vai desenvolver 
sua percepção sobre o objeto de ensino.

A marcha de ensino que se mencionou como prevalente situava a 
geometria espacial antes da plana. Nesse processo de recomposição, evidenciar-
se-ia a generalização das formas, haja vista que suas propriedades começariam 
a ser destacadas à medida que o seu ensino seria usado para dar sentido ideal 
ao que se observou no concreto. A generalização também acontece a partir 
da comparação realizada entre as formas, visto que ao apontar aproximações 
e distanciamentos entre as formas passar-se-ia a conhecer as propriedades 
que definem cada uma. Assim, do concreto e conhecido, busca-se o abstrato 
e desconhecido.
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Praticamente todos os autores dos manuais analisados pela pesquisa 
que ora se discute, disseram-se filiados ao pedagogista Fröebel. Quando 
não, também eram referências atreladas às ideias de Fröebel, discípulo de 
Pestalozzi. Assim, percebe-se que o ideário pedagógico no qual estavam 
fundadas as orientações para ensinar geometria que circularam na formação 
de professores dos primeiros anos escolares entre 1870 e 1920 era o método 
intuitivo, o qual se faz notar nas discussões já apresentadas.

Observa-se ao longo da discussão dos saberes para ensinar geometria 
destacados, conforme a pesquisa de Fortaleza (2021), que a geometria 
mobilizada nas orientações para seu ensino está pautada em elementos da 
geometria euclidiana. Optou-se por tal expressão, como informado, pois 
dizer simplesmente geometria euclidiana não condiz com a ideia de geometria 
a ensinar, pois esta tem referência no campo disciplinar geometria, mas não 
é uma cópia fiel do que por ele é proposto. Esses elementos da geometria 
euclidiana estão dispostos em conformidade com os saberes para ensinar e 
suas definições têm um processo de construção próprio, estabelecido pela 
cultura escolar.

Tendo em vista esses elementos considerados como constituintes 
de uma geometria para ensinar, sistematizou-se a geometria para ensinar 
do contexto da formação de professores dos primeiros anos escolares no 
Brasil entre 1870 e 1920. Essa sistematização consistiu em organizar essas 
convergências destacando e estabelecendo articulações entre a geometria a 
ensinar e os saberes para ensinar geometria que mais circularam entre os 
manuais de pedagogia da formação de professores do referido período.

Na tese de Fortaleza (2021), sistematizou-se uma geometria para ensinar 
que é ferramenta de trabalho do professor para ensinar a rubrica geometria, 
contemplando: esfera, cubo, paralelepípedo, cilindro, prisma, cone, pirâmide; 
quadrado, retângulo, triângulo, ângulos diedros e triedros, círculo; linhas 
retas, ângulos agudos, retos e obtusos, linhas retas, perpendiculares, oblíquas 
ou paralelas, diagonais, apótemas, linhas curvas, circunferência, raios, cordas, 
diâmetro; ponto. Essa sistematização admitiu uma marcha que seguiu a partir 
da decomposição de formas da geometria espacial para a geometria plana, 
realizando decomposições e recomposições sucessivas das formas geométricas.
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A geometria para ensinar que Fortaleza (2021) sistematizou caracteriza-
se como uma ferramenta de trabalho do professor para ensinar geometria 
que põe em articulação diferentes saberes, incluindo objetos de ensino e 
saberes para ensinar geometria, que se mostram mutuamente dependentes 
na constituição dessa geometria. Os elementos da geometria euclidiana,  
as formas espaciais e planas, são organizados de modo que o ensino das 
formas espaciais desencadeia um processo de ensino em que não se deve 
iniciar com definições, mas pela exploração de materiais de ensino que 
representam concretamente as formas que são objetos de ensino.

Após terem suas formas ensinadas, as formas sólidas devem ser 
decompostas e gradualmente recompostas, de modo que à medida que 
as formas superficiais, as linhas e os pontos fossem sendo ensinados, nesta 
ordem, tornar-se-ia viável construir generalizações sobre a forma anterior. 
Logo, a abstração da ideia de cubo, por exemplo, dava-se pela exploração 
de suas partes no processo de recomposição. Caracteriza-se, assim, uma 
graduação do concreto para o abstrato, do conhecido para o desconhecido, 
em que o estímulo do uso dos sentidos tem importante função.

Portanto, Fortaleza (2021) mostrou a existência de uma geometria 
que é ferramenta de trabalho do professor que ensinou matemática entre 
1870 e 1920, uma geometria para ensinar sistematizada a partir de elementos 
objetivados para a formação de professores para ensinar geometria por 
quem faz parte da cultura escolar. Isto é, percebe-se que a cultura escolar é 
produtora de saberes para a formação de professores.

Análise comparativa dos elementos de geometrias para 
ensinar e busca de convergências para a sistematização 
de tais geometrias

Nesta seção, realizou-se uma análise comparativa entre os elementos de 
geometrias para ensinar recompilados das propostas de formação do professor 
para ensinar a rubrica geometria e para ensinar os conteúdos geométricos 
presentes nas rubricas: matemáticas, formas, desenho e trabalhos manuais. 
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Assim, comparou-se os elementos da geometria para ensinar como ferramenta 
de trabalho do professor para ensinar geometria e os conteúdos geométricos 
contemplados por cada uma das demais rubricas citadas.

A leitura da seção anterior revela que a rubrica geometria é a única 
que se repetiu entre as pesquisas que compuseram o corpus de análise deste 
capítulo. Parte dos resultados de Leme da Silva (2016) permitem que sejam 
apontados elementos de uma geometria para ensinar, tendo em vista que 
a autora analisou uma fonte. Os resultados da tese de Fortaleza (2021) 
permitem observar uma geometria para ensinar, cuja sistematização teve em 
conta um conjunto de fontes, que foram analisadas, comparadas e tiveram 
suas convergências organizadas, ressaltando as ideias que mais circularam.

Ao se comparar a geometria que é mobilizada nas orientações para 
ensinar geometria, abordada por Leme da Silva (2016), e aquela tratada na 
sistematização, apresentada por Fortaleza (2021), percebe-se que há convergência 
entre ambas, de modo que os elementos de geometria espacial e plana ganham 
espaço nesses contextos, o que reforça a amplitude da circulação desses objetos 
de ensino na formação profissional do professor para ensinar geometria.

De igual modo, destaca-se que muitos saberes para ensinar geometria 
estão pautados em ideias compartilhadas por esses dois casos: os materiais 
de ensino eram objetos que deveriam integrar o processo de ensino; ao 
mobilizá-lo o professor deveria conduzir a observação do aluno para dar início 
a apresentação do objeto de ensino pelo concreto; dada essa apresentação, 
observação e exploração das formas geométricas pelo uso dos materiais de 
ensino, os alunos deveriam ser conduzidos a compará-las com outros objetos, 
o que estimularia a sua compreensão sobre as propriedades das formas.

A marcha de ensino é um ponto de divergência na formação para 
ensinar geometria que permeiam os resultados de Leme da Silva (2016) e 
Fortaleza (2021). No entanto, embora os primeiros sugiram uma marcha 
sintética, seguindo do plano para o espaço, e os segundos apresentem uma 
sistematização que encadeia uma marcha analítica-sintética, do espaço 
para o plano, realizando decomposições e recomposições das formas, todos 
admitem princípios do método intuitivo para suas sistematizações.
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Em se tratando das rubricas matemáticas formas, desenho e trabalhos 
manuais, a análise comparativa voltou-se especificamente para os conteúdos 
de geometria que eram contemplados por essas rubricas e para os saberes 
para ensiná-la identificados. Assim como no caso da rubrica geometria, 
uma leitura prévia das orientações para ensinar os conteúdos geométricos 
presentes nas rubricas mencionadas no início do parágrafo, permite que 
sejam identificados os seguintes saberes para ensinar geometria: a integração  
de materiais de ensino ao ofício de ensinar, a marcha de ensino, o processo de  
apresentação e generalização dos objetos de ensino, e o ideário pedagógico  
de referência. No entanto, elementos de desenho e trabalhos manuais 
também se revelam como saberes para ensinar que atuavam transversalmente 
no ensino da geometria contemplada nas rubricas matemáticas, formas, 
desenho e trabalhos manuais.

Os saberes para ensinar geometria observados na geometria para 
ensinar como ferramenta de trabalho do professor para ensinar essa própria 
rubrica tem diversos pontos de convergência em relação aos saberes 
para ensinar os conteúdos de geometria que estão presentes nas rubricas 
matemáticas, formas, desenho e trabalhos manuais, tais como o uso de 
materiais de ensino e a filiação explícita ao método intuitivo. No entanto, 
somente no último caso mencionado há uma intercomunicação entre 
tais rubricas, de modo que elementos de desenho e trabalhos manuais 
são utilizados para ensinar os conteúdos de geometria contemplados 
naquelas rubricas.

Desse modo, tomou-se esses elementos como parâmetros para se 
analisar comparativamente os saberes para ensinar a geometria que integrava 
matemáticas, formas, desenho e trabalhos manuais. Então, observou-se como 
eles atuam na constituição de uma geometria para ensinar os conteúdos de 
geometria contemplados nas mesmas.

Tendo em vista que admitimos teoricamente que a matemática para 
ensinar, particularmente a geometria para ensinar, tem sua constituição 
pautada na reelaboração histórica de saberes para ensinar geometria que 
mobiliza a geometria que é objeto de ensino, este é o primeiro elemento 
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que a análise comparativa pontuará. Retomando à recompilação realizada, 
imediatamente percebe-se que a geometria que é contemplada pelas rubricas 
matemáticas, formas, desenho e trabalhos manuais convergem para uma 
mesma direção: elementos da geometria euclidiana, abrangendo formas 
espaciais, planas, linhas e ângulos.

O uso de materiais de ensino é o segundo elemento que norteou a 
análise comparativa. Para tanto, convida-se o leitor a observar o quadro 1 
a seguir:

Quadro 1 – Materiais de ensino que integram o ensino da geometria 
presentes nas rubricas elencadas

Rubrica Materiais de ensino

Matemáticas Um conjunto de materiais que representam as formas geométricas

Formas Um conjunto de modelos das formas geométricas

Desenho Objetos de modelos conhecidos pelos alunos

Trabalhos 
manuais Objetos que fossem úteis aos alunos

Fonte: Elaborado pelas autoras

Tendo em vista o quadro acima, em todas as rubricas elencadas a 
indicação é que para ensinar a geometria presente entre seus conteúdos 
deve-se mobilizar materiais de ensino que pudessem ser associados às formas 
geométricas que são objeto de ensino. Desse modo, fica explícito que há 
convergência entre matemática, formas, desenho e trabalhos manuais sobre a 
integração de materiais de ensino ao processo de ensino que tinha em pauta 
saberes advindos da geometria. No quadro 2, a seguir, estão elencados outro 
saber para ensinar os conteúdos de geometria contemplados pelas rubricas 
mencionadas:
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Quadro 2 – Marcha de ensino para os conteúdos de geometria contemplados 
nas rubricas elencadas

Rubrica Marcha de ensino

Matemáticas

A observação de uma forma geométrica espacial deveria ser o ponto 
de partida do ensino das formas geométricas.

Seguia-se do todo para as partes, desenvolvendo um processo de 
ensino de acordo com o método intuitivo.

Formas

O ensino das formas deve se dar a partir de modelos concretos

Os modelos a serem tomados como ponto de partida são aqueles 
que remetem às formas geométricas espaciais; após essas formas 
terem sido exploradas, suas respectivas superfícies e faces deveriam 
também começar a serem exploradas.

Segue-se da geometria espacial para a plana.

A marcha analítica deveria ser desenvolvida em consonância com 
o método intuitivo.

Desenho Começar pela manipulação dos objetos para chegar aos temas 
geométricos.

Trabalhos 
manuais

A geometria deveria ser mobilizada sempre a partir do concreto e 
intuitivo, iniciando pelo cubo.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A partir da leitura das informações sobre a marcha de ensino aplicada 
ao que havia de geometria em matemática, formas, desenho e trabalhos 
manuais, observa-se que em todas essas rubricas, com exceção de desenho, 
em que isso não ficou tão explícito, os conteúdos de geometria nelas presentes 
deveriam seguir uma marcha da geometria espacial para a geometria plana, 
evidenciando uma sequência do todo para as partes, isto é, analítica. Logo, 
esta mostra-se como a marcha de ensino para a qual o ensino dos conteúdos 
de geometria das rubricas mencionadas convergiu.

Desse modo, pode-se dizer que a marcha geometria espacial para plana 
foi a que mais circulou entre as referidas rubricas, concernentes ao ensino do 
que nelas havia de geometria no contexto e no período estudado. Retomando 
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o quadro 2, nota-se, ainda, que se deveria começar pelo concreto e a partir 
dele conduzir os alunos à construção da ideia sobre os objetos geométricos.

Assim, a marcha de ensino destacada no quadro 2 permite observar, 
também, saberes para ensinar geometria referentes aos elementos apresentação 
e generalização. O ponto de partida da marcha de ensino associava-se ao 
elemento apresentação, que, neste caso, deve ser realizada a partir do concreto. 
O primeiro contato do aluno com os objetos geométricos de ensino deveria 
ser por meio de materiais de ensino postos à vista do aluno para que ele o 
explorasse, observasse e se familiarizasse com suas formas.

Desse modo, era consenso entre as rubricas matemáticas, formas, desenho 
e trabalhos manuais que os conteúdos de geometria que eles abrangiam 
fossem apresentados ao aluno sem recorrer a definições do campo disciplinar 
matemático, mas sim, pela manipulação de materiais de ensino, que, conduzida 
pelo professor, levasse o estudante a, combinando o uso dos sentidos, desenvolver 
sua compreensão sobre aquele objeto geométrico de ensino.

A generalização não é um elemento que está explícito, que é 
mencionado. No entanto, há alguns direcionamentos apresentados no 
quadro 2 que fazem notar que havia a intenção de levar o aluno a desenvolver 
uma ideia abstrata do objeto geométrico de ensino. Isso está presente em 
todas as rubricas mencionadas se considerarmos que é consenso desenvolver 
um processo de ensino pautado no método intuitivo. Porém, em trabalhos 
manuais não é possível perceber como esse desprendimento do abstrato do 
concreto aconteceria.

Em matemáticas, as ações de análise e comparação decorrentes da 
observação poderiam levar o aluno a descobrir as propriedades das formas 
geométricas diante da necessidade de associá-la ou diferenciá-la de outra 
forma, que inclusive poderia ser objetos do cotidiano. De igual modo, ao 
desenhar formas geométricas ditadas pelo professor, demandaria do aluno 
conhecer suas propriedades. Em formas, o ato de desenhar também requereria 
e desenvolveria a compreensão das propriedades das formas geométricas 
observadas, de modo que estas poderiam ser desencadeadas pela comparação 
entre o objeto desenhado e o observado anteriormente.
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Nessa mesma direção, em desenho, destaca-se que era a prática do 
desenho, realizada de forma intuitiva, que deveria conduzir os alunos 
aos temas geométricos, que primeiro dever-se-ia manipular as formas 
para depois desenhá-las. Assim, percebe-se que as rubricas mencionadas 
convergem para a sinalização do desenho como ferramenta para ensinar 
os conteúdos de geometria por elas tratados a partir da qual já se começa 
a depreender o abstrato do concreto. Embora o ente geométrico de fato 
seja ideal, esteja no plano das ideias, o desenho mostra-se como uma 
ferramenta que permite ao aluno desenvolver a ideia das propriedades 
que o definem.

Tendo em vista que os elementos de geometria para ensinar os 
conteúdos de geometria comtemplados nas rubricas matemáticas, formas, 
desenho e trabalhos manuais têm, entre os saberes para ensinar geometria, 
elementos de desenho e trabalhos manuais, passa-se, a seguir, para analisar 
comparativamente, o que já vinha-se mencionando: a presença e mobilização 
de fundamentos de desenho e trabalhos manuais para ensinar os referidos 
conteúdos nas rubricas supracitadas.

Quadro 3 – Síntese da presença e mobilização de elementos de desenho 
e de trabalhos manuais para ensinar os conteúdos de geometria presentes 
nas rubricas elencadas

Rubricas Desenho Trabalhos manuais

Matemáticas

Desenhar formas geométricas 
ditadas pelo professor.

Recorrer a desenho para 
desenvolver o processo de 
ensino das formas geométricas.

Recorrer a trabalhos manuais 
para desenvolver o processo de 
ensino das formas geométricas.

Formas
Desenhar as formas geométricas 
ao passo elas já foram 
manipuladas e observadas.

Construir formas geométricas.
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Rubricas Desenho Trabalhos manuais

Desenho

Utilizar a prática do desenho 
para conduzir os alunos aos 
temas geométricos

O desenho deve ser uma prática 
posterior à manipulação dos 
objetos.

O desenho deve ser trabalhado 
em estreita relação com os 
trabalhos manuais

Trabalhos 
manuais

O desenho era uma prática 
que deve ser exercida antes de 
construir os objetos: o desenho 
dos moldes deveria preceder os 
trabalhos manuais.

Construir sólidos geométricos. 
Enquanto se constrói um sólido 
geométrico a partir de cartões, 
são mobilizados procedimentos 
para o ensino de diversos 
conteúdos da geometria: ponto, 
plano, vértices, posições relativas 
entre duas linhas, entre outros.

Fonte: Elaborado pelas autoras

Tendo em vista o quadro 3, percebe-se que entre as rubricas 
matemáticas, formas, desenho e trabalhos manuais houve consenso sobre 
a mobilização de elementos das duas últimas mencionadas para ensinar os 
conteúdos geométricos presentes em cada uma delas. Ou seja, desenho e 
trabalhos manuais, neste contexto investigado, podem ser caracterizados 
como ferramentas para ensinar os elementos de geometria euclidiana que 
eram contemplados por todas as rubricas supracitadas.

Sobre o desenho, é importante destacar que este deveria ser mobilizado 
após a observação e manipulação dos materiais que corresponderiam aos 
objetos geométricos de ensino, o que permite o destaque dado ao desenho 
como elemento que corrobora para despertar o aluno para as propriedades 
de tais objetos.

Analisando quem deveria ser mobilizado primeiro no processo de 
ensino das formas geométricas, se desenho ou trabalhos manuais, verifica-
se que apenas em trabalhos manuais há a especificação de que se deveria 
realizar primeiro o desenho dos moldes dos objetos que seriam desenhados 
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para depois construí-los. No entanto, considerando que a execução dos 
trabalhos manuais demandaria do aluno o entendimento dos fundamentos 
geométricos necessários à construção das formas geométricas, o que a prática 
do desenho da forma já observada poderia lhe permite adquirir, entende-se 
que o desenho precederia os trabalhos manuais no processo de ensino das 
formas geométricas em todas as rubricas mencionadas, também porque para 
construir é preciso de um plano de execução, e esse plano seria dado pelo 
desenho do molde da forma a ser construída.

Desse modo, tendo em vista a marcha de ensino para a qual o ensino 
dos conteúdos de geometria presentes em matemáticas, formas, desenho 
e trabalhos manuais convergem, das formas geométricas espaciais para as 
planas, do todo para as partes, do concreto para a atribuição de propriedades, 
considerando a concordância com o método intuitivo destacada por todas as 
rubricas supracitadas, destaca-se que a mobilização do desenho e de trabalhos 
manuais no processo de ensino dos conteúdos de geometria convergiam 
para seguir o caminho descrito a seguir.

Iniciar-se-ia pela observação da forma concreta, passar-se-ia ao desenho 
dos moldes das formas geométricas observadas, partindo do todo observado 
para suas partes (planificação), seguir-se-ia com construção das formas, 
podendo ensinar intuitivamente os conteúdos geométricos que se configuram 
como as propriedades definidoras de tais formas, considerando as poliédricas, 
superfícies (faces), linhas (arestas), ponto (vértices), posições relativas entre 
linhas, ângulos, etc. Desse modo, nota-se que da observação para o desenho 
ir-se-ia das formas espaciais para as planas, e na construção das formas sólidas 
poliédricas movimentar-se-ia das formas planas para as espaciais, sendo esta 
uma oportunidade de fazer o aluno notar as propriedades das formas, as 
quais já se fizeram necessárias de serem percebidas para desenhar as formas 
a partir da observação e da manipulação do concreto.

Logo, observa-se uma marcha de ensino que vai da geometria 
espacial para a plana, entre a observação da forma concreta e o desenho, 
mas que também faz o movimento de volta, da geometria plana para 
espacial, entre o desenho e a construção da forma pelos trabalhos manuais. 
Então, é possível afirmar que no processo de ensino dos conteúdos de 
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geometria em matemáticas, formas, desenho e trabalhos manuais havia 
uma marcha analítica-sintética promovida pela mobilização do desenho 
e de trabalhos manuais.

Diante da análise comparativa empreendida nesta seção, é possível dizer 
que, tendo em conta os contextos e fontes de pesquisa considerados, pode-se 
chegar à sistematização de uma geometria para ensinar a rubrica geometria e 
de uma geometria para ensinar os conteúdos geométricos contemplado em 
matemáticas, formas, desenho e trabalhos manuais. Desse modo, tem-se 
duas perspectivas de geometria para ensinar.

Sistematização de geometrias para ensinar da formação 
do professor dos primeiros anos escolares

A análise comparativa realizada anteriormente fez notar que, em se 
tratando dos elementos da geometria para ensinar a rubrica geometria, estes 
são convergentes na geometria mobilizada, na integração de materiais de 
ensino ao processo de ensino, na apresentação, nos encaminhamentos para 
a generalização e na filiação pedagógica. O ponto de divergência entre as 
fontes das pesquisas analisadas é a marcha de ensino. Porém, como a pesquisa 
de Fortaleza (2021) contemplou maior número de fontes, comparou-as, 
analisou suas convergências e considerou para a sistematização de uma 
geometria para ensinar os elementos que tiveram maior circulação no período 
de 1870 a 1920, admitimos que a marcha de ensino que mais esteve presente 
na formação específica do professor para ensinar geometria foi a analítica-
sintética, da geometria espacial para a plana e vice-versa.

De todo modo, tendo em vista os pontos de convergência destacados, 
é possível dizer que a geometria para ensinar sistematizada por Fortaleza 
(2021) contempla os elementos identificados nas orientações para ensinar 
geometria que constam nos resultados de Leme da Silva (2016). Portanto, 
pode-se afirmar que a geometria para ensinar a rubrica geometria que se 
poderia sistematizar neste capítulo tem os mesmos elementos e características 
daquela mencionada no início do parágrafo.
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Logo, para ilustrar a geometria para ensinar a rubrica geometria, 
recorreu-se à sistematizada por Fortaleza (2021) e apresenta-se alguns 
elementos daquela que é ferramenta para ensinar geometria que envolve 
o ensino do cubo e dos objetos geométricos dele decomposto, tendo em 
vista que a marcha que se admitiu seguir foi da geometria espacial para a 
geometria plana, realizando decomposições e recomposições sucessivas das 
formas geométricas.

A geometria para ensinar, sistematizada por Fortaleza (2021), organiza o 
ensino do cubo tendo como estratégia inicial apresentar ao aluno uma forma 
material que seja representante do cubo, para que os alunos a explorem, 
observem-na sob diferentes pontos de vista e construam a percepção sobre 
qual é a forma do objeto geométrico que se chama cubo. Sem falar em 
propriedades ou definições, nesse primeiro contato o aluno descobre pela 
exploração do objeto concreto como é a forma do cubo.

Aponta-se que este objeto deve ser retomado quando se der início ao 
ensino das formas planas, particularmente o quadrado. O cubo é tomado 
como ponto de partida para o ensino do quadrado, sendo este apresentado 
a partir da decomposição daquele. Então, os lados do cubo passam a ser 
conhecidos como a forma que se chama quadrado. Apresentada a forma 
quadrado, indica-se que se inicie o processo de recomposição do cubo.

Para isso, destaca-se que devem ser realizadas combinações entre os 
quadrados, mostrando e explicando a formação de ângulos diedros e triedros, 
que para a composição do cubo são, respectivamente, retos e retângulos. Nesse 
movimento de síntese as propriedades do cubo começam, pelo direcionamento 
do professor, a aparecer gradual e naturalmente, haja vista que os alunos já têm 
elementos para construir a ideia de que o cubo é formado por seis quadrados 
iguais que se agrupam formando ângulos triedros retângulos.

Em se tratando do ensino das linhas retas, conta que para que os 
alunos desenvolvam percepção sobre sua forma o professor deve usar objetos 
concretos que as representem, o que pode ser feito, segundo o que se sugere, 
traçando seções paralelas entre si em uma das superfícies já estudadas, como 
o quadrado, ou pelo uso de hastes cilíndricas que remetam a ideia de linha. 
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Despertada essa ideia, indica-se que sejam exploradas diferentes combinações 
com linhas retas, a partir das quais os alunos construam sua percepção e 
posteriormente abstraiam o que são ângulos agudos, retos e obtusos.

Construídas essas ideias, aponta-se que já se tem elementos para a 
recomposição do quadrado, que passa a ser entendido como uma forma 
composta por quatro linhas retas iguais agrupadas formando quatro ângulos 
retos. Neste ponto do processo de ensino, destaca Fortaleza (2021), a geometria 
para ensinar põe em articulação as formas lineares, superficiais e sólidas, de 
modo que as superficiais são ensinadas a partir das sólidas e as lineares, das 
superficiais, mas no processo de síntese, a exploração das formas lineares atribui 
propriedades às planas e estas às espaciais. Logo, neste ponto de tal processo, mais 
um elemento é agregado às propriedades do cubo, que este possui 12 arestas.

Destaca-se que o último conteúdo geométrico que é ensinado 
que contribui para a generalização do cubo é o ponto, o qual também é 
apresentado concretamente, podendo-se fazê-lo por meio da decomposição 
de uma haste cilíndrica que representa a linha. A noção de ponto vai sendo 
generalizada à medida que o processo de recomposição que se inicia a partir 
dele, de maneira que o professor deve conduzir junto aos alunos a ideia 
de ponto e explicar o que eles representam nas linhas, superfícies, sólidos, 
vértices e centros. Nesse processo, ao se chegar ao cubo concreto por via do 
processo de recomposição, tem-se os elementos para a generalização do que 
se entende como cubo. Este poderá ser definido como uma forma sólida 
que é composta por seis faces quadradas iguais, que se agrupam formando 
ângulos triedros retângulos, doze arestas e oito vértices.

Portanto, percebe-se que a geometria para ensinar a rubrica geometria 
caracteriza-se por manter em articulação no processo de ensino a geometria 
que é objeto de trabalho do professor e os saberes para ensiná-la, que na 
configuração dessa ferramenta de trabalho do professor, que é de referência no 
campo pedagógico, são mutuamente dependentes. Essa mútua dependência 
também evidencia que a geometria para ensinar a rubrica geometria é uma 
produção da cultura escolar, a qual tem seu ponto de partida atrelado às 
experiências docentes sobre a matemática que faz parte do seu ofício de 
ensinar e o seu ensino.
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Analogamente a sistematização da geometria para ensinar a rubrica 
geometria que se trouxe anteriormente, destaca-se a seguir uma sistematização 
de alguns elementos daquela que é ferramenta para ensinar geometria 
que envolve o ensino do cubo e dos objetos geométricos de ensino a ele 
associados, tendo em vista a perspectiva que se acentua em matemáticas, 
formas, desenho e trabalhos manuais.

Para o ensino do cubo, este deveria ser o objeto geométrico que 
deveria ser apresentado ao aluno de imediato, antes de planificações, linhas 
ou vértices. Para tanto, integrar-se-ia ao processo de ensino materiais de 
ensino ou objetos conhecidos pelo aluno cuja forma representasse no 
concreto o cubo. Tendo em vista esses materiais e/ou objetos, caberia 
ao professor estimular o uso dos sentidos dos alunos, conduzindo sua 
observação para a construção de percepção acerca de como é a forma 
geométrica que eles estão estudando, o cubo, sem recorrer a definições 
matemáticas nesse momento preliminar.

A manipulação da forma que nesse contexto de ensino representa o 
cubo deveria levar o aluno a construir um arcabouço de informações sobre 
a caracterização do cubo, em termos dos elementos nos quais ele pode ser 
decomposto, ainda que em termos matemáticos ainda não tenham sido 
definidos. Após esse processo, os alunos deveriam desenhar a forma geométrica 
estudada a partir do que ele observou, construindo uma planificação do cubo. 
Então, o professor deveria destacar quais são as formas planas que compõem 
o cubo, que se configuram como suas superfícies. Para desenhá-las de modo 
a decompor o cubo seria necessário ao aluno perceber, direcionado pelo 
professor, que as formas quadradas nas quais o cubo se decompõe precisam 
ter todas as mesmas medidas dos lados.

No desenhar a planificação do cubo, o professor poderia levar o aluno 
a construir intuitivamente a noção de linhas retas, ângulos e ponto. Para 
desenhar o quadrado, o aluno deveria perceber que os tamanhos dos lados 
de todas as seis faces do cubo precisam ser iguais, e que a justaposição das 
linhas não poderia ser aleatória. Assim, orientado pelo professor, perceberia 
que se deveria formar ângulos retos, medindo noventa graus.
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Tendo em vista o desenho da planificação do cubo, partido de 
uma forma sólida espacial para o plano, passar-se-ia a construção dessa 
forma geométrica, caracterizando efetivamente os trabalhos manuais. Para 
executar essa construção, o aluno partiria do plano para o espaço, podendo 
compreender intuitivamente que linhas da mesma medida justapostas 
a noventa graus formam quadrados, que justapostos formando ângulos 
triedros poderão compor o cubo: forma geométrica espacial composta por 
seis faces quadradas, doze arestas e oito vértices. Esses processos de desenho 
e trabalhos manuais confirmam-se como oportunidades para fazer o aluno 
compreender intuitivamente as propriedades das formas planas e espaciais.

Observa-se, nesta seção, que do final do século XIX para o início do 
século XX pautou-se em materiais de formação de professores dos primeiros 
anos escolares orientações para ensinar geometria, a partir dos quais foi 
possível discutir saberes para ensinar geometria e a geometria que é objeto 
de trabalho do professor por elas mobilizadas. Analisou-se comparativamente 
esses apontamentos e constatou-se convergências entre os referidos elementos, 
sendo possível sistematizar geometrias para ensinar a rubrica geometria e as 
rubricas matemáticas, formas, desenho e trabalhos manuais.

Os elementos caracterizadores dessas geometrias são comuns nos 
seguintes pontos: a geometria mobilizada, a mobilização de materiais de 
ensino, a marcha de ensino, o processo de apresentação e generalização 
e a referência pedagógica ao método intuitivo. O que difere essas 
perspectivas, é que, no segundo caso, elementos de desenho e trabalhos 
manuais são mobilizados.

As matemáticas para ensinar da formação do professor 
dos primeiros anos escolares (1870-1920)

Nas pesquisas analisadas percebe-se que quanto mais uma rubrica 
estivesse consolidada na escola, mais os saberes para formar o professor 
estariam assentados, conforme a interpretação realizada neste capítulo. Neste 
caso, Aritmética, depois Geometria, e por último, Álgebra.
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Assim, três rubricas em diferentes estágios de caracterização de saberes. 
Mesmo assim, é possível tomar nas caracterizações das matemáticas para 
ensinar pontos convergentes, como se destaca a seguir, iniciando pelas 
convergências entre elementos da aritmética para ensinar e da geometria 
para ensinar.

Observa-se que o professor era orientado a ensinar de forma gradual 
e progressiva. Na aritmética da contagem, para as operações e destas para 
os problemas. Na geometria, do cubo para o quadrado, para as linhas até 
o ponto.

Outra orientação interpretada era que se ensinasse pelo método 
analítico na aritmética e analítico-sintético na aritmética e na geometria. 
Do todo para as partes, partindo de exemplos concretos para a abstração, a 
correspondência número-objeto seria substituída pela representação mental. 
No caso da geometria, do cubo representaria o todo e sua representação 
espacial, o concreto, como se trabalhava com decomposição e recomposição, 
logo, também o inverso seria feito, da geometria plana para a espacial.

Uma terceira orientação dizia respeito ao ensino pelo método intuitivo. 
Deveria se educar pelos sentidos. Assim, partindo do que a criança conhece, 
torninhos, tabuinhas, a representação do cubo. Do mesmo modo, seria assim 
que a aritmética deveria ser introduzida.

Outro ponto seria o ensino do concreto para o abstrato. O ensino 
dos números começaria pela quantificação de objetos do mundo físico, das 
cartas de Parker, do ábaco, de símbolos da geometria (figuras com quadrados, 
triângulos e círculos). Do mesmo modo, a representação do cubo é que daria 
certa “concretude” ao ensino da geometria.

A exploração da oralidade era fundamental nas primeiras lições, o 
cálculo verbalizado, depois o cálculo mental. A escrita viria com a consolidação 
do cálculo mental, leitura, contagem oral, cálculo mental, somente depois a 
escrita. Para esta transição concreto - abstrato, o uso de materiais de ensino, 
como condensadores de saberes, passa a ser essencial, o contador mecânico, 
as Cartas de Parker, no ensino da contagem e operações na aritmética e das 
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coleções de formas geométricos na Geometria. Na aritmética estes materiais 
passam a se configurar mais tarde como conteúdos a ensinar nos programas 
de ensino, devido à importância que passam a ter no ensino de matemática, 
o que se pode observar no capítulo dois. De recurso a método, de método 
a conteúdo de ensino.

As formas de apresentação da aritmética na aula variavam, iniciavam 
com problemas, com ilustrações, com exemplos, a aula também era um 
ponto abordado nas orientações, no início do período com o objetivo de 
tornar o ensino mais intuitivo, no final com o objetivo de aproximar a 
aritmética da vida prática. Em geometria, os materiais de ensino também se 
configuravam porta de entrada para se apresentar aos alunos à geometria a 
ensinar. Isso representava a intenção de tornar o ensino intuitivo, de modo 
que para além da exploração dos objetos representantes do objeto de ensino 
para apresentar as formas, avançava-se para a evidenciação das propriedades 
e generalização da geometria estudada.

Com relação às aproximações da aritmética com a álgebra, o ponto 
fundamental são as orientações que envolvem problemas. Verifica-se 
uma álgebra para ensinar para resolver problemas. A álgebra só seria 
convocada para resolver problemas aritméticos considerados difíceis ou 
que envolvessem quantidades desconhecidas. A álgebra para ensinar a 
resolver problemas também se fazia presente no ensino de aritmética para 
as classes mais adiantadas.

Neste período, a álgebra ainda não estava na escola primária, mas 
o preparo do professor era essencial, pois possivelmente a álgebra e os 
problemas que envolvessem álgebra passariam a compor o rol de matérias 
a serem ensinadas no primário. O período capta a institucionalização da 
Álgebra na formação, embrião da álgebra para ensinar.

Em se tratando da geometria para ensinar como ferramenta para ensinar 
os conteúdos de geometria contemplados por matemáticas, formas, desenho 
e trabalhos manuais, sistematizada neste Capítulo, está atrelada a orientação 
que circularam em relatórios oficiais e em revistas pedagógicas, envolvendo 
os contextos do Rio de Janeiro e de São Paulo de finais do século XIX.  
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Esse é um cenário em que as fontes estavam associadas mais diretamente 
com a formação de professores que já estavam exercendo o ofício de ensinar.

Por outro lado, a geometria para ensinar a rubrica geometria está 
fundamentada essencialmente em orientações para ensinar geometria que 
estiveram presentes nos contextos de formação de professores, as escolas normais. 
Assim, percebe-se que a depender do contexto, pode-se chegar a geometrias 
para ensinar com características específicas. No caso das mencionadas, é a 
presença de desenho e trabalhos manuais entre os elementos constituintes 
da geometria para ensinar como ferramenta para ensinar os conteúdos de 
geometria contemplados por matemáticas, formas, desenho e trabalhos manuais.  
De todo modo, desenho e trabalhos manuais podem ser considerados como 
ferramentas para ensinar intuitivamente a geometria a ensinar sistematizada 
na própria rubrica geometria, como também mostra o capítulo dois.

Tendo em vista a recompilação, a análise comparativa e a sistematização 
das geometrias para ensinar, pode-se observar que a geometria para ensinar 
é uma ferramenta para ensinar a geometria a ensinar, mas ferramentas para 
ensinar geometria não são por si mesmas geometrias para ensinar. Exemplifica-
se com o caso de desenho e trabalhos manuais, que estão entre os elementos 
da geometria para ensinar a geometria a ensinar contemplada por matemáticas, 
formas, desenho e trabalhos manuais.

Estes são ferramentas para ensinar essa geometria, mas na configuração 
da geometria para ensinar eles são elementos de sua constituição, que se 
mantém em articulação com os demais, integrando-se com os objetos 
geométricos de ensino, os materiais mobilizados para o ofício de ensinar, a 
marcha de ensino, contemplando o processo de apresentação e generalização, 
e em conformidade com o ideário pedagógico de referência.

Certamente, uma conclusão possível é que neste período, compreendido 
entre 1870 e 1920, a cultura escolar elaborou uma matemática própria da 
formação do professor, que é de acesso específico dele. Experiências docentes 
foram sistematizadas, circularam, em particular, na formação de professores, 
foram se consolidando e as orientações pautadas nessas sistematizações foram 
tornando-se saberes objetivados dada sua ampla aceitação e circulação.

DOI Capítulo 3: https://doi.org/10.34024/9786587312293c3
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CAPÍTULO 4

Uma matemática a ensinar, 1920-1960 

Danilene Gullich Donin Berticelli
Lidiane Gomes dos Santos Felisberto

Neuza Bertoni Pinto

Considerações iniciais
De modo especial, nas décadas de 1920 e 1930 a educação brasileira 

investiu, significativamente, na superação do analfabetismo, herdado de 
tempos anteriores, e na modernização do ensino primário. Tempos marcados 
por grandes acontecimentos que, como a Semana da Arte Moderna, em 
1922, referência cultural do século XX que além de uma busca de renovação 
e liberdade de expressão, estimulou movimentos de ruptura de padrões 
tradicionais vigentes no país. Disseminando o entusiasmo que marcou 
o campo educacional, provocaram uma ampla circulação de propostas
pedagógicas voltadas à modernização do ensino dos primeiros anos escolares.

A criação, em 1924, da ABE – Associação Brasileira da Educação, a 
realização, em 1927, da 1ª Conferência Nacional de Educação, as reformas 
educacionais, especialmente as que ocorreram em finais dos anos 1920, nas 
Escolas Normais de diferentes estados brasileiros, a criação da Ministério da 
Educação e Saúde, a Reforma Francisco Campos, representam acontecimentos 
que alimentaram o otimismo pedagógico que nesse período se instalou na 
educação brasileira. Tais ações repercutiram no ensino primário, de modo 
especial, na matemática a ensinar dos anos iniciais de escolaridade.

A partir desse cenário que impulsionou a modernização da escola 
primária, buscamos, neste capítulo, compreender a matemática a ensinar 
mobilizada nos primeiros anos escolares ofertados no período de 1920 a 
1960, no Brasil. Essa periodização leva em conta o Movimento da Escola 
Nova, seja em suas primeiras manifestações no momento em que ainda 
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prevalecia o método intuitivo, seja no momento da escola sob medida e, 
posteriormente, do ensino renovado. Importante observar que na perspectiva 
histórica os movimentos culturais, sociais e pedagógicos não se estabelecem 
propriamente por rupturas, mas pela heterogeneidade de apropriações 
que se encaminham para uma conformidade de representações. Nesse 
sentido, retomamos questões da vaga intuitiva, já discutidas com maior 
detalhamento nos Capítulos 2 e 3 deste livro, que no período em questão, 
marcaram o cenário educacional brasileiro, para mostrar as transformações 
que, nessas quatro décadas, ocorreram na matemática a ensinar, considerando 
especialmente a Aritmética.

Partindo da década de 1920, em um primeiro movimento, indagamos 
sobre as finalidades do ensino primário e da matemática a ensinar nos 
primórdios da disseminação da Escola Nova no Brasil. Na sequência, 
recorremos aos programas de ensino de Aritmética de diferentes estados 
brasileiros como Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio 
Grande do Sul, para identificar como era a organização do ensino e que 
conteúdos eram preconizados nestes documentos. Para compreender a 
matemática a ensinar para além das prescrições legais feitas nos programas 
de ensino, ainda foram consultados impressos pedagógicos que estavam em 
circulação no Brasil entre 1920 e 1960. Trata-se de manuais pedagógicos 
e livros didáticos, além de outras produções como artigos publicados em 
revistas e em caderno de aluna que cursava a escola normal.

As fontes consultadas encontram-se preservadas em acervos públicos 
e/ou pessoais de educadores e remetem a estudos referentes ao período que 
a escola primária foi o símbolo de esperança para a construção de um novo 
projeto de sociedade e de garantia do progresso econômico do país. Marco 
divisor entre o velho e o novo, a Escola Nova configurou-se como mola mestra 
da mudança de sistema pedagógico que mobilizaria a finalidade almejada.

O percurso teórico-metodológico realizado evidencia o que predominou 
no ensino da matemática, no período em questão, permitindo identificar 
nuances entre a vaga intuitiva e a Escola Nova no Brasil, movimentos que 
transformaram a constituição dos saberes profissionais dos professores que 
ensinavam Matemática.
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A Escola Nova no Brasil e as finalidades do ensino de 
Aritmética

Na década de 1920, iniciou-se um movimento na educação brasileira 
em que os estados começaram a realizar reformas no campo da educação 
com revisão dos programas de ensino e tais reformas não eram dadas ao 
acaso, mas estavam pautadas em um movimento internacional, conhecido 
como Escola Nova.

Os saberes matemáticos apareciam nos programas do ensino primário 
sob diferentes rubricas, em especial, Aritmética, Desenho e Geometria. 
Embora o programa de cada estado fosse independente, uma breve comparação 
permite constatar que havia uma coerência na organização dos conteúdos e 
nas prescrições das técnicas e métodos de ensino.

Pelas reformas estaduais, implantadas na década de 1920, chegavam à 
educação brasileira tempos que se consolidariam a partir de novas experiências, 
concepções e teorias sobre a aprendizagem. Embora o método intuitivo 
e as Lições de Coisas ainda se fizessem presentes na década de 1930, seja 
em documentos oficiais ou em manuais pedagógicos e livros didáticos, 
os princípios da Escola Nova, movimento oriundo da Europa e Estados 
Unidos, foram pouco a pouco sendo apropriados e transformando o fazer 
pedagógico. A lógica de organização dos saberes a ensinar passou por profundas 
transformações que somente a análise historiográfica pode revelar.

No contexto político e social, o movimento da Escola Nova trouxe novas 
implicações sociais para a educação, pois, após a Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918), a escola passou a ser vista como um instrumento que, com os 
princípios corretos, seria capaz de promover a paz e o bem-estar social. Além 
disso, a educação ganhou reforços, já que outras ciências, como a Biologia, 
a Psicologia e a Sociologia, passaram a se interessar pelo estudo da infância e 
adolescência, abordando temas como as características psíquicas e sociais da 
criança correlacionadas ao desenvolvimento da aprendizagem (Felisberto, 2019).

Dentre as finalidades da escola, neste período é possível notar a 
existência de uma nova abordagem disseminada pelo Movimento da Escola 
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Nova. A educação escolar transformou a escola levando a criança a fazer 
conexões entre o trabalho escolar, as experiências vivenciadas, o interesse, 
possibilitando-lhe projetar, procurar os meios de realizar um projeto, verificar 
o valor de suas próprias concepções, emendá-las, aperfeiçoá-las, ou seja, estar
mais preparada para os desafios do cotidiano.

Neste cenário, ao contrário do ensino intuitivo, em que a criança 
costumava observar, perceber, distinguir e aprender coisas exigidas pelo 
“mundo do adulto”, o ensino proposto pela Escola Nova levava em 
consideração os problemas reais, pertinentes à realidade infantil, colocando 
a criança em ação. Em outras palavras, numa construção amparada pela base 
científica, a contribuição da psicologia no processo de ensino, considerando 
a lógica da aprendizagem da criança, transformou aquela escola que ensinava 
para a vida, por meio da transmissão de técnicas e conceitos considerados 
necessários, em uma nova escola que buscava fazer a conexão entre as 
experiências, interesses, valores da criança com o trabalho escolar, uma escola 
que ensina pela vida. Nesse contexto, o que ensinar, quando ensinar e como 
ensinar passaram a ser foco das pesquisas dos estudiosos. Percebe-se, nesse 
cenário, um olhar atento aos saberes a ensinar e para ensinar neste período 
em que a Escola Nova se disseminava também pela Pedagogia Científica.

Os programas de Aritmética e uma matemática a 
ensinar (1920-1930)

No início da década de 1920, os programas de Aritmética prezavam 
pelo desenvolvimento das faculdades mentais dos alunos, como a observação, 
a percepção e o desenvolvimento da inteligência. Quanto à finalidade do 
ensino, este tinha como objetivo transmitir conhecimentos que fossem 
úteis à vida e que possibilitasse à criança resolver problemas com prontidão 
e segurança. A ideia central era superar a memorização de regras e fatos 
que facilmente poderiam ser esquecidos, por isso buscava-se imprimir nos 
sentidos da criança o conhecimento matemático, o que era realizado a partir 
do uso de materiais de manipulação, e pela progressão gradual do ensino, 
seguindo a lógica do simples para o complexo.
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Santos et al. (2020) narram que os programas representam o lugar das 
sequências dos conteúdos, relacionando-os de forma direta com a graduação 
da matemática a ensinar, representando um elemento importante na relação 
entre a matemática e seu ensino. Associado à graduação e ao programa, há 
que se questionar que matemática deverá estar presente nos primeiros anos 
escolares, ou ainda como serão distribuídos os saberes, ou como abordar 
esses conceitos iniciais. Esses questionamentos fazem parte da programação 
do ensino, que caracteriza de que forma os saberes serão distribuídos ao 
longo dos anos escolares.

Considerando esses elementos, estudos (Eissler & Pinto, 2013) indicam 
que a construção do conceito de número natural ocorria pela utilização de 
diferentes formas de representação, tais como os dedos da mão, pontos, traços, 
levando a criança a construção de uma nova representação. Maciel (2016) 
observou que o ensino do número seguia um ritual em que, inicialmente 
sugeria-se o uso de objetos como tornos, varinhas, cubos, moedas, cartões 
recortados, levando o aluno a construir o conceito de número a partir do 
contato com objetos conhecidos. Segundo a autora, era fundamental associar 
os números aos objetos, às coisas e levar o aluno a pensar e dar exemplos. 
Nesse processo a memorização não foi abandonada, mas concebida de outra 
forma, associada à repetição de lições vistas, uma forma de revisar o conteúdo, 
buscando um modo de dar sentido aquilo que os alunos faziam, de modo 
participativo, levando-os à descoberta do conceito por meio dos sentidos.

No Programa de Santa Catarina (Decreto nº 1322, 29 jan. 1920), 
evidencia-se a presença marcante da graduação do ensino pautado nas Lições 
de Coisas (forma pela qual foi divulgado e popularizado o método intuitivo), 
em que primeiro o professor trabalharia a ideia de número, partindo do 
concreto, para depois avançar ao ensino dos algarismos.

O método de lição de coisas, que se constituiu como principal elemento 
do ensino intuitivo, era inspirado no pensamento de Pestalozzi (educador 
suíço, que atuou como mestre, diretor e fundador de escolas) e fundamentava-
se na premissa de que, a partir das “coisas”, os objetos do cotidiano, a criança 
seria capaz de expressar ideias a partir da intuição.
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Em programas de Aritmética de outros estados brasileiros, como os 
de Minas Gerais (Decreto nº. 6758, 01 jan. 1925) e do Paraná (Programas 
dos Grupos Escolares do Estado do Paraná, 1921), observa-se vestígios das 
lições de coisas/método intuitivo no primeiro ano do primário em que era 
recomendado o uso de diferentes materiais que auxiliassem na contagem e 
nas operações, como palitos, tábuas e outros objetos que se fizessem presentes 
na sala de aula.

A graduação do simples para o complexo, do que se sabe para o que 
se ignora, presente no ensino de Aritmética até meados do século XX, 
considerava a ordem lógica de estruturação dos conteúdos, de modo que o 
simples era visto como “o que é dado inicialmente” e o complexo é “aquilo 
que reúne vários conhecimentos (simples)”. O método intuitivo estimulava 
uma educação pelos sentidos, por meio da observação das coisas do mundo 
real partindo da graduação progressiva das dificuldades, entendendo que o 
concreto era o primeiro degrau a ser vencido para chegar ao abstrato.

Para Santos et al. (2020) a graduação é uma característica integrante 
do saber profissional do professor que ensina matemática e sua relação com 
as matemáticas, resultante de estudos maiores sobre este tema. Destacam que 
em tempos de pedagogia tradicional, a graduação era dada pela lógica interna 
dos conteúdos e que a vaga intuitiva implicou em uma diferente organização 
dos saberes em termos de séries escolares. Com isso, a formação disciplinar já 
não era mais suficiente para formar os professores, alterando a relação entre 
a formação e o ensino. Seria necessário formar o professor considerando 
o ensino graduado, tendo em vista a nova concepção de aprendizagem, a
intuitiva, oferecendo subsídios para o professor organizar seu curso, suas
aulas, “obedecendo o lugar próprio de cada tema da matemática a ensinar”
(Santos et al., 2020, p. 29).

A organização gradual dos conteúdos matemáticos, observada nos 
programas de ensino, muito se assemelha à organização do ensino apresentado 
no manual do americano Norman Allison Calkins, Primeiras Lições de 
Coisas. A intenção de Calkins, ao escrever o manual, foi traduzir os estudos 
de Pestalozzi para a realidade da sala de aula, já que havia observado que os 
professores sentiam dificuldade em aplicar o método intuitivo defendido 
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pelo autor. A fim de indicar como se dava a educação pelas coisas e não a 
educação pelas palavras, Calkins (1950) elaborou um formulário de lições 
destinado a pais e professores que teve grande importância também na 
educação brasileira. Esse manual, traduzido para o português e publicado 
no Brasil em 1886 por Rui Barbosa, foi um instrumento de vulgarização 
do método intuitivo em nosso país.

As lições de coisas traziam como premissa conduzir a aprendizagem 
matemática pelas coisas antes das palavras. Nesse sentido, o conhecimento 
elementar na vaga intuitiva, era o saber sensível, desenvolvido pela observação 
direta dos objetos.

A Aritmética intuitiva era compreendida sob uma visão que 
considerava a criança como um adulto em miniatura, em que a razão 
daquela era a mesma desta, e a organização dava-se numa lógica interna, 
respeitando a inteligibilidade.

Diante da emergente necessidade da reforma no ensino, a questão 
dos programas escolares passou a ser revisada pelas Diretorias de Ensino 
de diferentes estados. Se estava posto que a escola tinha novas demandas 
sociais para atender (novas finalidades), era preciso então rever os saberes que 
eram transmitidos às crianças nas escolas. Em Minas Gerais, por exemplo, 
identifica-se que o programa de 1927 (Decreto nº. 7970-A, 15 out. 1927), 
em substituição ao documento de 1925, recomendava que o ensino de 
aritmética não prezasse pela memorização dos fatos desconexos, mas que 
desse valor à compreensão das relações e à significação das lições, experiências 
e problemas na vida social. Nos grupos escolares deveria ser aplicado o 
método Decroly, criado por Ovide Decroly, educador belga, um dos notáveis 
adeptos internacionais da Escola Nova que defendia os “centros de interesse”, 
método que aglutinava diferentes matérias em um tema gerador decorrente 
dos interesses das crianças. Os centros de interesse, na perspectiva de Souza 
(2016), preocupavam-se com características primordiais para a vida da criança, 
como alimentação, defesa contra os perigos, a ação, o trabalho etc., além 
de voltar-se para o desenvolvimento da autonomia da criança no processo 
de aprendizagem, utilizando-se de materiais como jogos para estimular a 
participação da criança nas atividades escolares.
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O programa de Minas Gerais de 1927 (Decreto nº. 7970-A, 15 
out. 1927), afirmava ainda que o ensino primário não tinha a finalidade 
de preparar o aluno para os graus superiores, mas sim para a vida social.  
A escola, como uma forma de vida comum, deveria preparar a criança tanto 
para viver em sociedade quanto para compreender sua participação nela. 
Nesse sentido, o professor não deveria preocupar-se com a quantidade de 
conteúdos e conhecimentos a serem repassados às crianças, mas se atentar 
ao conhecimento mínimo essencial que estava atrelado à qualidade do 
desenvolvimento de noções matemáticas utilizadas na vida cotidiana.

Olhando para outros estados brasileiros percebe-se que a prescrição do 
“mínimo essencial”, uma tendência da Escola Nova no ensino de Aritmética 
como veremos a seguir, foi tardia se comparado aos debates do momento. 
No Paraná, por exemplo, nas décadas de 1930 e 1940, o ensino primário 
foi regido pelo programa de 1932 (Regimento Interno e Programas para 
Grupos Escolares,1932). Este programa, em relação ao anterior (Programas 
dos Grupos Escolares do Estado do Paraná, 1921), apresentava, ao invés de 
maior liberdade ao professor em consonância com o discurso da reforma no 
ensino, rigor e detalhamento do passo a passo a ser seguido. Ao contrário 
de um programa não diretivo, como pregavam os defensores da Escola 
Nova, o programa de 1932 dava diretivas sobre os horários das aulas, 
estabelecendo que a Aritmética fosse ensinada nas primeiras aulas e que a 
turma fosse dividida em duas partes: uma que se ocuparia das explicações 
do conteúdo e exercícios orais e a outra que se ocuparia de exercícios 
escritos como cálculos e problemas de aplicação. O documento indicava, 
inclusive, como os alunos deveriam utilizar o caderno para a resolução 
dos problemas, o que foi considerado por Pinto (2014), pelo rigor e pelas 
fases das lições bem estabelecidas, como possíveis relações com os passos 
formais de Herbart. 

Além disso, as análises dos programas do ensino primário do Paraná 
mostram que o estado, entre as décadas de 1930 e 1940, não se apropriou 
integralmente das novas propostas, mantendo a base da matemática escolar 
nos princípios intuitivos, mesmo apresentando maior detalhamento 
do processo gradual que deveria ser seguido pelo professor ao ensinar.  
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Por exemplo, enquanto o programa de 1921 (Programas dos Grupos Escolares 
do Estado do Paraná) prescrevia o estudo das operações até 100, o programa 
de 1932 indicou o estudo das quatro operações de 1 a 10 por meio de tornos 
e palitos, posteriormente as operações de 1 a 20 e, por último, exercícios com 
as operações até 100. Além da presença marcante da organização gradual dos 
conteúdos (do simples para o complexo), os programas prescreviam o uso de 
objetos nos primeiros anos escolares e exercícios orais sobre as cartas de Parker. 
O programa reforçava ainda a utilidade na vida prática que a Aritmética 
tinha e por isso indicava que o ensino fosse concreto e experimental, com 
problemas cuja aplicação fosse de real vantagem e utilidade na vida, ou seja, 
reforçando a mesma finalidade que estava posta na década anterior.

Os programas de iniciação matemática e a matemática 
a ensinar (1930-1960)

As expressões “mínimo essencial” ou “programas mínimos” parecem 
ter sido uma tendência nos programas de ensino em tempos de Escola Nova 
no Brasil. Algo interessante neste sentido é que em 1930, Lourenço Filho 
assumiu o cargo de Diretor Geral da Instrução de São Paulo e trouxe à 
tona discussões acerca dos programas de ensino. Para ele, defensor da nova 
vaga pedagógica, os programas deveriam ser elaborados pelos professores 
já que são em suas práticas que o programa transparece. Sua proposta era 
que cada escola elaborasse seu próprio programa de ensino, considerando 
um mínimo fundamental que seria estabelecido pelo Estado, ou seja, os 
programas mínimos. No entanto, parafraseando Frizzarini et al. (2014), 
essa era uma mudança bastante radical para as escolas, já que as prescrições 
oficiais do que e como ensinar era elemento consolidado na cultura escolar 
e por isso algo difícil de transpor. No entanto, aos poucos os programas 
foram se transformando. O programa publicado em 1934, no estado de 
São Paulo, reuniu a Aritmética e a Geometria na matéria de Iniciação 
Matemática e apresentou os conteúdos de forma sintetizada (Programa 
de Ensino para as Escolas Primárias, 1941). A matemática nesse período 
passou a ser considerada como um instrumento de utilização na resolução de 
questões apresentadas na vida prática, não se limitando aos conhecimentos 
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dos conteúdos da ciência propriamente dito como acontecia em programas 
anteriores. O programa passou a considerar relevante levar as crianças a 
compreender “o porquê” das coisas.

Estudos indicam que a disseminação das ideias da Escola Nova no Brasil 
se deu a partir de educadores que tiveram acesso à literatura produzida por 
teóricos da Europa e dos Estados Unidos que em seus estados promoveram 
reformas. No que tange à reelaboração dos programas de ensino, Lourenço 
Filho, um educador que tinha o reconhecimento de seus pares, se destacou 
participando direta e indiretamente nas reelaborações de programas de 
ensino de vários estados, ou seja, participando da institucionalização da 
Escola Nova. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, Búrigo et al. (2014) 
relatam que as ideias escolanovistas já circulavam no estado, mas foi a partir 
da década de 1930 que elas adentraram nos documentos oficiais. Em meio a 
uma reestruturação do ensino, o Decreto n. 8.020 de 1939 estabeleceu um 
programa experimental para o ensino primário, cujo documento elaborado 
por professoras do estado, foi supervisionado por Lourenço Filho.

O Programa Experimental do Rio Grande do Sul (Decreto nº 8020, 
29 nov. 1939) apresentava descrições detalhadas dos conteúdos, com o 
mínimo essencial de que o aluno deveria ter domínio para a sua progressão. 
Considerando o caráter experimental, o documento descrevia que ele poderia 
passar por revisões periódicas, acompanhando as pesquisas e as exigências do 
meio. Em Matemática (agora com a união da Aritmética e Geometria em 
uma única matéria), era recomendado ao professor considerar os interesses 
infantis, os conhecimentos matemáticos que as crianças já possuíam, as 
características psicológicas das crianças, a objetivação do ensino a partir de 
materiais variados antes das abstrações matemáticas. A resolução de problemas 
reais, relacionados à vida das crianças, também era indicada, assim como o 
aproveitamento de assuntos de outras disciplinas para a formulação destes 
problemas. Quanto ao método de ensino, este deveria provocar o esforço 
do aluno.

Avançando à década de 1940, no estado de Santa Catarina, em 
1946, acompanhando as normas das Leis Orgânicas Federais e tendo 
por objetivo adaptar o sistema estadual às mudanças de ordem nacional, 
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foram publicados novos programas pelo Decreto nº 3732. No que se refere 
à matemática, assim como havia ocorrido em São Paulo, as matérias de 
Aritmética e de Geometria reuniram-se na rubrica Iniciação Matemática. 
Essa junção também ocorreu no Paraná, em 1950, com a publicação dos 
Programas Experimentais. Ambos os programas, ao invés de prescrever 
uma lista de conteúdos a serem trabalhados pelo professor, estabeleceram 
os objetivos que os alunos deveriam alcançar em cada ano escolar e sobre 
eles uma série de sugestões práticas que orientavam o professor como 
trabalhar aqueles conteúdos.

Conforme o Programa de Santa Catarina (Decreto nº 3732, 12 dez. 
1946), o ensino deveria ter como objetivo servir às necessidades imediatas 
do meio e ser orientado por métodos e processos ativos que possibilitassem 
aos alunos coletar dados para organizar problemas e planejamentos de classe. 
Além disso, Souza (2016) aponta que o programa buscou romper com o 
viés enciclopédico para implantar um currículo mínimo que possibilitasse 
às crianças vivenciar experiências sociais na escola por meio do contato 
com conhecimentos úteis à vida prática, ou seja, uma maior aproximação 
dos conteúdos escolares com o cotidiano das crianças. Semelhantemente, 
no Paraná (Programas Mínimos Experimentais para os Grupos Escolares, 
1950), o programa de Iniciação Matemática se voltou para a significação dos 
dados do contexto escolar e social das crianças. A matemática se caracterizou 
neste período pela significação do cálculo, ou seja, não era finalidade da 
matéria somente a aprendizagem das operações e processos de cálculos, 
mas também a compreensão da significação social dos fatos e relações 
quantitativas presentes no meio (Programas Mínimos Experimentais para 
os Grupos Escolares, 1950).

Essa característica do ensino estar atrelado ao significado social do 
conhecimento matemático era algo que já circulava nos manuais de ensino 
no Brasil. Aguayo (1935), por exemplo, fundamentado na obra de Thorndike 
“The psychology of arithmetic” (1929), pontuou na obra “Didática da Escola 
Nova” (1935) que eram funções da Aritmética na escola elementar, dentre 
outras, a significação dos números e das operações de somar, subtrair, 
multiplicar e dividir. Para Thorndike (1936) a significação poderia se dar 
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de diferentes formas, como pela associação do conteúdo com objetos, 
acontecimentos, qualidade ou relação real.

De acordo com Pinto et al. (2014), o ensino de “Iniciação Matemática” 
previsto nos Programas Experimentais do Paraná (1950) ligava-se às funções 
sociológica e cívica. Sociológica no sentido de que se relacionava e contribuía 
para as atividades econômicas de produção e consumo, bem como pela 
familiarização dos alunos com as atividades de agricultura, comércio, indústria, 
meios de transportes e questões da vida doméstica. Já a função cívica, segundo 
os autores, se referia às aprendizagens relacionadas com as contribuições, 
impostos e taxas, atreladas à compreensão das vantagens da prosperidade 
pessoal, econômica, previdência e elaboração de orçamento pessoal.  
O conteúdo matemático sob essa perspectiva, deveria ser trabalhado com o 
objetivo do desenvolvimento da capacidade do hábito de aplicar as operações 
em situações da vida cotidiana. Em outras palavras, o professor deveria levar 
em consideração a aplicação prática da matemática em situações da vida que 
apresentassem aspectos quantitativos, aproveitando-se de assuntos de outras 
disciplinas, bem como do contexto econômico, social e industrial, para ensinar, 
levando os alunos a entenderem, para além dos cálculos, os significados sociais 
que estes possuíam (Programas Experimentais do Paraná, 1950).

Interessante notar que os programas de ensino, sob a perspectiva da 
Escola Nova, deixaram de se resumir em listas de conteúdo a serem vencidas. 
Assim, já não se defendia a utilização de um método específico, mas aqueles 
que atendessem as necessidades da criança. Os objetivos que as crianças 
deveriam alcançar em cada série escolar (o mínimo essencial) passaram a ser 
foco do trabalho do professor que, para isso, tinha autonomia para a escolha 
dos processos, formas e recursos a serem utilizados, desde que considerada 
a realidade e o significado do conhecimento matemático para a criança.

Outro dado comum, identificado nos programas de Santa Catarina 
(Decreto nº 3732, 12 dez. 1946) e do Paraná (Programas Mínimos 
Experimentais para os Grupos Escolares, 1950), foi a presença de elementos 
da Psicologia Diferencial que, por meio de testes de verificação, possibilitava 
classificar as crianças de acordo com suas características psíquicas, de 
personalidade, de inteligência ou de nível mental e de aprendizagem.
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No período da Escola Nova, difundiu-se no Brasil a era dos testes 
pedagógicos e psicológicos, trazendo discussões sobre o desempenho dos 
alunos e novas ferramentas que deveriam ser adotadas para maior eficiência 
dos resultados. O estudo de Pinheiro (2017) centrado na pedagogia científica 
de base estatística, buscou caracterizar essa dimensão da Escola Nova no 
Brasil, problematizando o conceito de “escola sob medida”, a partir das 
ideias do educador suíço Edouard Claparède.

Felisberto (2018) indica que a ênfase nos testes criou uma nova 
representação em relação aos exames escolares pela valorização da objetivação 
dos processos de verificação do aproveitamento do aluno. Assim, podemos 
afirmar que o Movimento da Escola Nova transformou a cultura escolar 
da escola primária, pois considerava a psicologia experimental a base para 
conduzir a educação, por meio de práticas próprias das ciências da educação.

No Paraná, na década de 1950, recomendava-se que o professor 
utilizasse um caderno de observação para registrar e acompanhar o 
desenvolvimento individual dos alunos, passando exercícios conforme  
o nível de desenvolvimento de cada um. Além disso, orientava o professor
que aplicasse testes diagnósticos para verificar as dificuldades dos alunos em
cada operação e medisse a capacidade deles para resolver problemas, para,
a partir dos dados, ofertar-lhes exercícios especiais. Já em Santa Catarina,
observa-se que o programa (Decreto nº 3732, 12 dez. 1946) indicava a
valorização das preferências individuais das crianças, bem como orientava
ao professor descobrir as tendências naturais dos alunos a fim de orientar
na escolha da profissão adequada.

Voltando para o estado de São Paulo, em 1949 (Ato 12, 23 fev. 1949), 
o ensino primário do estado recebeu novos programas de ensino e estes se
apropriaram ainda mais dos princípios trazidos pela vaga da Escola Nova.
Para começar, a proposta era diferente e iniciava enunciando os objetivos
da matéria. Já nesses objetivos, percebe-se que o foco foi se deslocando da
finalidade da matéria para a vida prática e passou a ser a criança, indicando
problemas que fossem do interesse infantil. Observa-se a presença da
graduação psicológica, em que partindo do interesse infantil, dirigia-se para a
sistematização ampla dos conteúdos matemáticos. Os programas indicavam
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ainda uma postura investigativa do professor. A criança, ao iniciar na escola, 
deveria passar por uma avaliação diagnóstica, realizada pelo professor, sobre 
os conhecimentos numéricos que possuía para, a partir desses resultados,  
o professor poder conduzir o ensino.

De acordo com Frizzarini et al. (2014), evidencia-se nesses programas 
uma pedagogia experimental em que a estandardização dos conteúdos não 
se dava pela ordem lógica, mas pelos resultados obtidos nas investigações 
que demonstravam por onde o ensino deveria começar. Os testes foram 
propulsores das modificações que ocorreram nos programas do ensino 
primário, visto que apontavam a necessidade de reorganização dos conteúdos. 
Neste momento, a sequência dos conteúdos a ensinar baseava-se em estudos 
estatísticos, realizados com populações escolares, em que se identificava quais 
exercícios tinham o maior e menor número de acertos. Aqueles com o maior 
número de acertos demonstravam então serem “fáceis”, já os exercícios com 
menores acertos, os “difíceis”. Logo, a lógica da organização dos saberes a 
ensinar, considerando a centralidade da criança, deveria ser do fácil para o 
difícil, ao invés do simples para o complexo como estava posto no método 
intuitivo. De acordo com Pinheiro (2017) o par fácil/difícil resultou dos 
testes em grande escala com alunos e as lides com os conteúdos matemáticos. 
Devido às contribuições da psicologia, o ensino passou a considerar a lógica da 
aprendizagem da criança, partindo de situações de brincadeira, que pudessem 
ser representadas na vida real e, gradualmente avançando na aprendizagem 
de novos conhecimentos até sistematizá-los, partindo do que já se havia 
aprendido. Para os estudiosos que se destacaram no período, como Alfredina 
de Paiva Souza, uma educadora que atuou no Instituto de Educação do  
Distrito Federal, como professora de Prática de Ensino e Metodologia 
do Cálculo, autora de manuais que circularam no período em que esteve 
ligada ao ensino, a psicologia abriu portas para novos processos de ensino. 
Considerada uma especialista no ensino da Matemática para os primeiros 
anos escolares, sua produção girava em torno de pesquisas relacionadas às 
etapas e dificuldades no aprendizado das possíveis combinações da tabuada.

O uso de testes, assim como evidenciado nos estados do Paraná e de 
São Paulo, também foi recomendado nos programas do Rio Grande do Sul 
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(Anexo ao ofício circular nº 154, 1959). O diferencial desse programa em 
relação aos outros publicados neste estado foi a verificação dos conhecimentos 
adquiridos pelos alunos, processo que chamamos atualmente de avaliação. 
Esse processo de verificação expressa o viés cientificista que o Centro de 
Pesquisas e Orientação Educacionais (CPOE) pregava no estado. A partir 
dessa verificação, o professor poderia reorganizar suas técnicas e processos, 
bem como ser possível organizar classes mais homogêneas, classificando-as 
a partir da idade e da capacidade de aprendizagem. No Paraná, embora isso 
não estivesse declarado nos programas de ensino, o Boletim da Secretaria 
de Educação e Cultura do Estado do Paraná (1952) e relatórios de governo 
(Mensagem do Governador Moyses Lupion à Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná, 1958) indicam que o Centro de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (CEPE) também aplicava testes com a mesma finalidade.

Em Minas Gerais, o documento Programas: ensino primário elementar 
(1957), (publicado pela imprensa oficial de Belo Horizonte em 1953 e 
republicado em 1957 e 1961) indicava que a organização proposta permitia o 
desenvolvimento da personalidade. Em relação a Aritmética, o ensino deveria 
considerar as noções matemáticas trazidas pelas crianças, a utilização de 
materiais, o uso de problemas que se constituíssem em situações significativas 
e o desenvolvimento do raciocínio por meio do cálculo mental com problemas 
práticos. Em relação aos conteúdos, deveria haver sequenciamento e um 
encadeamento lógico e psicológico.

As prescrições dos programas de ensino primário, de diferentes estados, 
indicam que a Escola Nova, movimento ativo no período de 1920 a 1960, 
introduziu novos elementos na cultura escolar, fruto dos testes em grande 
escala. Isso levou a renovar os programas que, por meio do conhecimento 
científico elaborado, passou a considerar a criança como centro do processo 
de ensino. Para Valente (2015c), a Pedagogia Científica, que despontou 
no período da Escola Nova, introduziu na cultura escolar elementos até 
então não considerados pela escola, como a adoção, pelo professor, de 
processos próprios na condução de sua classe (processos esses chancelados 
pela psicologia experimental), o processo de avaliação e a construção dos 
programas de ensino cientificamente elaborados.
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Observa-se que a apropriação dos princípios da Escola Nova nos 
programas de ensino ocorreu de forma gradual em que a matemática do 
ensino foi deixando de ser regida por conteúdos que tivessem aplicação na 
vida prática para priorizar objetivos direcionados ao desenvolvimento do 
pensamento lógico-matemático do aluno, priorizando aquilo que tivesse 
significado para a criança, que fosse do interesse infantil e não simplesmente 
porque estava presente na vida prática do adulto.

Nuances entre vaga Intuitiva e Escola Nova no Brasil: 
as transformações do ensino

O Movimento da Escola Nova colocou em discussão novos princípios 
em relação aos métodos e aos resultados dos testes, abrindo as portas da escola 
para a entrada da psicologia experimental de base estatística. Assim, colocou 
no centro do debate a questão da ordenação dos conteúdos, relacionando-
os à psicologia e considerando os níveis de compreensão do aluno. Este 
movimento, que se iniciou no Brasil por volta de 1920, busca promover por 
meio da progressão do conhecimento, uma renovação pedagógica, respeitando 
o desenvolvimento infantil e suas implicações. Os testes eram aplicados com 
objetivo de promover estudos e elaboração de planos, programas, métodos e 
processo de educação considerando os resultados, observando o rendimento 
e eficiência por meio de investigações sociais e psicológicas, guiando e 
orientando a organização escolar, com base científica. Esta fundamentação, 
sob a égide da cientificidade, rompe com o modelo que concebia a pedagogia 
como a arte de ensinar, baseada na imitação de modelos e apresenta uma 
nova pedagogia, fundamentada em saberes autorizados.

Uma transformação importante, resultante dos testes em grande 
escala, como já mencionado, foi o abandono da perspectiva lógica de ensinar  
(do simples para o complexo) para uma nova perspectiva, a de base psicológica 
(do fácil para o difícil), buscando atender os interesses da criança. Essa 
passagem foi uma das principais alterações no tocante aos saberes a ensinar 
no período, apontada pelo resultado dos testes. Em termos de compreensão, 
Valente (2015b) explica que o simples é visto como o que é dado inicialmente, 
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e o complexo é compreendido como aquilo que abarca vários elementos 
(simples), em que o simples combinado resulta o complexo. Este par compõe 
a lógica de um saber estruturado. Já o par fácil/difícil compõe a lógica da 
aprendizagem, onde o fácil é entendido como aquilo que o aluno mais 
aprende e o difícil é aquilo que o aluno menos aprende e é dado pelo 
resultado das testagens em grande escala. Para Valente (2015c), essa nova 
perspectiva mudou a maneira de ensinar, pois não significou apenas a 
passagem do simples/complexo para o fácil/difícil, mas tratou-se de uma 
distinção relevante entre a ordem lógica interna da matemática em relação 
à organização dos conteúdos para uma ordem que dependia do sujeito, ou 
seja, daquilo que era fácil e difícil para o aluno que estava no processo de 
aprendizagem, considerando a base psicológica da criança.

Os conteúdos aritméticos, um dos aspectos que compõem os saberes a 
ensinar, deixaram de centrar-se na figura do professor e o centro do processo 
passou a ser a aprendizagem do aluno, onde buscava-se valorizar suas ações 
para a descoberta do conhecimento matemático. Enquanto no método 
intuitivo, em especial pelas Lições de Coisas, o professor tinha a centralidade 
do processo, adestrando coletivamente o pensamento das crianças para dar 
as respostas corretas, na Escola Nova, o aluno passou a ser um sujeito ativo 
no processo de ensino. Para Aguayo (1952), a Escola Nova transformou 
a criança em agente da própria educação e isso tornou-se benéfico para a 
Aritmética, pois vitalizou o ensino, sobretudo, por causa de novos métodos, 
como de projetos, problemas, jogos e de trabalho socializado, que valorizavam 
a espontaneidade e liberdade infantil.

Ao invés de mostrar os objetos às crianças e realizar exercícios orais 
de repetição, como no exemplo das “lições de somar”, mostrado acima, o 
ensino deveria ser conduzido como um jogo, pois isto traria à criança interesse 
e motivação. Para Thorndike (1936), um professor norte-americano que 
teve seus manuais pedagógicos traduzidos para o português e com ampla 
circulação no Brasil, só pelo fato da Aritmética exigir empenho da mente para 
alcançar os resultados, já poderia ser considerada como um jogo intelectual. 
No Brasil, Irene de Albuquerque (1951), professora e autora de manuais 
pedagógicos, fundamentada em Dewey, Claparède e Lourenço Filho, defendeu 
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a utilização dos jogos no contexto do ensino da matemática, relacionando-os 
aos princípios vulgarizados pela Escola Nova: a relação dos conteúdos com a 
vida da criança, as vantagens para o desenvolvimento infantil, o ensino ativo 
e o despertar do interesse da criança para aprender. Por meio dos jogos, ao 
atuar no processo de ensino, o aluno passou a desenvolver a descoberta para 
buscar o conhecimento matemático por meio do raciocínio.

Um exemplo prático de como tornar a Aritmética um jogo, pode ser 
observado no caderno de Metodologia de uma ex-normalista paranaense, Zilá 
Diniz Fernandes (1945). Conforme as prescrições registradas no caderno, 
para trabalhar os conteúdos aritméticos, eram recomendados os jogos de 
Decroly, principalmente para trabalhar a noção de número, e também se 
recomendava os jogos desenvolvidos por Maria Montessori.

Na construção de número, para desenvolver a noção de discriminação e 
identificação, o jogo de Decroly utiliza uma caixa de madeira com seis divisões 
e em uma delas, o mesmo número de bolinhas. A criança deveria separar as 
bolinhas pela cor e, posteriormente, colocá-las cada cor em uma divisão. Outra 
variação era separar objetos de acordo com categorias, como borrachas, lápis, 
penas e botões. Montessori também indicava exercícios para desenvolver a 
memória de número em atividades que levasse a criança a associar o algarismo 
à quantidade que ele representava, como uma caixa com compartimentos 
com indicativos de 0 a 9, nos quais as crianças deveriam inserir bastões ou 
objetos. Em outro jogo, sugerido por Montessori e registrado no caderno 
de Fernandes (1945), o professor deveria colocar, em cima da mesa de cada 
aluno, um papel dobrado contendo um algarismo. Na sequência, uma 
criança de cada vez, deveria ler o algarismo e ir até a mesa do professor pegar 
a quantidade de objetos que estava indicando o papel.

Para o ensino das operações, consta no caderno (Fernandes, 1945) a 
indicação do material de barras de Montessori – um material com dez barras 
em madeira, em tamanhos diferentes, cada uma representando os números 
de 1 a 10. Tornando a atividade em um desafio, como um “jogo intelectual” 
mencionado por Thorndike (1936), o professor deveria solicitar que com as 
nove barras menores, as crianças chegassem à barra maior que representava 
o número 10. A partir deste desafio, as crianças conseguiriam, por meio das
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barras menores, formar mais quatro barras de 10, utilizando as barras 9 e 1; 8 e 
2; 7 e 3; 6 e 4. Ao concluir o jogo, iria sobrar do conjunto disponibilizado aos 
alunos, a barra de número 5, então o professor deveria questionar o que estava 
faltando para completar e chegar ao número 10, dando-lhes a possibilidade 
de junto com o colega resolver a situação, juntando duas barras 5.

Em tempos de escolanovismo, destacamos os materiais para o ensino e 
formação de professores desenvolvidos por Montessori. O “material sensorial”, 
composto por uma série de objetos agrupados segundo características 
específicas, como cores, forma, dimensão, som etc., tinham como objetivo 
o isolamento de elementos específicos na aprendizagem da criança (Santos
et al., 2020). Para o ensino de geometria, Montessori indicava o uso dos
“moldes geométricos” antes de apresentar as definições, em que a criança de
olhos vendados, manuseava o material em uma mesa composta de encaixes
específicos para cada forma. Depois que a criança manuseava, tocava, sentia
as formas e encaixava, identificava as peças, o professor então ensinava
os nomes das formas geométricas. Santos et al. (2020) apontam que a
sistematização de saberes proposta por Montessori (1965) se embasava na
Pedagogia Científica, com intuito de despertar o interesse pelas manifestações
naturais da criança e sua relação com a aprendizagem.

Nestes exemplos citados, observamos claramente que a criança passou 
a ser ativa no processo de aprendizagem, refletindo, fazendo e testando, ao 
invés apenas de observar e responder as questões levantadas pelo professor. 
Já o professor tornou-se um mediador que, instigando a criança, conduzia 
a refletir sobre as relações numéricas existentes entre os objetos.

O ensino deveria ser intencional e sistemático e a aprendizagem da 
criança dirigida pelo professor, mas sem desconsiderar a espontaneidade do 
aluno. O manual Metodologia de Matemática, Irene de Albuquerque (1951) 
indicava ao professor: oportunizar muitas e variadas experiências, fazendo 
a repetição pelo uso; dar sentido às atividades (significado para a criança) 
valendo-se de problemas para despertar o interesse; ensinar um pouco de cada 
vez, indo do fácil para o difícil; utilizar materiais para tornar o conhecimento 
objetivo; e ao invés de ensinar fórmulas e regras, propor situações para que 
a criança descobrisse por si mesma o conhecimento.
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O meio utilizado para desenvolver o raciocínio tomou como base 
problemas que permitissem a liberdade do aluno buscar a solução por 
conta própria. Neste período, Virgens (2014) observou que os problemas 
passaram a ser encarados como um método para ensinar a Aritmética e não 
mais como um recurso de aplicação ou fixação de conteúdo. Percebeu ainda 
o destaque dado à resolução do problema, ou seja, o caminho seguido pelo
aluno para chegar no resultado, que foi compreendido como uma forma de
conduzir o aluno à aprendizagem por meio do pensamento reflexivo. Além
disso, observou-se que os problemas passaram a configurar-se como uma
maneira de aferir a aprendizagem e a capacidade de raciocinar nos exames
e testes psicológicos (Virgens, 2014). Nesse sentido, os problemas deveriam
considerar a base psicológica da aprendizagem.

Berticelli (2017) traz exemplos de problemas que faziam parte da 
realidade das crianças: “Um doente devia tomar uma colher de remédio de 
hora em hora, para tomar 3 colheres, de quantas horas necessitou? Num 
jantar Paulo comeu mais do que João, e Luiz mais do que Paulo; quem 
comeu mais? [...]. Numa família há 3 irmãos, cada um dos quais tem 
uma irmã; quantos irmãos e quantas irmãs há ao todo? [...]” (p. 44). Estes 
problemas são indicados no programa de ensino de São Paulo, de 1950. 
Observamos que, ao recomendar este tipo de problema para resolver de 
forma mental, a liberdade de buscar a solução por conta própria faz parte 
da metodologia. A autora apresenta ainda problemas retirados da obra de 
Afro do Amaral Fontoura, recomendando a prática do cálculo mental na 
resolução. Da mesma forma os problemas buscavam relacionar questões do 
cotidiano das crianças, como por exemplo: em aritmética - noção de troco, 
dinheiro gasto em uma excursão, leitura de horas relacionadas às festividades 
da semana; em geometria - problemas abordando a bola, o pau de sebo, o 
dado, destacando as formas esféricas e cilíndricas e também relacionando 
ao que estavam vivenciando naquela semana.

Observamos, ainda, que na proposta de Fontoura (1966), cada 
conteúdo aritmético a ser trabalhado relacionava-se a um tema gerador, 
que buscava despertar o interesse e curiosidade dos alunos. Com o tema  
“Os Selvagens” o autor abordou noções de dobro, triplo, metade, terça parte, 



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 143

quarta parte, agrupamentos, contagem de 2 em 2, 3 em 3, etc. números 
pares e ímpares. Para aprofundar a numeração até 2.000, unidades, dezenas 
e centenas de milhar, além de números romanos e horas, o tema gerador 
foi “Habitantes Primitivos”. Os problemas desenvolvem-se de modo que 
a professora iniciava contando uma história, interagindo com os alunos, 
colocando em prática a pedagogia da participação ativa das crianças no 
processo de ensino. Para abordar o sistema de medidas, por exemplo o 
litro e demais medidas de volume, o tema escolhido foi “Água”. Os temas 
geradores, além de trabalhar a matemática, ainda privilegiavam o ensino 
interdisciplinar, relacionado com outras matérias. Com o tema “Aprender, 
trabalhando a terra” o autor abordava além da aritmética, a geometria. 
Aproveitando sementes, frutas, dimensões e áreas de canteiros trabalhava 
números inteiros; na divisão do terreno ou de canteiros, com frutos ou 
sementes produzidas no terreno da escola, levava a classe à aprendizagem 
das frações decimais. As frações ordinárias como ½, ⅓ , ¼ eram exploradas 
com vegetais. Aproveitava o tema para trabalhar problemas adaptados à vida 
relacionando o sistema monetário e o sistema de medidas. A geometria era 
apresentada por meio da observação e construção de canteiros na horta ou 
jardim da escola, onde as formas geométricas como quadrado, retângulo, 
triângulo, losango despontavam e juntamente os ângulos e circunferências. 
O cálculo mental era recomendado como o método a ser utilizado na 
resolução destes problemas. Outros temas como “Uma loja de variedades”, 
“Fala, Rio Grande”, “Excursão para o estado de Guanabara”, “Semana da  
Pátria” indicam que havia uma tendência em aproximar a matemática  
da realidade das crianças, destacando o sentido e a utilidade.

Em relação às mudanças no trato com os conteúdos, compreendidos no 
âmbito da matemática a ensinar, observa-se algumas mudanças, especialmente 
na década de 1930, empreendidas por figuras de destaque. Alfredina de Paiva 
Souza, já mencionada anteriormente, promoveu mudanças sobre a ordem 
psicológica das combinações numéricas que compõem a tabuada. Sugeriu uma 
nova forma de tratar as operações, considerando que a disposição numérica 
deveria atender a lógica psicológica, pois esta facilitaria a compreensão, o 
treinamento, a automatização das combinações, levando espontaneamente à 
rapidez e exatidão, habilidades essenciais na execução das quatro operações. 
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Não era uma questão de decorar sem compreender, ao contrário, a proposta 
era compreender e consequentemente criar memórias sobre as operações.

Esta nova vaga pedagógica compreendia que a criança aprendia pela 
ação, o que implicava ver, tocar, ouvir tudo aquilo que era foco de sua 
aprendizagem. A memória teve seu papel alterado, pois entendeu-se que 
não há aprendizagem sem que ficasse registrado na memória, era necessário 
levar a criança à compreensão por meio da ação, do toque, do sentir, e com 
isso criar memórias, o que é bem diferente de memorizar.

Os resultados dos estudos realizados por Alfredina indicaram que o 
manejo das quatro operações não deveria ser ensinado na ordem apresentada 
pelos matemáticos, e sim iniciando-se pelas combinações mais fáceis para 
as mais difíceis de forma gradativa. Uma vez aprendidas por este processo, 
as crianças teriam condições de automatizar.

Em relação às frações, Alfredina fez a mesma observação que outros 
pesquisadores (Albuquerque, Aguayo, Thorndike) de destaque já tinham 
constatado, em que a escola primária deveria ensinar frações úteis na vida 
prática como ½, ⅖, ¾, ¼. Apresentou estudos semelhantes em relação ao 
estudo com números decimais sugerindo que apresentassem aqueles úteis 
na vida corrente, ou seja, não ultrapassando três casas decimais.

Em seu livro, Nossa Aritmética, Alfredina, partindo de resultados de 
pesquisas científicas, priorizou a aritmética sob medida (Pinheiro, 2017). Sua 
obra abriu novos rumos para os livros didáticos de Matemática dos primeiros 
anos escolares no Brasil. Nesta obra, a pedagogia científica tomava forma, pois 
a autora considerava que as transformações do público escolar interferiam 
na forma de apresentar os conteúdos. Um exemplo é a tabuada, como já 
foi citado anteriormente. O livro traz mais ilustrações, se comparado com 
outros materiais didáticos, numa linguagem direcionada para as crianças, 
onde a autora se coloca como “Tia Alfredina”, como se estivesse dialogando 
com elas por meio das atividades problemas propostos. Problemas estes, 
em geral, relacionados com o dia a dia das crianças. “Tia Alfredina” parece 
querer entrar na imaginação das crianças, criando situações de aprendizagem 
por meio das brincadeiras, despertando a atenção e criando até laços de 
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amizade. Partindo de brincadeiras, utilizando os saberes já conhecidos e 
gradualmente avançando para novos saberes, a autora põe em prática o par 
fácil/difícil que emergiu em tempos de Escola Nova.

Por meio de situações que colocavam a criança em ação, uma ação 
divertida e criativa, a autora explorava a geometria, levando as crianças a 
confeccionar casas, igrejas, comércios, utilizando cartolina. Com isso abordava 
os conteúdos geométricos, por exemplo, paralelismo, perpendicularismo entre 
retas, de modo que as crianças aprendessem brincando, mas participando 
de forma ativa.

José Ferraz Campos, outro nome de destaque do período 
(Valente & Pinheiro, 2015), propôs mudanças na forma de apresentar 
a multiplicação, sugerindo trocar o sinal de vezes (x) pelo ponto (.), pois 
para ele era mais compreensível pela criança. Sugeriu ainda mudança 
na leitura da multiplicação, ao invés de dizer 7 x 8 (sete vezes oito), 
dir-se-ia 7.8 (sete oitos). Para ele, esta última apresentava visualmente 
o produto como uma soma de parcelas iguais.

Observa-se que em tempos de escolanovismo, as propostas educacionais 
buscaram uma prática que valorizasse situações vividas, com ênfase na 
experiência, depois no significado. Porém, as novas propostas não anulam 
ou ignoram por completo os métodos antigos, mobilizados em tempos da 
vaga intuitiva. Em relação ao conceito de número por exemplo, análises de 
materiais pedagógicos (período de 1890 a 1930) empreendidas por Maciel 
(2016c) indicaram que o conceito de número ora guiava-se pela orientação 
do método intuitivo, ora do método tradicional, com algumas nuances 
do escolanovismo. Este fato também foi observado por Eissler e Pinto 
(2015) ao analisarem a obra de Otto Büchler, que perceberam alterações 
que apontavam para uma nova estratégia para o ensino de número, dando-
se por meio da contagem, levando os alunos a contarem muitas coisas, por 
um período suficiente que os levassem a aprender os conceitos ensinados. 
Grande número de imagens na obra figurava com a função de auxiliar os 
alunos na contagem de objetos, propondo uma relação mais intuitiva com 
os números, permitindo a experimentação.
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A psicologia marca mudanças significativas na vaga escolanovista, 
trazendo contribuições para o ensino de Aritmética. Ainda em relação ao 
conceito de número, Pinheiro (2016) analisou as contribuições de Alfred 
Binet, em torno dos processos necessários para a construção deste conceito.  
Os estudos indicaram que o ensino desses conteúdos e sua ordenação deveriam 
resultar da testagem psicológica no público escolar, para então definir 
cientificamente o par fácil e difícil em aritmética. Para Binet, segundo 
Pinheiro (2016), a aprendizagem do número não se daria pela relação com 
o sensível (a construção por este meio era considerada imprecisa), mas pela
associação da aprendizagem do número em íntima relação com a notação
correspondente.

Com a Escola Nova, as Cartas de Parker ganharam novas atribuições 
no ensino de aritmética. Valente (2013) destaca que o material teve sua 
divulgação em plena propaganda do método intuitivo, com as lições de 
coisas, este foi posteriormente apropriado por Lourenço Filho, em tempos de 
escolanovismo, com uma nova intenção. As cartas possibilitaram o contato 
das crianças com os números e suas operações, onde não se percebeu uma 
ruptura com o método intuitivo. Porém, Valente aponta neste material 
outro modo de resolver problemas na escola ativa, diferenciado daquele do 
método intuitivo.

Em relação ao ensino da tabuada, estudos de Almeida (2015) e Almeida 
e Pinto (2016) mostraram que, em meio à transição do ensino intuitivo 
para o movimento escolanovista, o ensino da tabuada na sala de aula estava 
muito associado às práticas de memorização. Já Rodrigues (2014b) destaca 
que havia uma forte proposição de metodologias destinadas a favorecer o 
processo de memorização, mas não se tratava de uma memorização qualquer, 
e sim uma memorização decorrente de uma ação significativa, com técnicas e  
recursos que mobilizavam procedimentos auxiliares por meio de processos 
associativos, estabelecendo relações de semelhança e contraste entre os 
signos dos objetos.

Almeida e Leme da Silva (2013) mostram que os testes psicológicos 
buscavam aferir e avaliar a eficiência no ensino e ainda avaliar a 
inteligência. As investigações científicas, com uso da testagem, foram as 
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responsáveis por mudanças no processo de ensino da tabuada. Segundo os 
autores, a mudança deu-se no sentido de uma tabuada que era ensinada 
por uma ordem crescente de valores para um ensino da tabuada baseada 
em uma nova proposta, graduada pela dificuldade dos alunos. Alfredina 
traz essa proposta de mudanças no processo de ensino da tabuada, 
fundamentando-se em testes aplicados aos alunos, caracterizando as 
mudanças, com base na cientificação do ensino da tabuada.

Os problemas passaram a ter um significado relevante no movimento 
escolanovista, constituindo-se como uma importante ferramenta de aferição 
de aprendizagem e da capacidade de raciocinar, sendo utilizados em exames 
e testes pedagógicos. Nesse sentido, constituíram-se como um método 
para o ensino de Aritmética, e não mais como um recurso. Os problemas 
deveriam relacionar-se com a realidade e interesse da criança, abordando 
aspectos como a utilidade na vida, e não mais somente como aplicação das 
lições estudadas em classe. Além disso, recomendava-se que os problemas 
abordassem conteúdos com grau crescente de complexidade, fornecendo 
ferramentas que pudessem ser utilizadas para resolver situações problema 
na vida prática, mobilizando o raciocínio matemático desenvolvido em 
sala de aula.

Os problemas que os professores deveriam aplicar não eram aqueles 
encontrados nos livros didáticos, como apontavam os Programas Mínimos 
Experimentais para os Grupos Escolares (1950) do Paraná. Aproveitando-se 
do caráter utilitário da Aritmética, no manual “Didática da Escola Nova”, 
Aguayo (1952) orientava ao professor tornar o ensino vivo a partir da 
aplicação da matemática em atividades diárias. Fazendo isso, o professor não 
somente estaria aproveitando das oportunidades para ensinar, como estaria 
resolvendo problemas relativos à motivação dos alunos, já que a matemática 
aplicada/ensinada dessa forma seria uma atividade espontânea e criadora.

Caberia ao professor utilizar das situações cotidianas, inclusive de 
assuntos abordados em outras matérias do programa, para criar oportunidades 
de levar a criança a pensar nas relações matemáticas presentes em seu dia a dia. 
Essa forma de ensinar foi denominada de globalização do ensino ou de ensino 
globalizado. No caderno de Fernandes (1945), por exemplo, encontra-se a 
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explicação de que a globalização se tratava de uma perspectiva metodológica 
em que os conteúdos não eram separados por matérias, mas o professor 
desenvolvia seu plano de ensino a partir de um motivo. O ensino globalizado 
relacionava-se a diferentes metodologias e procedimentos utilizados em tempos 
de Escola Nova, como o trabalho por projetos, o método de Decroly (centros de  
interesses) e o ensino ocasional, com a combinação de jogos, dramatizações 
e demais processos que envolvessem a associação de ideias.

Para Albuquerque (1951), a globalização do ensino tinha grande valor 
na escola primária e contribuía para que a Matemática fosse trabalhada de 
forma natural, aproveitando das oportunidades cotidianas. O ensino, então, 
não se daria de uma forma diretiva, mas guiado por problemas. Albuquerque 
(1951) orientava para que os professores incluíssem a Matemática em seu 
planejamento como uma unidade de trabalho para a resolução de problemas 
e, para estas atividades, os alunos poderiam executar diferentes ações como 
coletar dados (em feiras, excursões, comércios) ou em dramatizações de 
situações corriqueiras na própria sala de aula com seus colegas.

No manual de Metodologia do Ensino Primário, Theobaldo Miranda 
Santos (1960) também fez indicações para que a matemática tivesse como 
ponto de partida as situações reais da vida, indicando que assim os problemas 
seriam reais, naturais e vivos. Defendia o ensino global, com problemas 
suscitados sobre os mais diversos assuntos e por situações corriqueiras da 
escola como, por exemplo, a preparação de um passeio e os cuidados com 
as hortas escolares.

Nos Programas Mínimos Experimentais para os Grupos Escolares 
do Paraná de 1950 há a indicação que o professor solicitasse aos alunos 
que elaborassem problemas concretos a partir de anúncios de jornal.  
Em São Paulo, na década 1940, os jornais eram utilizados como recursos 
para integrar a Aritmética aos problemas reais, bem como para atrair o 
interesse das crianças, já que o ensino se utilizava de assuntos que estavam 
sendo discutidos e debatidos no convívio social.

Neste período (meados do século XX), a escola primária foi transformada 
em um laboratório da pedagogia experimental em que os resultados dos testes 
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indicavam as necessidades de melhorias. A vaga pedagógica que ganhava 
espaço, levava em conta que as crianças aprendiam por meio da multiplicidade 
de sensações e atos, deixando para trás a aprendizagem construída apenas por 
meio da observação de objetos. No ensino de aritmética levava-se o aluno 
a tocar, ver, ouvir e registrar aquilo que estava aprendendo.

A “escola sob medida”, como afirmou Pinheiro (2017), estava se 
constituindo neste período no Brasil. Este modo de ver os processos 
pedagógicos significava uma nova organização, não mais fixa e pré-
determinada, mas sim maleável, buscando valorizar as experiências das 
crianças e adaptando-se às necessidades de cada um. A escola sob medida 
valorizava o ensino individualizado e ao tomar como base a psicologia, 
organizava os conteúdos do programa para atender as diversidades  
dos alunos. Tinha como objetivo a eficiência, partindo dos resultados dos 
testes aplicados em grande escala. Pinheiro (2017) relatou que a escola sob 
medida tinha como objetivo a eficiência, por ter uma função utilitarista e 
preconizar o estudo racional dos mecanismos de ensino.

No que se refere à prática cotidiana, Pinheiro (2017) destacou 
que a escola sob medida passou a compreender o diagnóstico e seleção 
dos alunos segundo suas capacidades, organizando as classes de forma 
homogênea, dividindo os alunos em fracos, médios e fortes, considerando as 
diferentes matérias de ensino. Também esteve atrelada à escola sob medida, 
a organização científica do programa de ensino, com base na psicologia, 
bem como a elaboração de materiais que pudessem favorecer o ensino de 
forma individualizada, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada aluno.

Não somente uma escola sob medida caracterizou-se no período da 
Escola Nova, mas também uma aritmética sob medida, que considerava em 
especial as contribuições da psicologia, de base estatística, na compreensão 
do desenvolvimento da criança, da maturidade infantil, valorizando a ordem 
psicológica ao invés da ordem lógica, própria da matemática. A memória, 
que em outras pedagogias era entendida como vilã do processo de ensino, foi 
ressignificada e, entendida como necessária, no sentido de que era necessário 
reter o que se havia aprendido na memória para haver de fato aprendizagem.
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Uma nova matemática a ensinar, 1920 a 1960
Este capítulo, que teve como objetivo compreender a matemática a 

ensinar mobilizada nos primeiros anos escolares ofertados no período de 
1920 a 1960, no Brasil, indicou que este foi um momento de profundas 
transformações na finalidade do ensino de aritmética e na lógica de ensinar 
do professor.

As fontes analisadas indicam mudanças nas características dos 
programas, nos métodos de ensino, nas formas de ensinar e na aferição do 
desempenho dos alunos. Imprimindo um significado social ao conhecimento 
matemático, as atividades eram programadas para atender uma aritmética 
prática que requeria envolvimento dos alunos e um acompanhamento mais 
preciso de seu processo de aprendizagem.

A disseminação e apropriação da Escola Nova, numa construção 
amparada pela base científica, em especial da psicologia e dos testes em grande 
escala, mudou significativamente a matemática a ensinar. A forma como a 
criança aprende foi levada em consideração, transformando a escola que 
ensinava para a vida, por meio do adestramento do raciocínio infantil e pela 
transmissão de técnicas e conceitos considerados necessários, em uma nova 
escola que buscava fazer a conexão entre as experiências, interesses, valores 
da criança com o trabalho escolar, ou seja, uma escola que ensinava pela 
vida. Neste sentido, os programas de ensino, como tendência apropriada em 
diferentes estados brasileiros, deixaram de se resumir em listas de conteúdo a 
serem vencidas, elencando o mínimo essencial que os alunos deveriam alcançar 
em cada série escolar. Essa nova organização dos programas implicava em 
maior autonomia do professor para a escolha dos processos, formas e recursos 
a serem utilizados, partindo das necessidades das crianças, considerava a 
realidade infantil e o significado do conhecimento matemático individual. 
Neste processo de apropriações de um novo fazer pedagógico, considerando 
a psicologia experimental, caracterizou-se em um novo modelo de ensino, 
que passou de ensino ativo em tempos de método intuitivo, para uma escola 
ativa, onde o aluno estava no centro do processo de aprendizagem. A lógica 
da organização dos saberes a ensinar passou a considerar o fácil para o difícil, 
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ao invés do simples para o complexo como estava posto no método intuitivo. 
Observa-se que, ao final dos anos 1950, a matemática a ensinar apresenta-se 
renovada, como indicam os programas analisados e os manuais didáticos 
do período, apontando para uma nuance, ou seja, uma diferença sutil entre 
os saberes a ensinar da vaga intuitiva e da Escola Nova, visto que ocorreram 
de maneira gradual, cada vez mais priorizando os objetivos direcionados ao 
desenvolvimento do pensamento lógico-matemático do aluno.

DOI Capítulo 4: https://doi.org/10.34024/9786587312293c4
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CAPÍTULO 5

Uma matemática para ensinar, 1920-1960 

Alexsandra Camara
Neuza Bertoni Pinto

Considerações iniciais
No âmbito da História da educação matemática (Hem), a constituição 

dos saberes a ensinar e para ensinar matemática tem sido abordada em 
pesquisas recentes em níveis de mestrado e doutorado. Pesquisadores de 
várias universidades têm apontado permanências e transformações que 
ocorreram nas programações das escolas primárias e escolas normais brasileiras. 
Tal produção tem contribuído para discussões de processos ocorridos na 
institucionalização de uma Matemática para formar o professor do curso 
primário, entre as décadas de 1920 a 1960, além de propiciar e estimular 
novos questionamentos sobre a temática que ora apresentamos neste capítulo.

Nesse novo tempo, reformas educacionais ocorridas em Escolas 
Normais de vários estados brasileiros impactaram, com inúmeras alterações, a 
formação matemática dispensada aos futuros professores, buscando imprimir 
um sentido profissionalizante nos saberes considerados fundamentais para 
ensinar matemática nos primeiros anos escolares. Era urgente renovar a 
formação docente. No estado de São Paulo, o Decreto n. 3.356 de 1921, que 
regulamentou a Lei de Reforma da Instrução Pública do Estado, estabeleceu 
a matemática da formação de professores com a cadeira de Matemática, com 
quatro aulas semanais no primeiro ano, compreendendo duas disciplinas: 
a Aritmética e Álgebra, e Geometria, inovação que será melhor analisada 
mais adiante.

A reforma educacional do estado de São Paulo também estabeleceu 
disciplinas de caráter pedagógico, ainda que ofertadas timidamente: Prática 
Pedagógica, Psicologia, Pedagogia e a Didática, disciplina em que ocorria 
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a realização da Regência de classe. Quanto à disciplina Prática Pedagógica,  
é possível inferir que houvesse um trabalho que abordava uma aritmética para 
ensinar. Tal afirmação resulta da análise do programa da referida disciplina, 
o qual foi publicado por Lourenço Filho, professor de Prática Pedagógica
(Silva, 2017).

Na análise desse programa pode-se observar o trabalho com uma 
Aritmética devedora de saberes profissionais, a qual “[...] coexistia com uma 
Aritmética submissa ao campo disciplinar matemático” ofertada na Cadeira 
de Matemática (Silva, 2017). No programa é possível ler:

O ensino do calculo deve ser, a principio, todo concretizado. 
Recursos do material didactico, em uso. Banimento absoluto da 
decoração inconsciente de taboadas. Como se ensina numeração 
escripta. Uso dos quadros de Parker. Marcha do ensino,  
e possibilidade da sua objectivação em todas as lições onde o 
alumno o exija. O calculo como fator da logicidade (Lourenço 
Filho, 1922, p. 55).

A título de exemplo, observa-se que tais orientações repercutiram 
em outros estados, como o que ocorreu na Escola Normal de Curitiba, por 
ocasião de seu deslocamento para um local apropriado e individualizado, 
um prédio próprio, separado do Ginásio Estadual. Fato histórico que incidiu 
no redimensionamento dos componentes curriculares da formação e uma 
nova configuração dos saberes considerados fundamentais para o exercício 
da docência nos primeiros anos escolares. No que se refere à Matemática,  
os normalistas aprendiam Álgebra, Trigonometria, dentre outras disciplinas do 
campo das Ciências Exatas e quase nada sobre a matemática para ensinar no 
curso primário. Observa-se, na reestruturação do currículo, uma diminuição 
de disciplinas de cultura geral, até então, predominantes no currículo da 
referida instituição, e a inclusão de disciplinas de caráter profissionalizante, 
como as compreendidas na parte do curso denominada especial que, além 
das disciplinas Psicologia e Metodologia Geral, também ofertava disciplinas 
de metodologias específicas das matérias do curso primário (França, 2015).

A modernização da formação de professores ocorria, não apenas na 
separação de prédios, sobretudo, na ampliação do espaço curricular, com 
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introdução de disciplinas de caráter profissional, no qual os formandos 
pudessem vivenciar os primeiros passos da profissão docente.

A criação da Escola Modelo, construção anexa à Escola Normal e 
destinada à escolarização primária, constituiu-se em um verdadeiro campo 
experimental para a prática da docência. Tais avanços foram acompanhados por 
uma moderna proposta pedagógica, projetada a partir de novos pressupostos 
e princípios para o ensino que vinham sendo disseminados pelo Movimento 
da Escola Nova, movimento que no Brasil culminou com o Manifesto dos 
Pioneiros da Educação (Carvalho, 2000).

O Movimento da Escola Nova, aos poucos, foi penetrando no ensino 
e na formação de professores e produzindo, ao longo dos anos de 1920 a 
1960, expressivas mudanças nas tradicionais práticas de ensino da escola 
primária. Nos dizeres de Valente (2014, p. 2), pelas normativas e práticas ali 
presentes, foi um período de “nascimento, estabilização e refluxo da pedagogia 
científica”. Época em que saberes especializados sobre a infância, apresentam-
se fundamentados em estudos realizados por reconhecidos educadores, dentre 
outros, pela médica e educadora italiana Maria Montessori (1870-1952) 
que considerava a individualidade, a atividade e a liberdade, as bases de sua 
teoria educativa; pelo psicólogo Edouard Claparède (1873-1940), um dos 
primeiros pedagogos a compreender que o ato pedagógico deve se apoiar na 
psicologia experimental; pelo médico e educador belga, Jean Ovide Decroly 
(1871-1932), cuja marca principal são os centros de interesse, a partir dos 
quais a criança elege o que quer aprender. Representações da cultura escolar 
desse tempo podem ser encontradas até hoje nas práticas escolares como 
indicam as análises e problematizações que apresentamos a seguir.

A Escola Normal e a necessidade de novos saberes para 
ensinar matemática

Diante do processo de transformação da sociedade brasileira e com a 
consequente necessidade de modernização da escola primária, a década de 
1920 impõe novas exigências relacionadas à docência do ensino primário. 
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Assim, no contexto de democratização do acesso à escola e da defesa de 
sua promoção como dever do Estado, a formação de professores torna-se 
elemento essencial (Tanuri, 2000).

Segundo Carvalho (2000), a formação de professores se inspirou na arte 
de ensinar e na cópia de modelos. No entanto, no que se refere a este tipo de 
concepção, a formação começava a se fundamentar em saberes produzidos 
pelas ciências da educação e relacionados ao Movimento da Escola Nova 
que insere conhecimentos médico-pedagógicos, sociológicos e estatísticos 
no trato das questões educacionais. A inserção destes conhecimentos atendia 
ao objetivo de construir um discurso científico da educação, no qual as 
propostas educacionais poderiam ser mensuradas, possibilitando uma certa 
eficiência em termos educacionais (Monarcha, 2009).

Durante a prevalência do movimento escolanovista, a Escola Normal 
sofre transformações mais intensas das que ocorreram nas escolas primárias. 
Os princípios e fundamentos do movimento da Escola Nova que embasaram 
as reformas de ensino nos estados acabaram fazendo com que ocorresse uma 
análise mais crítica com relação à proposta formativa presente na Escola 
Normal. As maiores críticas estavam relacionadas à reduzida formação 
profissional e à predominância da formação de cultura geral, em um momento 
em que as orientações educacionais requeriam conhecimentos sobre o 
desenvolvimento e a natureza da criança, os métodos e técnicas de ensino 
e as finalidades do processo educativo (Nagle, 1974).

Uma das estratégias de organização dessa mudança foi a criação dos 
cursos complementares, intermediários entre o ensino primário e a Escola 
Normal, em que o estado de São Paulo tem a sua primeira experiência 
no ano de 1917. A partir da década de 1920, outros estados brasileiros 
instalaram os referidos cursos que funcionavam como um curso geral básico 
e preparatório para a Escola Normal. Assim, após a escola primária havia 
duas possibilidades: o curso complementar que seria uma espécie de primário 
superior e preparatório para o curso normal e o curso secundário que estaria 
direcionado para os que tinham como objetivo o curso superior. Além da 
exigência do curso complementar como condição para ingresso, a Escola 
Normal passou a ter um curso de cinco anos, dividido num ciclo geral ou 
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propedêutico de três anos e num ciclo profissional de dois anos. Dessa 
forma, nesse período é consolidada a ideia do desdobramento dos estudos 
propedêuticos e profissionais em dois cursos distintos por meio da criação 
ou ampliação dos estudos complementares e da divisão do curso normal 
em dois ciclos (Tanuri, 2000). 

Neste contexto, no final da década de 1920, as escolas normais já 
haviam ampliado a duração e o nível de seus estudos, qualificando a formação 
profissional do futuro professor primário, por meio da introdução de disciplinas 
que contemplavam princípios e práticas inspirados no escolanovismo, 
além da melhoria das escolas-modelo e/ou escolas de aplicação anexas.  
As ações pedagógicas buscavam uma abordagem mais ampla dos problemas 
educacionais, saindo de uma perspectiva social e política de tratamento dos 
problemas educacionais para um ponto de vista mais técnico, concepção 
relacionada à escola renovada.

No entanto, apesar da separação do curso normal em ciclos de 
formação geral e profissional, introduzida em algumas reformas, como 
a promovida por Lysimaco Costa, no Paraná, em 1923 (Silva, 2017) e a 
realizada por Fernando de Azevedo, em 1933 (Souza, 2011), que implicaram 
em considerável ampliação dos estudos pedagógicos, havia muitas críticas a 
este modelo. Sendo assim, na década posterior, a transformação da Escola 
Normal numa instituição de caráter estritamente profissional, excluindo de 
seu currículo o conteúdo propedêutico e exigindo o secundário fundamental 
como condição para ingresso, foi o principal objetivo dos dirigentes de 
ensino das escolas normais.

Resultados da pesquisa realizada por Silva (2017), que discute processos 
ocorridos na institucionalização de uma Aritmética profissional para formar 
o professor do curso primário, entre as décadas de 1920 a 1960, auxilia-
nos a compor a presente narrativa no que tange aos saberes da rubrica
Aritmética ofertada nas Escolas Normais, que integra o objeto específico
deste texto, a matemática para ensinar. A pesquisadora destaca elementos
do Decreto n. 3.356 de 31 de maio de 1921 que estabeleceu a organização
curricular das Escolas Normais paulistas em quatro anos e que organizou a
instrução pública da seguinte forma: ensino primário, ensino médio, ensino
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complementar, ensino profissional, ensino secundário especial (incluindo a 
Escola Normal) e o ensino superior. Quanto à Escola Normal, tal decreto 
orientava a oferta de matérias de formação geral como Português, Literatura, 
Latim, Francês, Matemática, Geografia, História, Desenho, Música, Física, 
Química, Biologia, Ginástica e Higiene ao longo do curso.

A cadeira de Matemática, no primeiro ano, com quatro aulas 
semanais, e no segundo ano, com duas aulas semanais, compreendia as 
matérias de Aritmética, Álgebra e Geometria, saberes que caracterizam 
o ensino de Matemática na formação do professor primário na época. 
Quanto às disciplinas de caráter pedagógico e que eram definidas como 
as disciplinas profissionais, restringia-se às rubricas de Prática Pedagógica 
(no segundo ano) e Psicologia (terceiro ano), acrescentava-se a essas a 
cadeira de Pedagogia (no quarto ano) e a de Didática que se tratava da 
realização da regência de classe. No que tange ao programa das escolas 
complementares paulistas, também havia uma carga expressiva de oferta 
de saberes de cultura geral em detrimento de saberes como Pedagogia, 
Psicologia da Educação, Metodologia etc. (Silva, 2017).

Para Valente (2011) fica evidente que nesses cursos havia o predomínio 
de uma cultura do ensino secundário, ofertando temas da Matemática 
que faziam parte dos programas dos exames preparatórios para acesso ao 
ensino superior.

É possível afirmar que, entre os anos de 1920 e 1933, a formação para 
o magistério primário paulista foi marcada por um período de predominância 
de saberes de caráter disciplinar, ou seja, de disciplinas de cultura geral. 
Nesse período, não se tratava de ofertar aos professores uma formação para 
ensinar matemática na escola primária que contemplasse, necessariamente, 
saberes resultantes da articulação de saberes das ciências disciplinares e 
saberes das ciências da educação, configurados em saberes adequados para 
ensinar matemática nos primeiros anos escolares. Limitados aos saberes 
advindos das ciências disciplinares, não atendiam às finalidades almejadas 
pela sociedade que começava a se industrializar e necessitava de trabalhadores 
mais preparados (Silva, 2017).
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Outro estudo importante para a narrativa que se busca construir 
a respeito dos saberes para ensinar matemática é o de Iara da Silva França 
(2015), a qual investigou as mudanças ocorridas na formação matemática 
dos professores primários do Paraná no período de 1920 a 1936, a partir da 
análise do documento Bases Educativas para a organização da Nova Escola 
Normal Secundária do Paraná, publicado no ano de 1923 pelo então diretor 
da Escola Normal, professor Lysimaco Ferreira da Costa. A pesquisa de 
França (2015) mostra que, assim como no contexto paulista, no estado do 
Paraná também ocorriam críticas quanto à falta da formação profissional 
nos cursos de professores. O professor Lysimaco da Costa, Diretor da Escola 
Normal Secundária do Paraná, ressaltava a importância das metodologias 
do ensino das matérias, como Metodologia de Aritmética, Metodologia de 
Geometria etc., e criticava a forma como as disciplinas de formação geral 
eram ofertadas, sendo muito abstratas e distanciadas das necessidades de 
ensino para os futuros professores.

Apesar de defender a necessidade de se aprender a Geometria, Desenho 
e Aritmética, assim como as demais matérias do curso primário, para além 
do que se iria ensinar, o professor Lysimaco da Costa (1923) alertava quanto 
ao perigo da especialização com a predominância de disciplinas de cultura 
geral, em detrimento de disciplinas profissionalizantes que melhor poderiam 
atender o objetivo do curso normal.

O novo programa para a Escola Normal paranaense, oficializado em 
1923, era formado pelo curso geral que tinha como objetivo transmitir 
os conhecimentos que deveriam ser ensinados no ensino primário, assim 
como fomentar o desenvolvimento da cultura geral do futuro professor.  
As matérias de formação geral eram distribuídas ao longo de 3 anos do curso 
de formação na Escola Normal (França, 2015).

Além do curso geral, havia o curso especial, com a formação pedagógica 
tanto para lecionar no ensino primário quanto para a possibilidade de lecionar 
na Escola Normal. O curso especial, ou profissional, deveria preparar o 
professor para ensinar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de 
formação geral. Estava previsto um curso de um ano e meio de formação 
profissional, a partir do quarto ano.
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No curso Geral da Escola Normal paranaense, a proposta para o 
ensino de Matemática era dividida por disciplinas que apresentavam os 
seguintes saberes: quatro operações aritméticas, potenciação e radiciação, 
proporções, equações do 1º grau, geometria plana e geometria do espaço. 
Os saberes matemáticos que seriam utilizados pelos normalistas de forma 
mais aplicada em sua função de professores primários eram ensinados no 
Curso Especial. Nas Metodologias de Aritmética e da Geometria, como 
exemplos, deveriam ser trabalhados, além do histórico e da importância da 
matéria, os métodos, processos e os modelos das lições que seriam aplicadas 
na Escola de Aplicação (França, 2015).

Os métodos para ensinar eram tão importantes quanto a seleção dos 
conteúdos. Os documentos oficiais de formação de professores chegavam a orientar, 
inclusive, o método, como era feito com a recomendação do ensino intuitivo 
para ensinar os alunos na escola primária. As normas referentes aos métodos 
deveriam ser seguidas para ensinar todas as matérias, inclusive a Aritmética, a 
Álgebra e a Geometria, de forma que o ensino fosse intuitivo ou experimental, 
com “materialização dos números e objetivação do cálculo”, de forma prática, 
raciocinada, manual e progressiva. Por materialização dos números e objetivação 
dos cálculos, entendia-se a utilização de materiais e/ou objetos que pudessem 
ser manipulados pelos alunos partindo de situações concretas com o objetivo de 
compreender os conceitos matemáticos e chegar às conclusões (França, 2015). 
O método intuitivo, direcionado para ensinar matemática, tinha na observação 
uma maneira de fazer com que os alunos raciocinassem diante de um objeto, 
partindo do concreto para o abstrato, dos sentidos para a inteligência.

O estudo de Portela (2014) traz detalhes sobre o trabalho desenvolvido 
pelo Diretor da Instrução Pública do Paraná, Cézar Pietro Martinez, no início 
da década de 1920, junto aos professores do curso primário, em relação 
ao como ensinar Aritmética pelo método intuitivo e o uso das “Cartas de 
Parker”, material que na época compunha os recursos didáticos utilizados 
nos grupos escolares do país.

Martinez interveio na formação matemática de professores por meio 
de cursos, palestras e artigos exaltando e ensinando, professores em serviço, 
o passo a passo do método intuitivo na Aritmética. Esse método, com 
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alguma adaptação à escola ativa, acabou permanecendo por longo tempo 
como protagonista da matemática ofertada no ensino primário, um saber 
para ensinar também presente numa das disciplinas da parte específica da 
Escola Normal, em tempos de reforma. Assim, a formação matemática de 
normalistas passa, a partir das reformas realizadas em vários estados, por 
uma expressiva renovação dos saberes para ensinar matemática às crianças.

A formação para ensinar matemática nas escolas normais, na década 
de 1920, a partir do que pôde ser observado com os estudos relacionados 
ao estado de São Paulo e do Paraná, configurava-se com matérias para 
formação geral e matérias para formação específica, como já mencionado 
anteriormente. No entanto, a formação geral do normalista, apartada da 
formação específica para ensinar matemática às crianças, destinava-se aos 
saberes disciplinares, objeto do ensino; as específicas tratavam das ferramentas 
que seriam mobilizadas para ensinar os saberes compreendidos nas matérias 
ditas pedagógicas. Faltava, contudo, articulação entre esses dois campos 
distintos. Apesar de restritas, as lições dessas matérias seguiam, separadamente, 
os respectivos programas oficiais de ensino prescritos para a formação de 
professores, porém, oficializa-se a necessidade de saberes para ensinar a 
aritmética, a geometria, o desenho com a inserção das disciplinas de Prática 
Pedagógica, Didática, e as Metodologias Específicas, como no caso da Escola 
Normal de São Paulo e do Paraná.

Os Institutos de Educação e a ênfase na construção 
de saberes aritméticos para ensinar

A necessidade de uma formação adequada dos professores com relação 
a um discurso educativo mais científico impulsionou um movimento 
crescente de produção no campo das ciências da educação, culminando 
na organização de formação em nível superior por meio dos Institutos de 
Educação. Com a chegada dos institutos, inaugurou-se a oferta de uma 
formação profissional, que deveria se distinguir daquela ofertada nos liceus, 
uma formação propedêutica com foco no acúmulo de conhecimentos que 
excediam o que o futuro professor deveria ensinar (Tanuri, 2000).
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Nesse contexto, é criado o Instituto de Educação (IE) de São Paulo, 
no ambiente da reforma educacional realizada pelo educador Fernando de 
Azevedo, em 1933, organizado pelos seguintes níveis do ensino: Jardim de 
Infância, Escola Primária, Escola Secundária e Escola de professores. A Escola 
de Professor Primário se organizou em cinco seções: Educação, Biologia 
Aplicada à Educação, Psicologia Educacional, Sociologia Educacional e Prática 
de Ensino que se subdividia em Prática de Ensino e Matérias de Ensino. 
Cada matéria do ensino primário deveria ser abordada considerando a sua 
psicologia, o estudo do programa escolar para as diferentes classes primárias, 
tipos de escolas e crítica a compêndios e manuais (São Paulo, 1933).

A subseção Prática de Ensino era reservada para o “treino profissional”, 
momento no qual os futuros professores eram expostos ao exercício do 
ensino, depois de terem se dedicado ao estudo das matérias de ensino, 
na subseção que levava esse nome. Nesse contexto, os professorandos se 
deparavam com a Aritmética e as demais matérias de ensino, sendo desafiados 
a ensiná-las. Para Silva (2017), esse fato dá indícios da preocupação com a 
profissionalização da formação do professor primário. As características da 
seção Prática de Ensino, neste contexto, indicam uma formação que tinha 
por objetivo o desenvolvimento profissional por meio do tripé: observação, 
experimentação e participação do ensino.

Os Programas Regulares e Extraordinários do Instituto de Educação 
de São Paulo (1937) apresentam mais elementos para analisar a Aritmética 
para formar o professor primário nessa instituição. Leitura, Escrita e Cálculo 
era uma das matérias, indicando a prioridade que esses saberes tinham 
no currículo da Escola Primária. Essa visão pode estar atrelada à ideia do 
Cálculo como o ensino de rudimentos, as bases mínimas para a oferta de 
escolarização da população brasileira, relacionada ao objetivo de atender 
aos fins republicanos de propiciar um mínimo necessário para todos: ler, 
escrever e contar (Silva, 2017).

Ainda com relação ao programa de 1937, no início do curso, constava 
a explicitação da Aritmética, indicando processos intuitivos do ensino do 
cálculo, a marcha indutivo-dedutiva, o programa mínimo e jogos aplicados. 
Silva (2017) destaca que mesmo em tempos de divulgação do escolanovismo, 
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fazia-se ainda recurso a termos do ensino intuitivo, fato que pode evidenciar 
uma certa resistência do governo paulista, estado que havia se constituído 
como referência na disseminação deste movimento de ensino.

Porém, no transcorrer do curso, pode-se verificar indicações mais 
próximas com as concepções da Escola Nova. O programa previa o estudo 
dos aspectos filosóficos, sociológicos e psicológicos das matérias do primário, 
bem como o estudo dos princípios para a organização dessas no currículo, 
via processos globalizados, de correlação ou o estudo das matérias isoladas

Com relação à Aritmética ofertada no IE de São Paulo, a configuração 
de uma Aritmética profissional se deu pela busca da articulação entre o saber 
aritmético a ensinar, referindo-se necessariamente aos conteúdos previstos 
nos programas das escolas primárias e aos saberes aritméticos para ensinar, 
relacionados às concepções pedagógicas da época (Silva, 2017).

No contexto de remodelações, no âmbito da Escola Normal, é 
organizado, em 1932, o Instituto de Educação do Rio de Janeiro (IERJ) 
quando da atuação do educador Anísio Teixeira à frente da Diretoria Geral da 
Instrução Pública no estado. O curso de formação de professores primários 
foi constituído priorizando a compreensão de modernos métodos de ensino e 
vislumbrando a convergência das seções Matérias de Ensino e de Fundamentos 
da Educação como parâmetro para a prática do futuro professor. Para tal 
fim, havia no IERJ a seção reservada para a realização da Prática de Ensino, 
destaca-se o fato de que havia o pré-requisito de uma formação geral anterior, 
garantida na Escola Secundária (Almeida, 2013).

Pesquisa realizada por Almeida (2013) e que investiga como a 
matemática se apresenta na formação do professor primário nos Institutos 
de Educação do Rio de Janeiro e de São Paulo na década de 1930 nos 
traz alguns elementos que auxiliam na compreensão de como os saberes 
matemáticos eram pensados para o curso de formação. A pesquisa mostra que 
no programa da disciplina Matéria de Ensino de Cálculo era anunciada, em 
seus três objetivos, a oferta de uma formação conforme as novas metodologias 
do ensino, de bases psicológicas, que sustentavam o seu aprendizado. Para 
cursar a disciplina eram estabelecidos alguns pré-requisitos, a saber: domínio 
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perfeito do cálculo, conhecimento dos programas das matérias do curso 
primário e o conhecimento de Psicologia e Sociologia Educacional.

O primeiro objetivo assinalava o conhecimento do cálculo nos aspectos 
históricos, de valor social e de seu conteúdo. O segundo se referia às bases 
psicológicas do ensino do Cálculo, tocando nos seus princípios e métodos. 
O IERJ havia se constituído como referência na produção de conhecimento 
científico em educação, em harmonia com um período de constituição de 
uma pedagogia científica. O terceiro objetivo anunciava o estabelecimento 
constante da relação com as demais matérias que constavam no currículo do 
Ensino Primário, no qual o fim desse formato era a globalização do trabalho, 
compreendendo o diálogo das matérias (Almeida, 2013).

O Inquérito de 1934, documento que era respondido ao final 
da realização das etapas de observação, participação e direção de classe 
pelos professorandos do IERJ, com o objetivo de avaliar as experiências 
realizadas na disciplina Prática de Ensino, concede-nos a aproximação com 
os modelos anunciados no período a respeito da tão almejada formação 
profissional docente. Almeida (2013) e Silva (2017) analisam tais inquéritos 
respondidos e trazem resultados importantes, alguns deles apresentados 
a seguir.

As respostas ao Inquérito indicaram críticas à formação de professores 
no que se refere ao domínio dos conteúdos que seriam ensinados. O momento 
da Prática de Ensino foi bem avaliado pelos professorandos, entretanto quando 
o assunto era a disciplina de formação de professores, denominada Matéria
de Ensino de Cálculo, foram realizadas várias críticas. Eles apontavam as
dificuldades para a abordagem dos conteúdos aritméticos em sala de aula,
visto que o trabalho nessa disciplina considerava que tivessem uma base de
conhecimentos matemáticos, anterior à escola de formação de professores,
e essa parecia não ser a realidade encontrada no grupo. Além disso, foram
feitas críticas com relação à distância do trabalho proposto na Prática de
Ensino e aquele proposto na disciplina Matéria de Ensino de Cálculo, fazendo
com que fosse apontada a necessidade do estudo dos programas do Ensino
Primário como uma saída para o problema (Silva, 2017).
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Os objetivos propostos no programa da matéria Ensino de Cálculo 
estão relacionados aos métodos de ensino e ao conhecimento no que diz 
respeito à sua natureza e organização, ou seja, o estudo do Cálculo do ponto 
de vista do método, dos fundamentos, recursos etc, não havia ênfase no 
conteúdo em si. Mesmo o primeiro objetivo que propõe o conhecimento 
do Cálculo, ele está posto como consequência do estudo do método, e não 
com o fim no estudo do Cálculo.

As análises indicam que no modelo implantado no IERJ a aritmética a 
ser ensinada no curso primário, um dos elementos constituintes da aritmética 
a ensinar, não era objeto da formação do professor, pressupunha-se o domínio 
desse saber, enquanto elementos de uma aritmética para ensinar eram 
contemplados na rubrica Ensino de Cálculo (Silva, 2017).

Nesse processo, é possível identificar uma tensão entre dois tipos de 
saberes, com os quais se deparavam os futuros professores: a aritmética para 
ensinar, desafio que se sobressaía no momento de realização da prática de 
ensino e a aritmética a ensinar, enfatizada ao longo da formação, que tinha 
como pré-requisito o domínio dos conteúdos pelos futuros professores.

Ao realizarem a prática de ensino, os futuros professores colocam em 
suspeição a validade, autoridade ou pertinência dos saberes teóricos que eram 
tratados no curso de formação, evidenciando tensões resultantes da equação 
conteúdos e métodos. O processo de construção da Aritmética profissional 
referia-se a esses saberes teóricos, resultantes do movimento que pretendia 
tomar os saberes aritméticos da prática docente para teorizá-los, objetivá-los 
no currículo de formação de professores (Silva, 2017).

Dada a importância que se consagrou nos currículos de formação para 
a Prática de Ensino, Lunkes (2019) desenvolveu uma pesquisa a respeito da 
matemática da formação de professores lida a partir da Prática de Ensino. 
Lunkes identifica diferentes momentos da Prática de Ensino, que se alternam 
do exercício mimético da docência, ou da passagem da oferta de uma prática 
de ensino na formação de professores como uma rubrica apenas prática, 
como um momento de ida à escola, futuro campo de atuação e sem maiores 
teorizações, para uma prática de ensino que se institucionalizou como uma 
disciplina de formação.
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Na análise das mudanças operadas na Prática de Ensino, no contexto de 
Santa Catarina, Lunkes (2019) observa que no período de predominância do 
movimento escolanovista houve uma tentativa de sistematizar os saberes da 
prática de ensino, deixando de se tratar apenas de um exercício prático, mas 
uma prática elaborada, orientada por fundamentações da época: “[...] com a 
situação de envolver conceitos do dia a dia dos alunos, mostrando sua ‘função 
social’, termo recorrente durante a análise do manual de Aguayo, ‘Didatica 
da Escola Nova’” (Lunkes, 2019, p. 147), analisado, a seguir, neste texto.

Pelo fato de não ter acesso a muitos documentos relativos à Prática 
de Ensino, no Instituto de Educação de Florianópolis, Lunkes (2019) dá 
destaque a uma Ata de prova de concurso desse Instituto, para a disciplina 
Metodologia e Prática de Ensino. Para a referida prova, foram sorteados os 
seguintes pontos “1ª questão: Conceito e divisão da didática; 2ª questão: 
O cálculo e a aritmética; 3ª questão: Caixas escolares”. Segundo Lunkes, 
fica evidente uma preocupação que nessa disciplina fossem abordados 
saberes didáticos, elementos dos saberes para ensinar as matérias do Ensino 
Primário. Também identificou a proposição desses elementos em cadernos 
de alunas normalistas, da disciplina de Metodologia do Ensino, referentes 
à década de 1940.

Em um caderno da normalista, foi possível identificar a abordagem de 
uma temática mais geral, relativa aos métodos de ensino e questões relativas 
ao ensino de aritmética, especificamente sobre o como ensinar essa matéria 
de ensino, preocupações que remetem a elementos constituintes de um 
saber para ensinar aritmética. (Lunkes, 2019, p. 147).

Observa-se, a partir da análise do caderno de Metodologia da normalista 
de Santa Catarina, uma ênfase na organização dos temas a serem estudados e a 
importância da sua seriação: “Extensão dos números: Primeiro ano primário de 
1 até 100; Segundo ano primário até 10 000. Adição: 1º passo: dois algarismos 
cujo resultados não excede 10. 2º passo: dois algarismos cujo resultado excede 
10 etc.” (Lunkes, 2019, p. 150). Destacam-se também as orientações com 
respeito à identificação do simples e difícil no ensino de matemática, fazendo 
menção a experiências do ponto de vista da Psicologia experimental, indicando 
os principais erros das crianças, em subtração, soma etc.
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No caderno denominado Prática, da mesma normalista, agora do ano 
de 1950, Lunkes (2019) analisou vários planos de aulas de aritmética, que 
envolviam o ensino das quatro operações, projeto de uma feira, envolvendo 
compra e venda, diversos problemas aritméticos etc. Ressaltando a diferença 
de estilo entre os dois cadernos, identifica, no caderno de Metodologia,  
o que considerou uma maior proximidade com a perspectiva do movimento
escolanovista. Quanto ao caderno de Prática, concluiu que o passo a passo
dos planos de aula estavam muito associados às proposições apresentadas nos
programas da década de 1910, para o estado de Santa Catarina, bem como,
o fato de haver ênfase em atividades de observação, ao desenvolvimento de
atividades associadas ao empirismo, apoiados nos sentidos de ver, tocar e sentir.

Os estudos analisados mostram que na década de 1930 ocorreram 
alterações na formação das normalistas, seja com a criação dos Institutos 
e em especial com a oferta de disciplinas de metodologias da Matemática, 
como apontam registros encontrados em cadernos de normalistas do período.

A matemática da formação de professores nos manuais 
pedagógicos

A matemática para ensinar, em geral, encontra-se, no período analisado, 
relacionada com os aspectos didático-pedagógicos que compõem os saberes 
do professor que ensina matemática. Nesse sentido, os manuais pedagógicos 
destinados à formação inicial do professor que ensina matemática se 
configuram com um dos documentos possíveis de serem mobilizados na 
análise desses saberes. A modernização da escola primária foi um tema 
recorrente nos debates educacionais até os anos 60 do século XX. Com a 
circulação de ideários estrangeiros apresentando diversidade de métodos para 
uma escola mais dinâmica, intensificam-se na década de 1930 as discussões 
em torno da escola ativa. Como os novos ideários propagados no Brasil, 
chegam aos professores, os grandes artífices desse processo?

Um campo fértil para a disseminação das novas ideias, especialmente 
para difundir novos saberes para ensinar na escola primária, foram os impressos 
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pedagógicos, materiais destinados aos professores e que tiveram intensa 
publicação no período que estamos focalizando. Dentre eles, as revistas e 
manuais pedagógicos portavam saberes que auxiliavam na configuração de 
uma nova cultura profissional (Pinto, 2016).

Além de trazer informações sobre a graduação dos conteúdos, muitos 
desses manuais forneciam o “passo a passo” a ser seguido pelo professor,  
o que favorecia o planejamento e encaminhamento das aulas da matemática a
ser ensinada na escola primária. Defendendo concepções de ensino, métodos
e uso de determinados materiais para ensinar matemática, os manuais
pedagógicos, juntamente com as revistas pedagógicas, apresentaram-se, no
período, como materiais indispensáveis para leitura das normalistas.

O estudo de Rogério dos Santos Carneiro (2021) que investigou a 
aritmética para ensinar em manuais de Didática da Matemática publicados 
no período do escolanovismo (1930-1960), observou que, na tensão existente 
entre dois campos disciplinares distintos, matemática e educação, eram 
produzidos novos saberes para ensinar matemática nos primeiros anos escolares.

Nos manuais pedagógicos destinados ao ensino da Matemática e 
publicados no período escolanovista, Carneiro (2021) encontrou características 
de uma nova aritmética para ensinar, saberes que sinalizavam renovação na 
formação de professores do ensino primário tendo em vista prepará-los 
para demandas de uma sociedade que requer novos conhecimentos de 
sua população. Rompendo com tradições pedagógicas que valorizavam 
a decoração e a prática mecânica de cálculos aritméticos, os autores dos 
manuais analisados, apresentam novas orientações, processos e dinâmicas 
para o ensino de matemática, especialmente as decorrentes da psicologia 
experimental, de base estatística que centrou o olhar no aluno, em seus 
interesses, seu cotidiano, seus ritmos de aprendizagem, a partir dos ideais 
de uma escola ativa e sob medida para as crianças.

Nesse sentido, os autores dos manuais preocuparam-se em apresentar 
saberes profissionais para a prática do ensino da aritmética na escola primária, 
saberes que passando por processos de sistematização e objetivação, deslocaram-
se do campo da Didática Geral para o campo da Didática da Matemática. 
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Orientações como o uso de jogos para ensinar determinados conceitos 
aritméticos imprimem um sentido real aos conceitos, à valorização do 
cálculo mental para o desenvolvimento da capacidade intelectual da criança, 
à mobilização de estratégias para a resolução dos problemas relacionados ao 
contexto infantil, à práticas de observação e reflexão sobre figuras e objetos, 
à gradação dos conteúdos, compreensão e busca de soluções para a superação 
de dificuldades encontradas pelas crianças na aprendizagem da aritmética.

Na década de 1930, assistiu-se à emergência de uma preocupação, 
tanto com os métodos quanto com os meios para o ensino de Aritmética.  
Os métodos e os meios para o ensino de Aritmética começaram a se 
complexificar, ganhando espaço com publicações como a Nova Metodologia 
da Aritmética de Edward Lee Thorndike.

O referido autor teve grande importância em relação à divulgação 
de discussões sobre o ensino de aritmética, dada a ampla circulação de sua 
obra, no Brasil, em especial nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 
Minas Gerais e Sergipe entre as décadas de 1920 e 1960 (Felisberto, 2019; 
Rezende, 2016; Santos, 2006; Silva, 2017).

Thorndike (1936) indicava novos métodos para o ensino de Aritmética 
a partir de referenciais pautados na Escola Nova. Além da relação com a 
vida e a gradação do ensino, colocava em evidência o interesse infantil com 
o uso de jogos, competições e outros recursos semelhantes, como meio de
motivação e treinamento. O autor defendia a objetivação do número, ou
seja, era necessário relacionar os algarismos e operações com objetos, pelo
uso de materiais ou com situações cotidianas, assim, os exercícios deveriam
partir de casos concretos e que tivessem algum sentido para a criança.

Também era criticada a quantidade significativa de cálculos empregados 
pela escola, pelo fato de esses não serem úteis à vida cotidiana. Thorndike 
(1936) afirmava que importa, para a vida prática, na adição e na subtração 
de frações ordinárias, por exemplo, os exercícios que se relacionam com 
frações de jarda, libra, dúzia, polegada e outras medidas de uso comum, 
utilizadas no armazém, na loja, no comércio em geral. Para o autor, não 
deveria se perder tempo com atividades que não seriam do uso cotidiano, 
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alertando que o bom professor e os bons compêndios deviam trabalhar com 
exercícios que haviam sido submetidos à cuidadosa análise, tendo em vista 
o diálogo com a realidade.

Havia uma preocupação em oferecer os meios para o ensino adequado, 
compreendendo as limitações e potencialidades dos alunos, considerando 
as contribuições da Psicologia, que se tornara uma psicologia da criança, 
uma psicologia educacional. Thorndike traz para discussão questões sobre os 
conteúdos aritméticos mínimos necessários, a maturidade da criança para a 
aprendizagem e a pertinência ou não de reprovação nos primeiros anos do 
ensino primário, visto ao grande número de reprovação que ocorria na época.

Além disso, conforme indica Silva (2017), sua obra contribui para a 
compreensão sobre a autonomia dos saberes ensinados na escola no que tange 
ao campo disciplinar ao qual ela pertence. Neste caso, o ensino de Aritmética 
proposto por Thorndike (1936) não tinha por objetivo a reprodução de 
princípios aritméticos como apresentado pela disciplina de Matemática. 
Ao defender uma aritmética útil no ensino primário, evidenciava uma 
organização interna desse conhecimento.

Outros autores, além de Thorndike, marcaram presença com obras 
recomendadas para cursos de formação de professores do ensino primário, 
entre elas: A Aritmética na “Escola Nova” (1933), de Everardo Backheuser; 
Metodologia da Matemática, de Irene de Albuquerque (1951) e Metodologia 
do Ensino Primário (1961), de Afro do Amaral Fontoura.

O manual “A Aritmética na “Escola Nova” (1933), de Everardo 
Backheuser, apresenta sugestões práticas para o ensino de Aritmética que 
foram divididas em tópicos, quais sejam: noção de número; os algarismos; 
ligação da aritmética às outras disciplinas primárias; soma e subtração; 
multiplicação; divisão e fração.

O autor considera que nem todas as crianças aprendem as noções de 
número da mesma forma, é aconselhado que fossem utilizadas diversificadas 
ferramentas metodológicas para atingir a aprendizagem de todos em 
uma mesma sala de aula, uma forma de respeitar as diferentes formas de 
aprendizagem das crianças. Dentre elas, é destacada a aprendizagem intuitiva, 
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por meio da observação e da comparação de imagens e/ou objetos. Prática 
que poderia privilegiar as crianças que são mais visuais, aquelas que possuem 
facilidade de aprender vendo o processo; aquelas que são mais auditivas, que 
possuem facilidade de aprender associando ao que está sendo explicado pelo 
professor durante as aulas, e aquelas que são mais táteis, que aprendem melhor 
manuseando materiais. A importância de relacionar o ensino de Aritmética 
às outras matérias da escola primária também é ressaltada por Backheuser 
(1933). Ele salienta a relevância de um trabalho interdisciplinar com, por 
exemplo, as matérias de Desenho, Música e Educação Física ou até mesmo 
com aquelas que não tenham pontos em comum explícitos com a Aritmética.

O uso de materiais manipuláveis, jogos e da contextualização no ensino 
também são temas discutidos por Backheuser (1933). Para o ensino da 
aritmética poderiam ser utilizados os jogos que já foram idealizados para serem 
aplicados em sala de aula, até aqueles que podem ser adequados ao ensino 
da aritmética, como é o caso do dominó. Os problemas contextualizados 
deveriam ser utilizados como forma de despertar o raciocínio, pois este tipo 
de abordagem auxiliaria os alunos a pensar sobre a resolução dos problemas, 
além de despertar o interessante e deixá-los mais motivados. A importância 
ao uso de contexto pode ser constatada como, por exemplo, quando diz que 
o ensino da multiplicação, deveria iniciar por 2, pois os alunos já teriam a
noção de par e, assim, seria fácil de contextualizar com objetos do dia a dia,
como um par de sapatos, dois pares de sapatos. Em seguida, seria introduzida
a multiplicação por 4, que já utilizaria a base apreendida na multiplicação
por dois e poderiam associar a partes, ou características, de alguns objetos,
como quantidade de pés das cadeiras, mesas ou os cantos de uma porta.

Outro destaque dado por Backheuser (1933) refere-se ao cálculo 
mental, considerado como prática obrigatória nas aulas de Aritmética.  
A justificativa para tal inclusão está fundamentada em sua utilização prática 
no cotidiano dos alunos e das pessoas em geral, não só durante o período 
em que estão cursando o ensino primário, mas em todas as etapas de sua 
vida estudantil, profissional e pessoal. A prática do cálculo mental nas aulas 
de Aritmética do ensino primário deveria objetivar a segurança e a rapidez 
na resolução de atividades e problemas.
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O autor, representante da Escola Nova, visitou vários países em busca 
de compreensão das diferentes vertentes das concepções de tal movimento. 
Foi grande defensor da escola ativa, especialmente de uma escola sob medida, 
em que as crianças são agrupadas não apenas por idade, mas de acordo com 
resultados dos diagnósticos propostos pela psicologia experimental.

O manual Metodologia da Matemática, de Irene de Albuquerque 
(1951), traz contribuições para se compreender a matemática da formação 
do professor primário no que se refere aos saberes para ensinar matemática 
nos primeiros anos escolares. A obra foi dividida em duas partes: a primeira 
apresenta conceitos mais gerais necessários à aprendizagem e a segunda indica 
orientações mais específicas sobre a forma como os conceitos matemáticos 
poderiam ser ensinados durante a formação de futuros professores.

Analisando a programação abordada pela autora, nota-se que na 
introdução de seu livro, estão elencadas preocupações com a gradação 
e dosagem de conteúdos, tendo em vista atender interesses e ritmos de 
aprendizagem dos alunos e sugerindo que se leve em consideração as 
dificuldades por eles apresentadas. É evidenciada, aos futuros professores, 
a gama de saberes indispensáveis para o ensino de conteúdos matemáticos, 
assim como enfatizada a necessidade de iniciar a explicação com termos/
exemplos caracterizados como simples. A autora da obra sugere, no trabalho 
com números pequenos, aumentar as dificuldades, gradualmente. Também 
recomenda: o cuidado com o planejamento do conteúdo e do modo como 
ele será trabalhado durante as aulas; a elaboração e proposição de problemas 
relacionados ao cotidiano infantil, podendo partir do concreto, da experiência 
da criança e/ou das atividades da criança na escola; a criação e desenvolvimento 
de projetos e o método da descoberta fazendo com que os alunos se envolvam 
e sintam-se motivados para aprender matemática.

As orientações perpassam os conteúdos programáticos, exemplificando, 
com instruções passo a passo, modos de ensinar matemática nos primeiros anos 
escolares. São apresentadas orientações sobre como devem ser desenvolvidos 
o planejamento das aulas e de atividades com jogos e/ou materiais concretos,
a elaboração de problemas, a resolução de diferentes tipos de problemas,
entre outras práticas pertinentes à atuação do futuro professor. Há um
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comprometimento com os princípios da pedagogia científica, abordando 
o ensino da matemática relacionada ao cotidiano infantil e apresentando 
críticas fundamentadas ao ensino que, em tempos passados, priorizava a 
abstração, a memorização, a repetição, sem respeitar os interesses, a etapa 
de desenvolvimento da criança e a realidade infantil.

A obra Metodologia do Ensino Primário, de autoria de Afro do Amaral 
Fontoura (1961), apresenta uma abordagem específica para a Metodologia 
da Matemática. Nesta parte, são discutidos os seguintes tópicos: Conceito, 
importância e compreensão; A Matemática e a Nova Pedagogia; Psicologia 
Aritmética; Objetivos; Motivação; Direção da Aprendizagem da Aritmética; 
Fixação da Aprendizagem; Verificação da Aprendizagem; Exercícios e 
problemas e Jogos e aparelhos.

Dentre as metodologias de outras disciplinas da escola primária, 
o autor apresenta a metodologia da matemática, defendendo a ideia de 
que a matemática dos anos iniciais deveria ser ensinada essencialmente  
de forma prática, sem fórmulas, abstrações e teorias complicadas, as quais 
o autor exemplifica como sendo os teoremas e corolários, ou seja, o ensino 
de matemática precisaria ter uma razão de ordem prática, com aplicação 
no cotidiano do aluno.

As orientações destinadas aos professores, relacionadas com elementos 
que podem ser tomados como constitutivos de uma matemática para ensinar, 
são observadas ao longo de toda a obra. A preocupação era auxiliar o professor 
quanto ao desenvolvimento de situações que pudessem promover a motivação 
da aprendizagem por parte dos alunos. O uso de dados que não fossem 
absurdos, levando em conta a experiência da criança e as atividades infantis 
como ponto de partida das atividades, o desenvolvimento de projetos e de 
pesquisas e o uso de dinâmicas e jogos são algumas das ações que precisariam 
ser utilizadas no ensino da Matemática.

O uso do conceito de “concreto” é enfatizado na obra de Fontoura, 
como por exemplo, quando, no ensino de frações, o professor é orientado 
a desenhar figuras no quadro e apresentar aos alunos objetos concretos que 
pudessem ser divididos. Também poderiam ser indicados materiais acessíveis 
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como o papelão, onde os alunos poderiam desenhar, recortar e/ou pintar 
as partes de um todo, representando as frações solicitadas pelo professor. 
Além das preocupações citadas anteriormente, havia a indicação quanto à 
verificação da aprendizagem, que poderia ser realizada por meio de diferentes 
instrumentos, quais sejam: aplicação de exercício, resolução de problemas, 
uso de jogos, discussões (ou debates), resolução de testes e realização de 
sabatinas, desde que estas não fossem muito longas e cansativas. O professor 
poderia utilizar uma dessas técnicas, ou mais, se assim julgasse necessário.

Outro manual pedagógico que marcou presença na formação de 
normalistas, ofertada no estado de São Paulo, na década de 1950, foi Práticas 
Escolares, de Antonio D’Ávila, educador com ampla experiência em formação de 
professores para o ensino primário. Este manual, organizado em 3 volumes, teve 
seu primeiro volume publicado em 1954, e já em 1955 alcançava sua 7ª edição.

A obra apresenta significativa contribuição para a prática docente tanto 
para os professores em serviço quanto aos futuros profissionais que cursavam 
o último ano e realizavam estágio nas Escolas Normais. Instigando-os a
decidir sobre técnicas e procedimentos a serem utilizados no planejamento
das aulas, o autor fornecia pistas de caráter prático que levavam em conta
diferenças individuais dos alunos. Contendo fundamentos de Didática Geral
e de Metodologias das principais matérias ofertadas na escola primária,
este manual disponibilizava ao futuro professor, desde o passo a passo de
aplicação de testes de prontidão da criança de sete anos para a alfabetização,
como os elementos essenciais para o professor ensinar matemática e outras
matérias no curso primário. Além de apresentar uma descrição minuciosa
do teste ABC, dispositivo pedagógico que requeria um saber de suma
importância para os normalistas da época, o manual inclui também provas
da escala Binet-Simon, teste indicado para verificação do desenvolvimento
da inteligência da criança Tais elementos expressam a pedagogia científica,
apoiada na psicologia de base estatística que permeava as principais propostas
escolanovistas em destaque no período (Pinto, 2016).

Uma característica da obra em questão é o espaço dado pelo autor aos 
tipos de problemas práticos, ou da vida real, ao invés de indicá-los como modelos 
a serem seguidos, estratégia que desafia o leitor a elaborar críticas quanto 
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aos aspectos favoráveis a um ensino ativo. Com os exemplos de problemas 
de logicidade, o autor sugere alguns exercícios para aguçar o raciocínio da 
criança. Os saberes identificados na obra de D’Ávila, aproximavam-se da 
materialização de um saber fundamentado numa pedagogia científica que, 
mais que soluções e respostas, suscita novas indagações aos antigos objetos 
culturais, dando um novo passo na formação profissional do professor da 
escola primária (Pinto, 2016).

Foi possível perceber que as representações dos autores de manuais 
acerca do ensino da Matemática apresentam muitas convergências. Em geral, 
compreendiam que o ensino da Matemática deveria estar ligado com a vida 
e que as atividades propostas deveriam partir do concreto, teriam que ter 
relação com o universo infantil, com jogos e atividades que dessem sentido 
aos saberes. O ensino deveria partir do simples para o mais complexo, 
graduando as dificuldades e despertando o interesse dos alunos e o uso do 
cálculo mental e de projetos também marcam uma forte presença.

Desta forma, elementos escolanovistas para ensinar matemática são 
marcantes nas indicações destes manuais que, ao participarem da formação do 
professor primário, foram instrumentos que fizeram circular representações 
sobre saberes para ensinar matemática no emblemático período que se destacou 
como um momento de consolidação do Movimento da Escola Nova.

Os saberes para ensinar Geometria, Desenho, Trabalhos 
Manuais e Formas

Nesta parte do presente capítulo, apresentamos uma discussão 
sobre resultados de pesquisa relacionados aos saberes geométricos, termo 
que se refere a conceitos, definições, propriedades e práticas pedagógicas, 
reconhecidos como o campo de estudo da Geometria, que fazem parte da 
cultura escolar e que estavam imersos em diferentes matérias de ensino, 
quais sejam: Geometria, Desenho, Desenho Linear, Desenho Geométrico, 
Formas, Modelagem, Trabalhos Manuais, Matemática, entre outras, durante 
o período analisado.
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Para iniciar, discutimos elementos da pesquisa realizada por Torres 
(2018) e que teve por objetivo investigar como a formação matemática 
para professores primários nos Institutos de Educação de Santa Catarina, 
na década de 1930, era prescrita nos documentos oficiais. Resultados da 
pesquisa indicam que, na década anterior a 1920, a formação do professor 
na Escola Normal de Santa Catarina procurava se distanciar da formação 
focada em letras e humanidades, preponderante até então. Assim, houve 
um aumento nas aulas, como por exemplo, de Aritmética e Geometria, a 
adoção do método intuitivo e de um currículo enciclopédico e a inserção 
das matérias de Pedagogia e Psicologia para a formação na Escola Normal. 
Já no ano de 1920, foi criada a Escola Modelo de Aplicação, anexa à Escola 
Normal, com o objetivo de encaminhar os alunos normalistas para a prática 
do ensino primário.

A Escola Normal catarinense manteve essa estrutura até o ano de 
1935, quando se transformou em Instituto de Educação e houve uma 
mudança organizacional na administração do ensino. A nova organização 
ficou conhecida como Reforma Trindade e teve como foco principal a 
formação de professores de diversas modalidades. Junto aos Institutos, 
passaram a ter Jardim de Infância, Escola Isolada, Grupo Escolar, Escola 
Normal Primária, Escola Normal Secundária e Escola Normal Superior 
Vocacional. Na Reforma Trindade, as ciências fontes de educação, como 
a Biologia, a Pedagogia, a Sociologia e a Psicologia, eram a base da Escola 
Normal Superior Vocacional e teriam o propósito de dar subsídios para os 
professores compreenderem os alunos na sua complexidade (Torres, 2018).

No ano de 1936, o Departamento de Educação do estado de Santa 
Catarina, indicou algumas ações que estava fazendo para ampliar os saberes 
desses docentes, como: oferecer aulas práticas, conferências e palestras 
públicas; uniformizar os processos de ensino; analisar e comentar a legislação 
escolar; acentuar a importância do vernáculo, da educação física, do ensino 
religioso, da estatística escolar, enfim havia uma diversidade de saberes que 
estavam sendo implementados para aprimorar a docência dos professores, 
saberes esses que Hofstetter e Schneuwly (2017) chamam de cultura geral.
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Além disso, as reformas empreendidas na década de 1930 mostram 
a ampliação e a inserção cada vez mais significativa das Ciências da 
Educação nos programas da Escola Normal de Santa Catarina como a 
Pedagogia, Didática, Biologia, Psicologia, Filosofia, História e Sociologia. 
Assim, segundo Torres (2018, p. 82), “podemos dizer que os Institutos 
de Educação de Santa Catarina estavam sintonizados com os debates 
que apontavam para a preocupação com a cientificização do campo 
pedagógico brasileiro”.

A terceira cadeira no curso normal, denominada Aritmética, Álgebra e 
Geometria, apontava os conteúdos matemáticos específicos para a formação 
dos professores primários.

No 1.º ano, deveria ser trabalhada a Aritmética, somente como uma 
introdução, e seu ensino seria aprofundado no 2.º ano, quando seriam 
incluídos os conteúdos de juros simples e compostos e começaria a se 
relacionar com a Álgebra. E, por fim, no 3.º ano, o aluno teria contato com a 
Geometria, com a indicação dos seguintes conteúdos: definições preliminares 
(corpo, superfície, linha, ponto geométrico), ângulos, paralelas e secantes, 
perpendiculares e oblíquas, triângulos e quadriláteros, círculo, polígonos 
regulares, medida, retas proporcionais entre si e consideradas também no 
círculo, medidas dos lados dos polígonos, medidas das áreas, volume do 
cubo, prismas, pirâmides, cilindros e esfera (Torres, 2018).

Na cadeira denominada “Aritmética, Álgebra e Geometria” eram 
abordados apenas os conteúdos específicos de Matemática, constituindo, 
assim, os objetos de trabalho dos professores primários, ou seja, relacionados 
aos saberes a ensinar, os quais seriam operados com ferramentas que 
constituíam os saberes para ensinar.

Torres (2018) trata ainda da oitava cadeira do Curso Normal, 
denominada Noções de Pedagogia e Psicologia, presente também no programa 
de 1928. Isso demonstra uma preocupação com o caráter científico da 
formação inicial, oferecendo indícios de uma sustentação das práticas 
pedagógicas dos futuros professores.
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Nessa direção, no 3.º ano, havia a matéria de Psicologia, integrando 
conhecimentos de caráter social e biológico. No 4.º ano, os alunos teriam 
contato com as Metodologias de ensino na matéria de Pedagogia, em que 
os conteúdos prescritos eram mais extensos.

Entre os conteúdos elencados na matéria de Pedagogia, em especial, 
o tópico n. 18 - Noções de métodos de Pestalozzi, Froebel, Decroly e 
Montessori e o tópico n. 20 - Metodologia contemporânea do ensino da 
leitura, linguagem, caligrafia, aritmética, geografia, história e ciências físicas 
e naturais favorecem uma análise sobre os novos métodos relacionados 
aos saberes geométricos. No entanto, não há mais detalhes de como estes 
tópicos seriam trabalhados, inclusive a Geometria não é citada no tópico 
20 em que, entre os saberes matemáticos, somente a Aritmética parece ter 
um estudo relacionado à sua metodologia específica.

Nessa oitava cadeira do curso foram identificados elementos dos saberes 
para ensinar na formação dos professores, nela propunha-se o estudo de 
procedimentos e métodos para a profissão de ensino e formação, como também, 
sobre o aluno, que iriam refletir na sua prática de ensino (Torres, 2018).

Ainda em terras catarinenses, no ano de 1935, o então diretor do 
Departamento de Educação, Luiz Sanches Bezerra da Trindade, recomendou 
que as escolas normais comprassem o manual Didática da Escola Nova, de 
A. M. Aguayo conforme relata Torres (2018). Analisando esse material, de 
modo específico os saberes geométricos, vários aspectos chamam a atenção.

No manual de Aguayo (1952), o tópico geometria é um subcapítulo 
de apenas dois parágrafos do tópico de aritmética. Ele sugere ao professor 
que a geometria teria de ser apresentada por meio de desenhos, medições e 
não por demonstrações lógicas. Para o autor, “Inútil é, portanto, propor aos 
alunos problemas sobre a superfície do trapezoide, o volume da pirâmide, a 
área lateral de um cone, etc.” (Aguayo, 1952, p. 94). Ele explica que o ensino 
da Geometria deveria se basear em problemas que têm frequente aplicação 
na vida real. Além disso, indica que nos graus inferiores e intermediários, a 
Geometria deveria se confundir (no sentido de juntar-se) com a Aritmética 
e o Desenho e que somente na escola primária superior a Geometria seria 
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uma disciplina separada, chegando à demonstração das proposições mais 
simples como semelhanças de figuras e o teorema de Pitágoras.

Estudo realizado por Silva (2018) e que analisa os saberes geométricos 
no ensino primário de Minas Gerais, no período de 1925 a 1932, tendo 
como fonte a Revista do Ensino de Minas Gerais, também contribui para 
a nossa discussão. Analisando um total de 78 revistas, a autora relata que a 
maioria dos textos eram organizados em aulas modelo, com a preocupação 
de contribuir para a formação do professor que iria desenvolver tal conteúdo 
em sala de aula. Como exemplo de uma aula modelo, Silva (2018) analisa 
um artigo publicado em 1926, na Revista de Ensino de Minas Gerais, de 
autoria de Vitalia Campos. A autora do artigo indica que, inicialmente, a 
professora deveria relembrar o estudo sobre o cubo, feito na aula anterior, 
para, na sequência, introduzir um novo sólido, o paralelepípedo, que não 
tem todas as faces iguais e quadradas. Em seguida, pediria para que as 
crianças apresentassem exemplos de objetos com a forma de paralelepípedo 
na sala de aula, aproveitando para explorar as faces das formas e mostrando 
a diferença entre quadrado e retângulo. A próxima etapa seria realizar um 
desenho, recortagem, colagem e montagem de um paralelepípedo, utilizando 
a régua e o esquadro. Também é reiterada a importância da formação de 
figuras, indicando que a professora desenhasse, no quadro, os quadriláteros 
(quadrado, retângulo, trapézio, losango e paralelogramo), comparando-
os e explorando suas características e nomenclaturas, a partir das quais 
seriam organizadas as definições. É possível identificar aspectos do método 
escolanovista, como o olhar voltado ao aluno, fazendo com que ele fosse 
um personagem ativo no processo de ensino e aprendizagem.

Ao analisar os artigos da Revista de Ensino de Minas Gerais, que tratam 
sobre saberes geométricos, é possível identificar vários elementos relacionados 
aos saberes para ensinar, tais como: o cuidado com a exploração de objetos para 
manipulação, com o diálogo entre professor e aluno (perguntas e respostas) 
e com a realização de desenhos no quadro-negro. Os professores deveriam 
explorar os sentidos das crianças ao construírem formas geométricas com o 
uso de materiais diversificados ou em atividade de visitação a uma casa em 
construção, em que os alunos observariam as diversas etapas do processo, 
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indicando que eles chegariam ao conhecimento por meio da experiência 
vivenciada, aproximando a criança de sua realidade. Saberes relacionados 
às figuras planas e aos sólidos geométricos eram, muitas vezes, indicados 
a partir de diálogo detalhado e do desenho no quadro-negro, permitindo 
desenvolver habilidades como percepção, comparação, direção, sentido e 
medição (Silva, 2018).

Dessa forma, por meio da análise destes artigos, foi possível destacar 
o surgimento de novas tendências, como o escolanovismo, que propunha
reformas educacionais, deslocando o centro da aprendizagem do conteúdo
para o aluno, em paralelo às raízes no passado, no caso o método intuitivo,
que se baseava na observação de coisas. Notou-se a preocupação em divulgar
as novas tendências da Escola Nova para o ensino primário, permitindo
aos professores terem acesso às novas noções e as executarem nas aulas. No
entanto, traços do método intuitivo ainda permaneciam, mostrando que as
novas tendências eram desenvolvidas a partir do método em vigor.

Com o objetivo de discutirmos sobre os saberes para ensinar Geometria 
no estado do Paraná, retornamos nossa análise para o programa paranaense 
elaborado para a Escola Normal de Curitiba, no Paraná, e que era formado 
pelo curso geral com as matérias de Desenho, Geometria Plana e Geometria 
no Espaço que envolviam os saberes geométricos, além do curso especial 
com as matérias de Metodologia da Geometria e Metodologia do Desenho, 
entre outras.

Pesquisa realizada por Camara (2019), que investigou como os saberes 
geométricos foram introduzidos nas escolas primárias do estado do Paraná 
entre as décadas de 1890 e 1940, analisou o material elaborado por Oswaldo 
Pilotto, em 1926, professor da cadeira de Metodologia de Geometria da 
Escola Normal. Este material era utilizado por Pilotto em suas aulas e 
apresenta sete lições, a saber: histórico, importância da Geometria, métodos 
de ensino, processos de ensino, vícios do ensino, modelo de aula e plano 
tipo para as lições de forma.

Pilotto (1926) descreve, em seu material, a importância dos 
conhecimentos geométricos no que se refere ao valor didático e prático. 
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Com relação ao valor didático, acredita que a Geometria, além de completar 
o desenvolvimento de uma instrução geral no ensino primário, também
facilita o estudo de várias outras ciências. Já seu valor prático advém das
várias aplicações na vida cotidiana e do seu uso em diversas profissões.
O desenvolvimento do ensino da Geometria, segundo o autor, pode apresentar
duas tendências contrárias: uma em que os professores vão dos estudos das
linhas e das superfícies aos sólidos; e outra, ao contrário, estudam primeiro
os corpos para depois tratarem das superfícies e das linhas. Todavia, Pilotto
(1926, p.10) justifica que devemos preferir a segunda, pelas seguintes razões:

1º - As primeiras licões de geometria devem tratar de assuntos 
concretos para que sejam comprehendidas pelos alumnos. Ora, 
os corpos geometricos são cousas concretas enquanto que as 
linhas, o ponto, as superficies são puras abstrações que não 
tem existência real fora dos corpos.

2º - O estudo dos sólidos requer a actividade da junção 
perceptiva, enquanto que as linhas, os ângulos, etc, são produtos 
exclusivos da abstração.

3º - Não é facil ir dos conhecimentos abstratos (linhas) aos 
concretos (corpos).

Nas etapas apresentadas por Pilotto é indicada a necessidade de os 
assuntos serem iniciados pela utilização de objetos concretos, partindo do 
estudo dos sólidos geométricos para depois realizar o estudo das figuras 
planas. Percebe-se a intenção de um ensino de saberes geométricos voltado ao 
método intuitivo (o concreto, o sensível) e analítico (do todo para as partes).

Leme da Silva (2015), ao analisar as ideias sobre o ensino de saberes 
geométricos apresentadas por Oscar Thompson, também verificou haver a 
sugestão do uso de modelos necessários ao ensino da Geometria no estado 
de São Paulo no final do século XIX. Para Leme da Silva (2015, p. 656), a 
proposta apresentada por Thompson “[...] conjuga de forma harmoniosa 
os princípios dos métodos intuitivo e analítico”, sendo então considerada 
na vertente do método intuitivo-analítico. Tanto na proposta de Pilotto, já 
na década de 1920, como na de Thompson há características dos métodos 
intuitivo e analítico para o ensino dos saberes geométricos no ensino primário.
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Dessa forma, há evidências do uso do método analítico para o ensino 
da Geometria no estado do Paraná, indicando que as propostas apresentadas 
nos programas do ensino primário estavam em diálogo com a formação das 
futuras professoras, com o objetivo de que estas tivessem as ferramentas 
necessárias para desenvolver as atividades relacionadas aos saberes geométricos 
em suas práticas de sala de aula.

Assim, ao organizar o currículo com os cursos geral e especial, com o 
auxílio da Metodologia de Geometria, percebe-se uma tentativa de explicar 
como deveriam ser ensinados os conteúdos aprendidos em Desenho, Geometria 
Plana e Geometria no Espaço, associadas ao campo disciplinar da Matemática. 
Observa-se, portanto, uma diferença de finalidades das disciplinas, como 
por exemplo, uma disciplina trataria dos conteúdos geométricos que o 
futuro professor ensinaria; e a outra disciplina, posteriormente, deveria lhe 
apresentar os saberes para ensinar estes conteúdos geométricos.

Pesquisas realizadas pelo GHEMAT, nos vários estados brasileiros, 
mostram as inúmeras matérias que compõem a cultura escolar de determinada 
época e local. Entre essas matérias e, em especial, que continham saberes 
geométricos em suas indicações há a rubrica Formas. Neste contexto, Frizzarini 
e Leme da Silva (2016) mostram que, no programa primário paulista de 1925, 
essa matéria era ministrada nos dois primeiros anos, sendo uma preparação 
para a matéria de Geometria que seria ministrada nos dois últimos anos. 
Para as autoras, o estudo de Formas foi uma maneira de serem produzidos 
saberes e práticas com o objetivo de ensinar determinados conteúdos. Assim, 
“A lição de formas é fruto da pedagogia intuitiva que se mescla a vaga da 
escola ativa, subsidiando os primeiros temas de ensino dos programas. Sem 
ser Geometria, revela-se como algo anterior a ela, algo ainda mais simples, 
mais inicial, mais elementar” (Frizzarini & Leme da Silva, 2016, p.19).

Na matéria de Formas, o enfoque era dado às figuras tridimensionais e 
bidimensionais, levando o aluno a construção, observação e manipulação de 
objetos que os representem. Já em Geometria, as propriedades tinham maior 
visibilidade. Os alunos teriam que construir formas geométricas com régua, 
esquadro, transferidor e desenvolver as propriedades aprendidas, oferecendo 
uma característica mais formal e conceitual. O estudo de Formas deveria 
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ser muito prático e intuitivo, desenvolvido à vista de modelos de sólidos 
geométricos e objetos, não devendo preocupar-se com suas denominações 
ou noções abstratas. A recomendação aos professores era confeccionar os 
modelos em barro, manuseá-los, estudar as faces, fazer desenhos das faces 
e estudos dos quadrados, retângulos, ângulos e linhas, tendo as faces dos 
sólidos como referência (Frizzarini, 2014).

Assim, é possível verificar que a matéria de Formas tinha o propósito de 
capacitar o professor com saberes para ensinar as primeiras noções geométricas 
no início do ensino primário.

A tese de Guimarães (2017) que buscou investigar, em uma perspectiva 
histórica, quais transformações sofreram as finalidades do ensino do Desenho 
no curso primário, no período de 1829-1950, no estado de São Paulo também 
traz alguns elementos que auxiliam na composição de nossa análise. O exame 
das fontes permitiu identificar que, ao ensino do Desenho, foram atribuídas 
diferentes finalidades, que se transformaram ao longo do tempo. Inicialmente, 
o ensino do Desenho teve como finalidade principal desenvolver habilidades
manual e visual, de modo a educar a vista e tornar a mão firme para construir
figuras geométricas e para realizar trabalhos posteriores, servindo de acesso
a saberes mais elaborados, como a aprendizagem de conceitos abstratos e
teóricos da Geometria. Ao ganhar autonomia em relação à Geometria, o
ensino do Desenho passou a ser visto como um meio de habilitar as crianças
para profissões futuras, desenvolver as suas faculdades intelectuais e motoras,
promover a observação, educar o julgamento e desenvolver o sentido estético
(Guimarães, 2017).

Outra pesquisa que muito auxilia quanto à compreensão sobre quais 
saberes estariam relacionados ao ensino de Desenho é a de Caputo (2017), 
quando examina as propostas apresentadas na Revista do Ensino de Minas 
Gerais, no período entre 1925 e 1932.

Caputo (2017) realiza a sua análise, ancorado nas reflexões de Valente 
(2013), o qual indica que o saber desenho é usado como um recurso 
pedagógico, quando, através dele, se fixa um conteúdo já aprendido, 
diferentemente quando é usado como metodologia, na qual por meio dele 
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se constrói novos conceitos. Para a pesquisadora, os artigos que envolviam 
o saber desenho foram encontrados principalmente nas seções da Revista 
direcionadas ao professor, criadas estrategicamente para divulgar e promover 
a apropriação dos preceitos das novas reformas.

Podemos inferir então, pelo caráter de metodologia e de recurso 
dado ao desenho e também por encontrá-los nas seções que se 
referiam às práticas profissionais, que o desenho era considerado 
um saber para ensinar, ou seja, a profissionalidade prescrita era 
de utilizar o desenho no processo de ensino e aprendizagem de  
todas as disciplinas (CAPUTO, 2017, p.234).

O que se verificou é que o Desenho teve papel importante dentro 
do novo modelo que se buscou implantar a partir da reforma na década 
de 1930. A pesquisadora categorizou algumas funções para o ensino de 
Desenho, nomeando a primeira como a metodologia para a construção 
de saberes matemáticos, como a proporcionalidade, perspectiva, simetria 
e medida, em que o Desenho deveria acompanhar as lições de coisas e se 
integrar às demais disciplinas, em especial, a Aritmética, a Geometria e 
Trabalhos Manuais.

O saber desenho também seria um recurso de expressão, no sentido 
de expressar o aprendizado no método do centro de interesse. A função do 
desenho seria a de materializar o aprendizado, pois havia uma valorização do 
contato do aluno com o objeto a ser estudado, fazendo com que o desenho 
fizesse esse papel.

O desenho era indicado para representar objetos, animais, pessoas, 
plantas, permitindo representar elementos ausentes, tornando-o concreto. 
Dessa forma, o desenho era utilizado no aprendizado de outras disciplinas 
como um material concreto, objetivando dentro do processo de ensino e 
aprendizagem se chegar à abstração.

O desenho também teve destaque nos testes escolares, característicos 
da Escola Nova, influenciada pelos avanços na área de psicologia, de base 
estatística, e que se fizeram presentes em vários artigos analisados por Caputo 
(2017). Tais testes definiriam a idade mental da criança, que, dividida pela 
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idade cronológica, resultava no quociente mental que serviria para a sua 
classificação, com o objetivo de se formarem classes homogêneas, uma 
característica do modelo escolanovista.

Por intermédio do desenho, construíram-se e se fixavam os conceitos. 
Ora ele era usado como uma metodologia, ora como um recurso, ambos com 
a mesma finalidade: “servir à vida prática, o que faz dele um componente 
dentro da prática do professor, um saber para ensinar.” (Caputo, 2017, 
p.135). Assim, foi possível identificar o desenho sendo utilizado como
metodologia e como recurso, remetendo à prática pedagógica, ao processo
de ensino e aprendizagem e, consequentemente, aos saberes a ensinar e aos
saberes para ensinar relacionados ao ensino primário.

Pesquisas realizadas por Frizzarini (2014), Khun (2015) e Camara 
(2019) mostram que saberes relacionados ao conteúdo de construção 
geométrica com o uso de instrumentos de desenho também faziam parte 
do programa do ensino primário nos estados de São Paulo, Santa Catarina 
e Paraná. O traçado de divisão de uma reta, ângulos, triângulos, retângulos, 
quadriláteros, circunferência, entre outros, deveria ser construído com o uso 
de régua, esquadro, transferidor e compasso nas matérias de Geometria, 
Desenho, Formas e Trabalhos Manuais.

O uso desses instrumentos para a matéria de Geometria seria sinônimo 
de ensino prático e intuitivo. Essa forma de pensar o ensino de Geometria 
foi constatada por Leme da Silva e Valente, ao analisarem o modelo de 
organização escolar, criado pelos grupos escolares paulistas, nas primeiras 
décadas republicanas.

É possível pensar que a presença das construções geométricas, 
em alguma medida, representa uma forma de apropriar-se das 
orientações de que o ensino deva ser prático. E, desse modo, 
praticar a geometria levaria à conclusão da necessidade de 
utilização de instrumentos na construção de figuras. (Leme 
da Silva & Valente, 2014, p. 64).

Para os autores, a primeira evidência de uso de instrumentos nas 
construções geométricas no estado de São Paulo foi apresentada em 1894, 



186 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

com a publicação do livro didático Primeiras Noções de Geometria Prática, de 
Olavo Freire, em que a maioria dos 92 problemas ali constantes é relativo às 
construções com régua e compasso. No capítulo II de Freire (1930), é iniciado 
o estudo das construções geométricas com régua e compasso. Ao todo, são
apresentados 340 problemas, muitos deles de construções geométricas e
alguns destinados ao cálculo de áreas e volumes.

Segundo Leme da Silva e Valente (2014), a geometria prática, para 
Olavo Freire, além de indicar a relação de conceitos geométricos com 
objetos e ferramentas da vida cotidiana, também inclui nessa praticidade as 
construções geométricas com régua e compasso. Ainda segundo os autores, 
mesmo recebendo inúmeras críticas, a obra teve várias reedições por mais 
de 50 anos e firmou-se como um livro de referência.

Ao analisar as práticas de desenho e de saberes geométricos em manuais 
escolares, Leme da Silva (2018, p. 365) relata que na obra de Freire:

A prática de desenhar é traduzida pelo uso adequado dos 
instrumentos e da sequência proposta pelo autor. Educar a 
mão com traços firmes é entendido como usar bem a régua, e 
educar a vista significa empregar adequadamente o esquadro e o 
compasso, de modo a obter medidas iguais de lados e ângulos.

O livro de Freire se baseia no desenho geométrico e em nenhum 
momento trabalha com a realização de desenho à mão livre. Sua preocupação é 
com o uso de instrumentos para a construção de figuras geométricas por meio 
da memorização dos passos necessários. Para Leme da Silva (2018, p. 366), 
“os saberes geométricos sustentam a prática do desenho com instrumentos, a 
definição da figura geométrica é que justifica ou explica os passos empregados 
pelos instrumentos”.

Para os desenhos geométricos de figuras com emprego de régua, 
esquadro e compasso, todos os passos são apresentados prontos, para que 
o aluno os reproduza, ou seja, a prática de desenhar é traduzida pelo uso
adequado dos instrumentos e da sequência proposta pelo autor. Dessa forma,
prevalecem os aspectos formais e conceituais da Geometria, em detrimento
de uma exploração e observação de maneira livre na realização do desenho.
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A análise de pesquisas relacionadas à matéria de Trabalhos Manuais 
também pode contribuir para a nossa discussão. Assim, trazemos elementos 
da pesquisa realizada por Frizzarini (2018), que analisou como e quais 
saberes matemáticos articulam-se na matéria escolar Trabalhos Manuais ao 
longo de sua escolarização no curso primário nos estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro,

Frizzarini (2018) pode inferir que cada tipo de trabalho manual 
proposto no curso primário se articula de maneira distinta com os saberes 
matemáticos e que alguns desses saberes são mais utilizados nos trabalhos 
manuais, tais como: conceitos de medidas, figuras geométricas planas e 
espaciais, ângulos e perspectiva. Além disso, verificou que ao longo da 
escolarização dos Trabalhos Manuais foi possível observar dois distintos 
movimentos de articulações aos tipos de trabalhos manuais analisados.

O primeiro movimento se evidencia durante o período em que 
estiveram em voga os preceitos da Pedagogia Moderna, na proposição de 
um ensino pautado em modelos de atividades fornecidas pelas revistas 
pedagógicas e manuais escolares. Neste caso, os diferentes tipos de trabalhos 
manuais (modelagem, cartonagem, trabalhos em madeira, trabalhos de 
costura, dobraduras e recortes) se articulam com os saberes matemáticos 
para construir os trabalhos, ou seja, a matéria de Trabalho Manual utiliza 
conceitos matemáticos para determinar a medida, angulação e forma, no 
entanto não tem como finalidade auxiliar no ensino de saberes matemáticos 
(Frizzarini, 2018).

O segundo movimento tem nos princípios da Pedagogia da Escola 
Nova a sua constituição e além de sistematizar e consolidar o que havia sido 
ensinado nas demais matérias, busca, nessas mesmas matérias, ensinar seus 
conteúdos com o auxílio dos trabalhos manuais. Assim, a pesquisadora relata 
que houve uma dissolução dos trabalhos manuais nas matérias que compõem 
o curso primário e, em especial, nas que desenvolvem saberes matemáticos.

Na matéria de Trabalhos Manuais ainda eram realizadas construções 
que necessitavam de saberes matemáticos, no entanto, como, por exemplo, os 
sólidos geométricos são estudados pelo auxílio da modelagem e cartonagem 
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nas matérias de Geometria e Formas, assim ocorria com outros saberes 
matemáticos. Dessa forma, a matéria de Trabalho Manual evidencia um caráter 
de saber para ensinar matemática, que além de ter outras finalidades (destreza 
manual e visual, aprimoramento estético e artístico e o desenvolvimento do 
amor e gosto pelo trabalho), auxilia no ensino das demais matérias do curso 
primário, em especial as que desenvolvem saberes matemáticos.

Uma matemática para ensinar em tempos escolanovistas
A formação matemática ofertada aos futuros professores da escola 

primária, anteriormente à década de 1920, estava centrada em disciplinas 
da cultura geral. Com a introdução de disciplinas advindas do campo das 
ciências sociais, a partir das reformas levadas a efeito nas Escolas Normais de 
vários estados, ocorrem significativas transformações nos saberes dispensados 
às normalistas, entre 1920 e 1960. É o que indicam os estudos analisados 
neste capítulo, com os destaques dados à implantação de Escolas Modelos 
anexas às Escolas Normais, à criação de Institutos de Educação, à circulação 
de revistas e manuais pedagógicos e à forte disseminação dos ideais da Escola 
Nova no Brasil nos programas de formação. Ações que possibilitaram uma 
formação mais profissional aos professores do ensino primário, atestando 
expressivas transformações e avanços que marcaram o período no que se 
refere à matemática para ensinar dispensada às normalistas, entre os anos 
de 1920 e 1960.

Por meio da análise de pesquisas que utilizaram variadas fontes como 
legislação, manuais de ensino, livros didáticos, cadernos e avaliações foi 
possível identificar alguns elementos importantes relacionados aos métodos 
e saberes para ensinar matemática no período considerado.

O método intuitivo, em diálogo com concepções escolanovista, continua 
sendo um saber para ensinar matemática no ensino primário. Verifica-se, 
também, a importância oferecida à organização e seriação dos temas a serem 
trabalhados, respeitando a classificação do mais fácil para o mais difícil. Além 
disso, as orientações realizadas para o ensino de matemática indicavam a 
importância de considerar o interesse da criança, a sua realidade, dificuldades 
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de aprendizagem e a relação com a vida. Assim, eram determinados o uso 
de materiais e/ou objetos que pudessem ser manipulados pelas crianças 
com o objetivo de que o ensino partisse de situações concretas e o uso de 
jogos e competições que auxiliassem na motivação e no aperfeiçoamento 
de conhecimentos matemáticos.

A necessidade do uso da objetivação do número, do desenho como 
metodologia e recurso, do método intuitivo/analítico para o ensino das 
formas, da valorização do cálculo mental e da resolução dos problemas 
relacionados ao contexto da criança são apenas alguns dos saberes para 
ensinar matemática que se instalaram como forma de romper com concepções 
anteriores, indicando intensas mudanças na formação do professor.

No período analisado, foi possível identificar a institucionalização 
de saberes profissionais para o ensino primário. Este fato indica que, no 
processo de formação desse professor houve mudanças, nos saberes para 
ensinar, diretamente relacionadas aos conhecimentos advindos das ciências 
da educação.

DOI Capítulo 5: https://doi.org/10.34024/9786587312293c5
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CONCLUSÕES

A matemática do ensino: elementos para a história de 
um saber profissional

Wagner Rodrigues Valente
Luciane de Fatima Bertini

Pesquisas que tratam da formação profissional de professores, já 
há algum tempo, mostram que os saberes envolvidos nessa formação são 
múltiplos. Essa multiplicidade envolve saberes ligados à formação acadêmica, 
aos saberes presentes em cursos pós formação universitária, aos saberes 
constituídos na experiência docente, dentre outros. Assim, estudos atuais 
voltam-se, dentre outras vertentes, para os currículos de formação, para os 
cursos de formação continuada, para análises de práticas pedagógicas dos 
professores. Será esse rol de saberes múltiplos a integrar o saber profissional 
da docência.

Este livro insere-se nesse movimento de análise do saber profissional 
dos professores. No entanto, pretende tratá-lo historicamente. Como ao 
longo do tempo foi sendo caracterizado e modificado o saber profissional 
do professor que ensina matemática? Esta questão orientou a escrita dos 
diferentes capítulos desta obra. 

A tarefa, por certo, representou e representa um desafio enorme para 
a pesquisa. Os estudos contidos nesta obra buscaram analisar os múltiplos 
saberes que integraram a formação profissional dos professores por meio de 
saberes objetivados. Serão livros didáticos, manuais pedagógicos, revistas, 
legislação escolar dentre outros documentos que objetivam os múltiplos 
saberes presentes no ensino e na formação de professores que ensinaram 
matemática no período compreendido entre 1870 a 1960. A análise 
histórica, sob as lentes e interesse na caracterização do saber profissional, 
intenta ler essa empiria da pesquisa em prol de explicitar esse saber, seus 
elementos constituintes. 
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A investigação sobre o saber profissional do professor que ensinou 
matemática e suas modificações, presentes neste livro, utilizou ferramentas 
teóricas como hipóteses de trabalho: matemática a ensinar, matemática para 
ensinar e matemática do ensino são exemplos principais delas. 

No primeiro capítulo deste livro discutiu-se a construção da matemática 
do ensino como objeto teórico de pesquisa, constituído na relação entre 
o objeto de trabalho do professor e as suas ferramentas para o ensino; na 
relação entre a matemática a ensinar e a matemática para ensinar como saberes 
de naturezas diferentes, mas articulados; como uma produção própria da 
cultura escolar envolvendo as relações entre ensino e formação de professores. 
Será a matemática do ensino, representante das relações entre formação do 
professor e atividade docente. Trata-se de uma categoria que assumimos como 
representativa do saber profissional do professor que ensinou matemática 
em tempos passados.

Como ao longo do tempo foi sendo caracterizado e modificado o 
saber profissional do professor que ensina matemática? Isto é, como é 
constituída a matemática do ensino e que transformações sofreu no período 
compreendido entre 1870 e 1960?

Os capítulos 2, 3, 4 e 5, em um movimento de busca de sistematização 
de produções já realizadas no decorrer de projeto coletivo de pesquisa que 
tem guiado as atividades do GHEMAT-Brasil nos últimos quatro anos, 
colocaram foco principal na caracterização ora de uma matemática a ensinar 
e ora de uma matemática para ensinar. 

Estas Conclusões, sempre provisórias, por certo, representam um 
exercício de continuidade nessa sistematização vinda dos capítulos anteriores. 
Nela tem-se o desafio de destacar, a partir dos resultados desses capítulos, 
elementos da matemática do ensino nos períodos analisados.

Recorde-se, inicialmente, que no período tratado nesta obra, houve 
profundas modificações na cultura escolar, lugar de produção da matemática 
do ensino. Assim, as décadas finais do século XIX assistiram a uma verdadeira 
revolução relativamente ao modo de pensar a educação. Na recuperação de 
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ideários de personagens como Pestalozzi, Fröebel dentre outros, que viveram 
entre os séculos XVIII e meados do século retrasado, a cultura escolar sofreu 
profundas transformações. De há muito alicerçada por um ensino centrado 
no professor, desenvolvido segundo uma lógica disciplinar, da organização dos 
saberes que deveriam estar presentes no ensino e na formação de professores, 
assistiu-se à emergência de novas concepções sobre o ensino alterando, dentre 
vários outros elementos, esses saberes. A pedagogia de método intuitivo 
representou essa revolução escolar, movimento de caráter internacional. 

Por certo, a matemática a estar presente no ensino - a matemática a 
ensinar - e aquela participante da formação de professores - a matemática 
para ensinar - alteraram-se substantivamente como mostraram os capítulos 
anteriores. 

A pedagogia de método intuitivo abarcou a esfera da formação de 
professores e o ensino: ambos deveriam integrar uma mesma cultura escolar, 
uma cultura de promoção do método intuitivo. Ao fazer isso, promoveu 
alterações nos saberes de formação de professores e nos saberes dispostos 
para o ensino, matemática para ensinar e matemática a ensinar. Um novo 
objeto de ensino foi construído pela pedagogia de método intuitivo, uma 
nova matemática. Para tal, novas ferramentas de trabalho do professor 
haveriam de ser utilizadas para o ensino da matemática a ensinar elaborada 
pela pedagogia de método intuitivo. 

Caberia como ilustração mencionar que a representação do professor, 
com sua palmatória, seus livros, sua sebenta e escrita no quadro negro,  
a ditar lições e a cobrar dos alunos memorização e repetições, com a nova 
pedagogia de método intuitivo, deveria ser transformada radicalmente. 
Por ela, o professor lançaria mão de materiais do cotidiano, de quadros, 
de torninhos, de grãos de feijões e toda uma série de materiais de modo a 
promover um modo intuitivo de ensinar e aprender. 

Terminada a Primeira Guerra Mundial, um sentimento internacional 
tomou conta das avaliações sobre esse terrível evento. A educação, a escola, 
havia fracassado na formação de novos homens e mulheres a ponto de terem 
levado a humanidade a jogar-se para a guerra. Era necessário reformular a 
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escola, pensá-la por meio do protagonismo das crianças, já que os adultos 
haviam falhado na proposta de condução da educação. Novos valores 
deveriam estar presentes na cultura escolar. Um leque enorme de pedagogias 
se constituiu e integrou o que a História da Educação denomina o movimento 
da Escola Nova. Como característica comum a todas elas, está o protagonismo 
do aluno. Os seus ritmos de aprendizagem, o seu desenvolvimento, os seus 
interesses, a sua vida cotidiana, dentre tantos outros elementos do universo 
infantil, que deveriam estar presentes na escola. Se em tempos de pedagogia 
de método intuitivo tem-se um ensino ativo, com atividade proposta pelo 
professor, agora seria a vez de uma escola ativa, estruturada pela atividade 
dos alunos. Desse modo, outra vez, a mudança na cultura escolar alterou os 
saberes a estarem presentes no ensino e na formação de professores. Novas 
matemáticas a ensinar e para ensinar foram elaboradas. 

Também como ilustração, imagine-se que não caberia mais ao professor 
seguir um programa fixo de ensino, mesmo que tratando-o por meio de formas 
intuitivas. O escolanovismo, com o protagonismo dos alunos, interroga os 
sujeitos que aprendem, os alunos, para saber como se dá o que acaba sendo 
cunhado de “desenvolvimento natural” da criança. Será a marcha desse 
desenvolvimento que ditará que saberes deverão estar presentes no ensino 
e na formação de professores, alterando uma vez mais as matemáticas a e 
para ensinar.

À vista desse contexto e dos resultados obtidos pelos estudos tratados 
nos capítulos anteriores, que elementos de uma matemática do ensino 
estiveram presentes como constituintes do saber profissional do professor 
que ensinou matemática? 

Elementos de uma matemática do ensino, 1870-1920
Os Capítulos 2 e 3 tiveram como objetivo a sistematização, 

respectivamente, de uma matemática a ensinar e de uma matemática para 
ensinar elaborada entre 1870 e 1920. Os próprios resultados apresentados 
em cada capítulo nos remetem ao fato de que esta produção de saberes 
ocorre de forma entrelaçada. 
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Na caracterização de uma matemática a ensinar, os autores do Capítulo 
2 identificaram alguns saberes (máximo divisor comum, mínimo múltiplo 
comum, números complexos, potências, raiz quadrada, regra de três, 
progressões, logaritmos etc.) que deixam de fazer parte do rol de conteúdos da 
matéria aritmética indicando que, no período, ganham centralidade os saberes 
relacionados aos números, operações e frações. Essa informação isolada, olhada de  
forma aligeirada, poderia levar à observação de que se trata apenas de listagens 
de conteúdos, de uma opção com referência aos conteúdos matemáticos que 
devem, ou não, compor um programa de ensino. No entanto, fica explícito 
nos resultados apresentados que estas opções estão relacionadas a discussões 
de como as crianças aprendem considerando seu desenvolvimento intelectual, 
a discussões sobre a finalidade da escola, resultando em proposições, como 
concluem os autores, de um ensino mais prático e menos teórico, mais intuitivo 
e menos dedutivo e mais utilitário e menos teórico.

O Capítulo 3, de outra parte, discute ferramentas para o ensino 
de aritmética relacionadas a orientações gerais para o ensino, no caso do 
período estudado orientações de que o ensino deve partir do concreto para 
o abstrato. Nesse sentido o ensino de aritmética deveria seguir a ordenação: 
contagem, operações, problemas. As autoras chamam a atenção para o fato 
de que o trabalho com a contagem envolve, de forma inicial, a quantificação 
de objetos por ser essa a interpretação de concreto no caso da aritmética.  
As discussões sobre como ensinar não afetam apenas as metodologias a serem 
selecionadas, o tratamento a ser dado aos alunos, ou a organização da sala de 
aula, modificam também os saberes que serão, ou não, ensinados. A inserção 
ou exclusão de conteúdos é resultante de um processo produtivo, no seio 
da cultura escolar, de debates que envolvem o campo disciplinar e o campo 
profissional, de relações que se estabelecem entre o ensino e a formação de 
professores, o que nesta obra temos chamado de matemática do ensino.

As considerações sobre o ensino de geometria nos capítulos 2 e 3 
também remetem a tais articulações na definição de uma ordem no ensino 
das formas: cubo, quadrado, linhas e ponto. Os autores do capítulo 2 
destacam que o entendimento dos saberes considerados simples ou complexos 
tem referência nas novas concepções psicológicas da inteligência infantil.  
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No ensino das formas, conforme destacam as autoras do capítulo 3, o cubo 
representa a ideia de concreto na medida em que sua representação espacial 
pode ser manipulada e comparada a objetos (educar pelos sentidos). Mais 
uma vez as discussões sobre a matemática a ensinar e sobre a matemática 
para ensinar, ainda que em capítulos diferentes, mostram que tais produções 
se dão em articulação definindo, no seio da cultura escolar, também a 
ordenação na qual os temas ou conteúdos devem ser ensinados às crianças.

O processo de produção de novos saberes, considerando essas relações, 
vai além de opções sobre inserção ou exclusão de conteúdos, sua ordenação, 
ou sobre como ensiná-los. Os capítulos 3 e 4 destacam, por exemplo,  
as transformações ocorridas em relação às Cartas de Parker. Um material 
de ensino que adentra o espaço escolar como um recurso para o ensino das 
operações, mas que ganha status de um saber a ser ensinado, exigindo dos 
professores saberes próprios para ensiná-lo. 

No período entre 1870 e 1920 a matemática do ensino envolveu 
embates e tensões entre o campo disciplinar, os estudos da psicologia em 
termos da inteligência infantil e as propostas de ensino privilegiando a 
educação pelos sentidos, a partir da concepção de uma escola que prepara a 
vida. O professor deveria ensinar partindo do concreto para o abstrato, sendo 
o concreto entendido como aquilo que pode ser manipulado, que pode ser
comparado a objetos do mundo físico – contagem a partir da quantificação
de objetos para a aritmética, o cubo para a geometria.

Os exemplos tomados aqui nos ajudam também a considerar alguns 
aspectos que podem ser levados em consideração na caracterização de uma 
matemática do ensino em determinado período histórico. Aspectos mais 
amplos que envolvem a cultura escolar e sua relação com outras culturas 
que lhe são contemporâneas, bem como os embates e tensões entre o campo 
disciplinar e profissional. E aspectos mais internos ao ensino de matemática 
como a observação de conteúdos ou temas que passam a integrar, ou deixam 
de integrar, as propostas; a ordem na qual se deve ensinar os diferentes temas 
ou a na qual se deve ensinar determinado tema; o uso de diferentes recursos 
para o ensino; e a possível mudança de status de alguns saberes entre recurso 
e saber a ser ensinado, entre ferramenta e objeto do professor. 
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Elementos da uma matemática do ensino, 1820-1960
Os capítulos 4 e 5 ativeram-se ao estudo do período onde era vigente o 

movimento da Escola Nova. Ao que tudo indica, nas análises dos resultados 
de diferentes pesquisas desenvolvidas nesse período, os autores enfatizaram 
a grande transformação ocorrida em termos da entrada em cena dos testes, 
via pedagogia científica. Os testes mentais e pedagógicos, construídos 
inicialmente fora das escolas, introduziram-se na cultura escolar de modo 
a modificar radicalmente os saberes presentes na formação e no ensino. 

O protagonismo do aluno, bandeira unificadora do movimento da 
Escola Nova, se fez presente na própria caracterização da matemática a 
ensinar e da matemática para ensinar. Se em tempo anterior da pedagogia 
de método intuitivo a lógica de organização dos saberes envolvidos na 
formação de professores e mesmo no ensino orientava-se pela marcha do 
simples para o complexo, tendo em vista a passagem do concreto para o 
abstrato, considerando o concreto o mundo físico, os objetos do mundo 
físico, na pedagogia científica uma outra perspectiva pedagógica surge. 
Não mais haveria de ser seguida a ordem lógica, no caminho do simples 
para o complexo. Tal percurso envolvia formas elementares vindas daquelas 
avançadas. Na decomposição das formas avançadas, ter-se-iam as simples. 
As articulações de formas simples produziriam os elementos complexos. 
A ordem de ensino e da formação de professores baseada na marcha do 
simples para o complexo, de certo modo, decalcava as formas disciplinares 
dos saberes, da matemática, no que toca o ordenamento dos saberes, tendo 
como ponto de partida as experiências com objetos do mundo empírico. 
Há uma lógica a ser seguida pelos saberes forjados para serem ensinados de 
modo intuitivo com esse ponto de partida. 

Tudo muda quando os testes entram em cena. Com eles, os alunos 
assumiriam o protagonismo e revelariam, por meio da análise estatística dos 
testes, o que seria considerado fácil e aquilo que avaliavam como difícil.  
O impacto nos saberes, na modificação deles foi fundamental na caracterização 
das mudanças da matemática a ensinar e da matemática para ensinar. Imagine-
se que não mais elementos considerados simples deveriam iniciar os ensinos, 
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dando lugar ao que pesquisas com grande população de alunos indicavam 
serem outros os elementos do ensino, agora aqueles considerados fáceis… 
Considere-se que não se estabelecia previamente um ponto de partida 
do mundo empírico a partir do qual devesse haver uma reconfiguração 
dos saberes. Nessa nova situação, amparada pela pedagogia científica, o 
ponto de partida era dado pelos resultados dos testes. E, a essa altura, tais 
resultados espelhavam o desenvolvimento infantil, o que era considerado o 
desenvolvimento natural da criança.

A matemática do ensino, conceito que dá visibilidade à articulação 
entre matemática a ensinar e matemática para ensinar, dos tempos de Escola 
Nova de pedagogia científica apresentou como um dos seus elementos a 
graduação do ensino (Ferreira, 2021). Tal graduação agora bem distante da 
lógica disciplinar de constituição dos saberes, organizados pelo andamento 
do simples para o complexo. Haveria que ser construída para a matemática a 
ensinar e também para a matemática para ensinar uma graduação que levasse 
em conta o protagonismo do aprendiz, dado pela psicologia experimental 
de base estatística. Uma nova graduação estabelece-se na elaboração do fácil 
para o difícil.

Por fim, como se disse anteriormente, este livro é fruto de desenvolvimento 
de pesquisa coletiva, realizada em torno de projeto amplo de investigação.  
O projeto ainda se encontra em andamento, restando mais dois anos para 
seu término. Desse modo, por certo, as conclusões aqui mencionadas devem 
ser tomadas como uma primeira sistematização dos resultados obtidos até o 
presente momento. Guiados pela hipótese teórica de pesquisa que aponta a 
existência de uma matemática constituinte do saber profissional do professor, 
a matemática do ensino tem possibilitado o encaminhamento de estudos que 
articulam ensino e formação de professores, condição fundamental para a 
análise das transformações do saber profissional docente.

DOI Conclusão: https://doi.org/10.34024/9786587312293con



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 199

REFERÊNCIAS

Aguayo, A. M. (1952). Didática da Escola Nova. (8ª ed.). São Paulo: Companhia 
Editora Nacional. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/116427

Aguayo, A. M. (1952). Didática da Escola Nova. 8ª edição, São Paulo: 
Companhia Editora Nacional.

Albuquerque, I. (1951). Metodologia da Matemática para o uso de 
professores primários, orientadores de Ensino e alunos das Escolas Normais. 
Rio de Janeiro: Conquista, 1951. https://repositorio.ufsc.br/xmlui/
handle/123456789/134314.

Albuquerque, I. (1951). Metodologia da Matemática. Rio de Janeiro: 
Conquista. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/134314

Almeida, A. F. (2015). As tabuadas e a memorização: o que dizem as revistas 
pedagógicas paranaenses. In: Seminário temático: saberes elementares matemáticos 
do ensino primário (1890-1970): o que dizem as revistas pedagógicas? Curitiba. 
http://www2.td.utfpr.edu.br/seminario_tematico/ANAIS/13_ALMEIDA.pdf

Almeida, A. F.; Pinto, N. B. (2016). As tabuadas presentes nos manuais 
pedagógicos do ensino primário paranaense (1903-1932). In: Seminário 
Temático Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970): 
sobre o que tratam os manuais escolares? Natal. https://xivseminariotematico.
paginas.ufsc.br/files/2016/05/ALMEIDA_PINTO_T2_VF.pdf

Almeida, D. H. de. (2013). A Matemática na Formação do Professor 
Primário nos Institutos de Educação de São Paulo e Rio de Janeiro, 1932-
1938, (Dissertação Mestrado em Ciências). UNIFESP. https://repositorio.
ufsc.br/handle/123456789/104970.

Almeida, D. H.; Leme da Silva, M. C. (2013). A tabuada de adição em tempos 
de Escola Nova: uma proposta de Alfredina de Paiva e Souza no Instituto de 
Educação do Rio de Janeiro. In: Encontro Nacional de Educação Matemática 
- Educação Matemática: Retrospectiva e perspectivas, II, Curitiba. http://sbem.
iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/XIENEM/pdf/2999_925_ID.pdf.



200 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

Amaral, C. S. (2016). O Desenho como uma questão epistemológica: Rui 
Barbosa e John Ruskin. Risco: Revista de pesquisa em arquitetura e urbanismo, 
São Carlos, 14(2), 45-55.

Andrade, L. C. (1927). Conferência do ensino. Correio Paulista, São Paulo, 
04 de agosto de 1927, p. 11.

Anexo ao ofício circular nº 154 (23 mar. 1959). Programa Experimental 
de Matemática. Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Sul. 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/12210

Ato 12 (23 fev. 1949) Programa para o ensino primário fundamental: 1º ano. 
Secretaria de Estado dos Negócios da Educação do Estado de São Paulo. 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/99656

Backheuser, E. (1933). A aritmética na “Escola Nova”: a nova didática da 
aritmética. Rio de Janeiro: Livraria Católica. https://repositorio.ufsc.br/
xmlui/handle/123456789/116434.

Barbier, J.-B. (2006). Les voies nouvelles de la professionnalisation. In: 
Lenoir, Y.;

Bouillier-Oudot M.-H. (dir.) Savoirs professionnels et curriculum de 
formation. Canada: Les Presses de L’Université Laval.

Barbosa, R. (1882/1883). Reforma do ensino primário e várias instituições 
complementares da instrução pública. Parecer e Projeto da Comissão da 
Instrução Pública: Câmara dos Deputados: Sessão n. 224, de 12 de setembro 
de 1882. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional.

Barbosa, R. (1946 [1883]). Reforma do Ensino Primário e várias Instituições 
Complementares da Instrução Pública. Obras Completas de Rui Barbosa. Vol. 
X. tomo II. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde.

Barreto, A. de O. (1903). O ensino de aritmética (I). Revista de ensino, 2 
(3), 234-238.

Barreto, A. de O. (1906). Programas dos Grupos Escolares. Revista de Ensino. 
São Paulo, (6), 835-837.



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 201

Barreto, R. (1912). Série graduada de matemática elementar: escrita para uso 
das escolas primárias e secundárias do E. de S. Paulo. Volume 1. São Paulo: 
Escolas profissionais salesianas.

Barroso, J. L. (1867). A instrução pública no Brasil. Rio de Janeiro: B. L. 
Garnier.

Basei, A. M. (2020). Processos e dinâmicas de institucionalização da álgebra na 
formação de professores dos primeiros anos escolares, São Paulo (1880-1911). [Tese 
de doutorado em Educação e Saúde da Infância e Adolescência, Universidade 
Federal de São Paulo]. Repositório Institucional da Universidade Federal 
de Santa Cataria. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/219667

Bastos, A. C. T. (1939 [1861]). Os males do presente e as esperanças do futuro. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional.

Benito, A. E. (2017). A escola como cultura escolar: experiência, memória e 
arqueologia. Campinas: Editora Alínea. 

Berticelli, D. G. D. (2017). Cálculo mental no ensino Primário (1950-1970): um 
olhar particular para o Paraná. [Tese de doutoramento, Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná]. Repositório Institucional da Universidade Federal de 
Santa Catarina. https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/180391

Berticelli, D. G. D. (2017). O Cálculo mental na obra de Afro do Amaral 
Fontoura. In: PINTO, N. B; NOVAES, B. W. D. (Orgs), Circulação e 
apropriação de saberes elementares matemáticos no ensino primário no Estado 
do Paraná (1903-1971). São Paulo, Editora Livraria da Física.

Bertini, L. de F.; Morais, R. dos S., & Valente, W. R. (2017). A Matemática 
a ensinar e a Matemática para ensinar: Novos estudos sobre a formação de 
professores. Editora Livraria da Física.

Borba, S.; Valdemarin, V. T. (2010). A construção teórica do real: uma 
questão para a produção do conhecimento em educação. Currículos sem 
Fronteiras, 10 (2), 23-37. 



202 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

Breves, A. (1904). O ensino nos Grupos Escolares. Revista de Ensino, São 
Paulo, 4 (4), 751-756.

Brito, J. L. (1902). Cartas de Parker I. Revista de Ensino. São Paulo, 1(1), 
35-46.

Browne, M. M. (1923). A reforma do ensino: Entendamo-nos, sim – Duas 
acusações e mais verdades. O Combate, São Paulo, ano 8.

Büchler G. A. (1924). Aritmética Elementar (livro I). 2. ed. São Paulo: 
Companhia Melhoramentos de São Paulo (Weiszflog Irmãos).

Búrigo, E. Z., Fischer, M. C. B., Peixoto, F. A. B. (2014). Saberes Matemáticos 
na Escola Primária do Rio Grande do Sul: permanências e mudanças nas 
prescrições dos ensinamentos. COSTA, D. A.; VALENTE, W. R. (Orgs.). 
Saberes matemáticos no curso primário: o que, como e por que ensinar? Estudos 
histórico-comparativos a partir da documentação oficial escolar. (1ª ed, pp. 
149-189). Editora Livraria da Física.

Burke, P. (2016). O que é história do conhecimento? São Paulo: Editora Unesp.

Calkins, N. A. (1950). Primeiras Lições de Coisas: Manual de ensino elementar 
para uso dos pais e professores. Tradução de Rui Barbosa. Rio de Janeiro. 
Ministério da Educação e Saúde. (V. XIII, Tomo I. Obras completas).

Camara. A. (2019). Saberes geométricos na educação primária paranaense: 
elementos das culturas escolares e da formação do cidadão republicano (1889-1946). 
[Tese Doutorado em Educação] – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 
Curitiba. https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/196047/
Tese_Alexsandra%20Camara%202019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Caputo, D. R. (2017). O Saber Desenho no Ensino Primário a Partir das Revistas 
do Ensino de Minas Gerais (1925 a 1932): sua concepção e as profissionalidades. 
[Dissertação de Mestrado Universidade Federal de Juiz de Fora]. Instituto 
de Ciências Exatas. Pós-Graduação em Educação Matemática. Juiz de Fora, 
Minas Gerais.



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 203

Cardim, C. G. (1897a). Geometria (collaboração) VII. A Eschola Pública, 
São Paulo, (7), 199 – 201.

Cardim, C. G. (1897b). Geometria (collaboração) VIII. A Eschola Pública, 
São Paulo, (8), 309 – 311.

Cardoso, T. F. L. (1999, jul. dez). As Aulas Régias no Rio de Janeiro: do 
projeto à prática (1759 – 1834). Revista de História da Educação, Pelotas, 
v. 3, n. 6, jul./dez. 1999, p. 105-130

Carneiro, R. dos S. (2021). Aritmética para ensinar em manuais de Didática 
da Matemática, publicados no período escolanovismo do Brasil. [Tese Doutorado 
em Educação em Ciências e Matemática]. Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciências e Matemática – PPGECEM, da Rede Amazônica 
de Educação em Ciências e Matemática – REAMEC, Universidade Federal 
do Mato Grosso – UFMT.

Carvalho, M. M. C. de. (2000). Modernidade Pedagógica e Modelos de 
Formação Docente. Perspectiva, v.14, n.1. São Paulo. Jan/Mar. 2000. http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392000000100013>.

Cecílio, W. A. G. (2017). Avaliação da Matemática escolar: contribuições da 
Pedagogia da Escola Nova. [Tese de doutoramento, Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná]. Repositório Institucional da Universidade Federal de 
Santa Catarina. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/186874

Certeau, M. (1982). A escrita da história. Tradução de Maria de Lourdes 
Menezes. Forense Universitária.

Certeau, M. (2012). A cultura no plural. 7. ed. Campinas/SP: Papirus.

Chartier, R. (2002). A história cultural: Entre práticas e representações. 
Tradução: Maria Manuela Galhardo. 2. ed. Difel.

Chartier, R. (2009). A história ou a leitura do tempo. Tradução: Cristina 
Antunes. Ed. Autêntica.



204 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

Chervel, A. (1990). História das disciplinas escolares: reflexões sobre um 
campo de pesquisa. Revista Teoria & Educação, Porto Alegre, (2), 177-231.

Chervel, A. (2013). De la linguistique française à l’histoire de l’enseignement 
du français. Documents pour l’histoire du français langue étrangére ou seconde, 
(50),1-8.

Conceição, G. L. da. (2019). Experts em educação: Circulação e sistematização 
de saberes geométricos para a formação de professores (Rio de Janeiro, final do 
século XIX). [Tese de doutorado em Educação e Saúde na Infância e na 
Adolescência, , Universidade Federal de São Paulo]. Repositório Institucional 
da Universidade Federal de Santa Catarina.https://repositorio.ufsc.br/
handle/123456789/201374

Costa, D. A. (2011). Análise da Primeira Arithmetica para meninos de 
José Theodoro de Souza Lobo. In: XIII CIAEM-IACME, Recife, Brasil. 
https://xiii.ciaem-redumate.org/index.php/xiii_ciaem/xiii_ciaem/paper/
viewFile/1121/657.

Cristofaro, S. (1924). Matemática. Revista da Sociedade de Educação, São 
Paulo, 2 (5), 170-190.

D’esquivel, M. O.; Duarte A. R. S.; Felisberto, L. G. S. (2016). As “Lições 
de coisas” e os Saberes Elementares Matemáticos no Curso Primário. In: 
Pinto, N. B.; Valente, W. R. (Orgs). Saberes elementares matemáticos em 
circulação no Brasil: dos documentos oficiais às revistas pedagógicas 1890-1970. 
(pp. 15-60). Editora Livraria da Física, 2016.

D’avila, A. (1965). Práticas Escolares. 10ª ed. 1º vol. São Paulo: Edições Saraiva

Davies, C. (1865). New Elementary Algebra: embracing the first principles 
of the science. New York: Barns & Burr, Publishers.

Decreto nº 1322 (29 jan. 1920). Programas dos grupos escolares e das escolas 
isoladas do estado de Santa Catarina. Florianópolis: Imprensa Oficial. https://
repositorio.ufsc.br/handle/123456789/10510



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 205

Decreto nº 3732 (12 dez. 1946). Programa para os estabelecimentos de ensino 
primário do Estado de Santa Catarina. Imprensa Oficial. https://repositorio.
ufsc.br/handle/123456789/99620

Decreto nº 8020 (29 nov. 1939). Coletânea de Atos Oficiais. V. II. Secretaria 
de Educação e Cultura do Rio Grande do Sul. https://repositorio.ufsc.br/
handle/123456789/122105

Decreto nº. 6758. (01 jan. 1925). Secretaria de Educação do Estado de Minas 
Gerais. Decreto n. 6758, 01 jan. 1925. Belo Horizonte: Imprensa Oficial. 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/122339

Decreto nº. 7970-A. (15 out. 1927). Secretaria de Educação do Estado de 
Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oficial. https://repositorio.ufsc.
br/xmlui/handle/123456789/122339

Develay, M.; Astolfi, Jean-Pierre. (2005 [1989]). La didactique des sciences. 
6. ed. Paris: PUF.

Dordal, R. R. (1891). Aritmética Escolar: exercícios e problemas para escolas 
primárias, famílias e colégios. (Cadernos 1-6). 1. ed. São Paulo: Teixeira & 
Irmão editores.

Dordal, R. R. (1895). Aritmética Escolar: teoria, exercícios e problemas para 
o estudo da Aritmética elementar. (Caderno 6). 3. ed. São Paulo: Livraria 
civilização.

Dordal, R. R. (1915). Aritmética Escolar: exercícios e problemas para escolas 
primárias, famílias e colégios. (Livro do mestre). São Paulo: Livraria Francisco 
Alves.

Doria, A. S. (1923a). Como se ensina. 1ª ed. Monteiro Lobato & C. Editores. 
São Paulo.

Doria, A. S. (1923b). Applicações Didacticas (Methodo no Ensino da 
Mathematica). Revista da Sociedade de Educação, 1 (1), 160-173.



206 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

Doria, A. S.; Moura, A. & Barreto, P. (1918). Um padrão de livro didático. 
Anuário do Ensino do Estado de São Paulo, 143-153.

Eissler, R. J.; Pinto, N. B. (2013). A ideia de número na obra ‘Aritmética 
prática em quatro partes’, de Otto Bücher (1915): contribuições ao ensino de 
Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. In: Encontro Nacional 
de Educação Matemática - Educação matemática: retrospectiva e perspectivas, 
II. Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Curitiba. http://sbem.
web1471.kinghost.net/anais/XIENEM/pdf/2188_1326_ID.pdf

Eissler, R. J.; Pinto, N. B. (2015). A Aritmética de Leonhard Tochotrop em 
seus artigos no jornal Lehrerzeitung (1928-1933). In: Seminário temático: 
saberes elementares matemáticos do ensino primário (1890-1970): o que dizem 
as revistas pedagógicas? (2015). http://www2.td.utfpr.edu.br/seminario_
tematico/ANAIS/34_EISSLER_PINTO.pdf.

Elsbree, W. S. (1947). A educação primária nos Estados Unidos. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 11, n. 30, pp. 249-283. http://portal.
inep.gov.br/web/guest/publicacoes

Escobar, C. (1892). A Mário de Arantes. O Estado de São Paulo, (5.269), 2.

Feliciano, J. (1907). O ensino – notas esparsas – ao professor Augusto de 
Carvalho. Revista de Ensino, São Paulo, (4), 6-19.

Felisberto, L. G. S. (2018). Os exames de Aritmética na legislação do ensino 
primário do Paraná (1900-1960). Revista de História da Educação Matemática, 
v. 4, n. 2, p. 68-82. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/190773.

Felisberto, L. G. S. (2019). A pedagogia da escola nova e a concepção de concreto: 
o ensino dos saberes elementares matemáticos no Paraná (1920-1960). [Tese 
de doutoramento, Pontifícia Universidade Católica do Paraná]. Repositório 
Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina. https://repositorio.
ufsc.br/handle/123456789/222393

Fernandes, J. C. B. (2020). A Aritmética, os Centros de Interesse e o Saber 
Profissional do Professor que ensina Matemática, 1920-1940. [Tese de doutorado 
em Educação e Saúde da Infância e Adolescência, Universidade Federal de 



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 207

São Paulo]. Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa 
Cataria. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/221246

Fernandes, Z. D. (1945). Metodologia. Caderno. Escola de Professores. 
Curitiba.

Ferreira, J. S. (2022). A graduação como elemento da matemática do ensino: 
uma análise da aritmética dos manuais pedagógicos (1933-1951). [Tese de 
Doutorado em Educação e Saúde da Infância e Adolescência, Universidade 
Federal de São Paulo]. 

Florentino, Rosalvo. (1954). Retrospecto do Ensino em São Paulo. Revista 
de Estudos Pedagógicos, 21 (54),159-176.

Fontoura, A. A. (1961). Metodologia do ensino primário. 6ª ed., vol. 
3, Rio de Janeiro, RJ: Editora Aurora.https://repositorio.ufsc.br/
handle/123456789/159588.

Fontoura, A. A. (1967). Psicologia geral (15ª ed.). Gráfica Editora Aurora, 
Ltda. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/173700.

Fortaleza, F. J. dos S. (2021). Uma geometria para ensinar: Elementos do 
saber profissional do professor que ensina matemática (1870-1920). [Tese de 
doutorado em Educação em Ciências e Matemática, Universidade Federal do 
Pará]. Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina. 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/224446

França, I. da S. (2015). Do Ginásio para as escolas normais: as mudanças na 
formação matemática de professores do Paraná. (1920-1936). [Tese Doutorado 
em Educação, Pontificia Universidade Federal do Paraná]. Recuperado de: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/160175

Freire, O. (1930). Noções de Geometria Prática. 35a ed., Rio de Janeiro: 
Livraria Franscisco Alves.

Frizzarini, C. R. B. (2018). Saberes matemáticos na matéria Trabalhos Manuais: 
processos de escolarização do fazer, São Paulo e Rio de Janeiro (1890-1960). 
[Tese de doutorado em Educação e Saúde da Infância e Adolescência, 



208 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

Universidade Federal de São Paulo]. Repositório Institucional da Universidade 
Federal de Santa Cataria. Recuperado de: https://repositorio.ufsc.br/
handle/123456789/190602.

Frizzarini, C. R. B., Oliveira, M. A.; Leme da Silva, M. C. & Valente, W. 
R. (2014). Os Saberes Elementares Matemáticos e os Programas de Ensino, 
São Paulo (1894- 1950). In: Costa, D. A.; Valente, W. R. (Orgs.). Saberes 
matemáticos no curso primário: o que, como e por que ensinar? Estudos histórico-
comparativos a partir da documentação oficial escolar. (1ª ed. Pp. 191-255). 
Livraria da Física.

Frizzarini, C. R. B.; Oliveira, M. A.; Leme da Silva, M. C.; Valente, W. 
R. (2014). Os saberes elementares matemáticos e os programas de ensino 
(São Paulo, 1894-1950). In: VALENTE, W. R. Saberes matemáticos no 
curso primário: o que, como e por que ensinar? Estudos histórico-comparativos 
a partir da documentação oficial escolar. São Paulo: LF editorial, 191-232.

Frizzarini, C. R. B.; Trindade, D. A.; Leme da Silva, M. C. (2015). Que 
desenho ensinar? Análise de discursos das revistas pedagógicas de São Paulo 
no início do século XX. Boletim GEPEM, (67), 46-58. 

Frizzarini, C. R. B. (2014). Do ensino intuitivo para a escola ativa: os saberes 
geométricos nos programas do curso primário paulista, 1890-1950. [Dissertação 
Mestrado em Educação e Saúde da Infância e Adolescência, Universidade 
Federal de São Paulo]. Repositório Institucional da Universidade Federal 
de Santa Catarina. Recuperado de: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/
handle/123456789/126743.

Guimarães, M. D. (2017). Por que ensinar Desenho no curso primário? 
Um estudo sobre as suas finalidades (1829-1950). [Tese de doutorado em 
Educação e Saúde da Infância e Adolescência, Universidade Federal de São 
Paulo]. Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Cataria. 
Recuperado de: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/180323.

Guimarães, M. D. (2019). O uso de materiais de desenho lidos em anuários 
de ensino de São Paulo (1907 – 1920). Rev. Iberoam. Patrim. Histórico-
Educativo, Campinas (SP), 5, 1-17.



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 209

Heiland, H. (2010). Friedrich Fröbel. Tradução: Ivanise Monfredini. Fundação 
Joaquim Nabuco, Editora Massangana.

Hilsdorf, M. L. S. (2007). História da Educação: leituras. São Paulo: 
Thompson Learning.

Hofstetter, R. & Schneuwly, B. (2020). “Profissionalização” e formação 
de professores: uma tipologia dos saberes de referência para a docência. 
In Valente, W. R. (Org.) Ciências da Educação, Campos Disciplinares e 
Profissionalização: saberes em debate para a formação de professores (pp. 
17-62). São Paulo: Editora Livraria da Física.

Hofstetter, R.; Schneuwly, B. (2017). Saberes: um tema central para as 
profissões do ensino e da formação. In: Hofstetter, R.; Valente, W. R. (orgs). 
Saberes em (trans)formação: tema central da formação de professores. São 
Paulo: Editora e Livraria da Física.

Julia, D. (2001). A cultura escolar como objeto histórico. Revista 
Brasileira de História da Educação, (1), 9-43.http://repositorio.unifesp.br/
handle/11600/39195

Khun, T. T. (2015). Aproximações da Geometria e do Desenho nos 
programas de ensino dos grupos escolares catarinenses. [Dissertação 
Mestrado em Educação Científica e Tecnológica Universidade Federal de 
Santa Catarina, Santa Catarina]. Recuperado de: https://repositorio.ufsc.
br/xmlui/handle/123456789/133438.

Leme da Silva, M. C. (2014). Desenho e Geometria na escola primária: 
um casamento duradouro que termina com separação letigiosa. História da 
Educação, 18, 61 -73.

Leme da Silva, M. C. (2014). História do ensino de geometria nos anos iniciais 
e seus parceiros (livro eletrônico): desenho, trabalhos manuais e medidas. 1 ed. 
São Paulo: Livraria da Física.

Leme da Silva, M. C. (2015). Revista a Eschola Publica (1896-1897): Saberes 
Geométricos e o Método Analítico. In: XII Seminário Temático Saberes 
Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1971): o que dizem 



210 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

as revistas pedagógicas? PUCPR. http://www2.td.utfpr.edu.br/seminario_
tematico/artigos/55.pdf>. Acesso em: 20 set. 2021.

Leme da Silva, M. C. (2016). Saberes geométricos e o método analítico 
no final do século XIX. Rev. Diálogo Educ., 16(48), 301-319. https://doi.
org/10.7213/dialogo.educ.16.048.DS02

Leme da Silva, M. C. (2018). Práticas de desenho e saberes geométricos nos 
manuais escolares do século XIX. Proposições, v. 29, n. 2 (87), p. 352-369.

Leme da Silva, M. C. & Valente, W. R. (2014). A geometria nos grupos 
escolares. In: Leme da Silva, M. C. & Valente, W. R. (Orgs.). A geometria nos 
primeiros anos escolares: história e perspectivas atuais. Campinas, SP, Papirus.

Lobo, J. T. S. (1879). Aritmética para meninos. 5. ed. Porto Alegre: Tipografia 
da Deutshezeitung.

Lobo, J. T. S. (1926). Primeira Aritmética (36ª ed.). https://repositorio.ufsc.
br/handle/123456789/104080

Lourenço Filho, M. B. (1930). Introdução ao estudo da escola nova: bases, 
sistemas e diretrizes da pedagogia contemporânea. São Paulo: Melhoramentos.

Lourenço Filho, M. B. (2002). Introdução ao estudo da Escola Nova: bases, 
sistemas e diretrizes da pedagogia contemporânea. (14 ed.). EdUERJ.

Lunkes, M. E. (2019). Saberes para ensinar aritmética mobilizados nas práticas 
do/de ensino dos futuros professores do ensino primário em Santa Catarina (1892-
1950). [Dissertação de mestrado em Educação Científica e Tecnológica, 
Universidade Federal de Santa Catarina].

Maciel, V. B. (2016). Orientações ao professor do ensino primário para 
ensinar número: os manuais de Backheuser e Thorndike. In: Encontro Nacional 
de Pesquisa em História da Educação Matemática. Sociedade Brasileira de 
História da Matemática, São Mateus.

Maciel, V. B. (2016a). Manuais Pedagógicos: considerações sobre suas 
potencialidades na pesquisa dos saberes para ensinar aritmética nos primeiros 



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 211

anos escolares. In: Seminário Temático Saberes Elementares do Ensino Primário 
(1890-1970): sobre o que tratam os manuais escolares? Natal. https://
xivseminariotematico.paginas.ufsc.br/files/2016/05/MACIEL_T2_vf.pdf

Maciel, V. B. (2016b). Modernização no Ensino dos Números nos Manuais 
de René Barreto (1912-1915). In: Encontro nacional de Educação Matemática. 
Sociedade Brasileira de Educação Matemática. São Paulo. http://www.sbem.
com.br/enem2016/anais/pdf/7565_3258_ID.pdf

Maciel, V. B. (2019). Elementos do saber profissional do professor que ensina 
matemática: Uma aritmética para ensinar nos manuais pedagógicos (1880 – 
1920). [Tese de doutorado em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência, 
Universidade Federal de São Paulo]. Repositório Institucional da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Recuperado de: https://repositorio.ufsc.br/
handle/123456789/199390

Mennuci, Sud. (1928). Cálculo dos principiantes. (Livros novos). Folhetim 
do “Estado de São Paulo”. São Paulo, 1-3.

Paraná (1958). Mensagem do Governador Moyses Lupion à Assembleia 
Legislativa do Estado do Paraná. Curitiba. https://repositorio.ufsc.br/
handle/123456789/156770 

Monarcha, C. (1999). Escola normal da praça: O lado noturno das luzes. 
Campinas (SP): Unicamp.

Monarcha, C. (2009). Brasil Arcaico, escola nova: ciência, técnica & utopia 
nos anos 1920-1930. São Paulo: Ed. UNESP.

Nagle, J. (1974). Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo, 
Fundação Nacional de Material Escolar.

Nagle, J. (2001). Educação e sociedade na Primeira República. DP&A.

Neiva, I. K. A. (2016). O ensino do desenho na escola normal de Belo 
Horizonte (1906-1946). [Tese de doutorado, Universidade Federal de Minas 
Gerais]. Repositório Institucional da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Recuperado de: http://hdl.handle.net/1843/BUBD-AA2JFY



212 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

Oliveira, A. A. (2003 [1873]). O ensino público. Brasília: Edições do Senado 
Federal.

Oliveira, J. F. (1932). O Ensino em São Paulo (algumas reminiscências). 
Educação, 6, 75.

Oliveira, M. A.; Sales, T. R. R.; Bonfim, E. S. (2013). Aritmética elementar 
ilustrada: uma proposta inovadora de ensinar a contar no Brasil (1879-
1936). In: Encontro de Formação de Professores (ENFOPE) e Fórum 
Permanente de Inovação Educacional. https://www.yumpu.com/en/document/
view/54387842/aritmatica-elementar-ilustrada-universidade-tiradentes 

Oliveira, M. C. A. (2015). Profissionalidade para o ensino de geometria: um 
estudo a partir da legislação. Revista de História da Educação Matemática, 
v. 1, n. 1, p. 189-202.

Oliveira, M. C. A. (2017). A aritmética escolar e o método intuitivo: Um 
novo saber para o curso primário (1870 – 1920). [Tese de doutorado em 
Educação e Saúde na Infância e na Adolescência, Universidade Federal de São 
Paulo]. Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Recuperado de: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/178956

Oliveira, M. C. A. de. (2016). A aritmética como disciplina do curso de 
formação de professores primários: a influência do método intuitivo nas 
primeiras décadas do século XX no Brasil. Perspectiva, 34(1). 102-118. 
https://doi.org/10.5007/2175-795X.2016v34n1p102

Oliveira, M.& Valdemarin, V. (2021). Dos quadros de Dunton às cartas 
de Parker: números e cálculos à vista (São Paulo, 1890-1910). Revista de 
Ensino de Ciências e Matemática, 12(5). 01-25.https://doi.org/10.26843/
rencima.v12n5a05

Paraná (1923). Bases Educativas para Organização da Nova Escola Normal 
Secundária do Paraná. Lysímaco Ferreira da Costa. Curitiba, PR.

Parker, F. (1909). Palestras sobre ensino. Tradução: Arnaldo de Oliveira Barreto 
e José Stott. (Biblioteca Pedagógica). Campinas: Tipografia Livro Azul.



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 213

Pilotto, O. (2006). Methodologia de Geometria. Tradução e adaptação da 
obra de J. Patrascoiu. Biblioteca Pública do Estado do Paraná.

Pimenta, C. G.; Lima, M. S. L. (2005/2006). Estágio e Docência Diferentes 
Concepções, Revista Poíesis - v 3, n. 3 e 4, p.5-24.

Pinheiro, N. V. (2017). A aritmética sob medida a matemática em tempos da 
pedagogia científica. [Tese de doutorado em Educação e Saúde na Infância e na 
Adolescência, Universidade Federal de São Paulo]. Repositório Institucional da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Recuperado de: https://repositorio.
ufsc.br/handle/123456789/179942

Pinheiro, N. V. L. (2016). A aprendizagem Aritmética pelas lentes psicológicas 
de Alfred Binet. In: Seminário Temático Saberes Elementares Matemáticos do 
Ensino Primário (1890-1970): sobre o que tratam os manuais escolares? https://
xivseminariotematico.paginas.ufsc.br/files/2016/05/PINHEIRO_T2_Vf.pdf

Pinto, N. B; Felisberto, L. G. S; Berticelli, D. G. D. (2020). Métodos, 
processos e finalidades da aritmética na escola primária e as vagas pedagógicas. 
In: Oliveira, M. C. A.; Pinto, N. B.; Valente, W. R. (Orgs). A aritmética, a 
geometria e o desenho: a matemática nos primeiros anos escolares. (pp. 57-87). 
Editora Livraria da Física.

Pinto, N. B. (2014). Renovação dos programas de ensino de aritmética da escola 
primária em São Paulo e no Paraná, nos anos de 1930: um estudo histórico 
comparativo. In: História da Educação. (v. 18, n. 44, pp. 45-59). https://
www.scielo.br/j/heduc/a/YDXtkJThYRyg5cFQCDcMR5M/?lang=pt#

Pinto, N. B.; Portela, M. S.; Claras, A. F. (2014). A Aritmética Prática nos 
Programas do Ensino Primário do Estado do Paraná (1901-1963). In: Costa, 
D. A; Valente, W. R. (Orgs). Saberes matemáticos no curso primário: o que, 
como e por que ensinar? Estudos histórico-comparativos a partir da documentação 
oficial escolar. (1ª ed, pp. 99-120). Livraria da Física.

Pinto, N.B. (2016). Matrizes pedagógicas de manuais que ensinam a ensinar 
aritmética na escola primária em tempos de Escola Nova: aproximações e 
distanciamentos. HISTEMAT - ano 2, n. 1, p. 173-189.



214 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

Portela, M. S. (2014). As Cartas de Parker na matemática da escola primária 
paranaense na primeira na primeira metade do século XX: circulação e apropriação 
de um dispositivo didático. [Tese de doutorado em Educação, Pontificia 
Universidade Católica do Paraná]. Recuperado de: https://repositorio.ufsc.
br/xmlui/handle/123456789/128465.

Prestes, G. (1895). Relatório apresentado ao Sr. Dr. Cesario Motta Junior 
(Secretário dos Negócios do Interior) por Gabriel Prestes (Diretor da Escola 
Normal). São Paulo: Tipografia do Diário Oficial.

Programa de Ensino para as Escolas Primárias. (1941). Departamento de 
Educação. Secretaria dos Negócios da Educação e Saúde Pública do estado de 
São Paulo. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/99652

Programas dos Grupos Escolares do Estado do Paraná. (1921). Curitiba: Irmãos 
Guimarães e Cia. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105310.

Programas Mínimos Experimentais para os Grupos Escolares. (1950). 
Curitiba. Imprensa Oficial do Estado do Paraná.

Programas: ensino primário elementar (1957). Secretaria de Educação do 
Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oficial. https://repositorio.
ufsc.br/xmlui/handle/123456789/124732

Regimento Interno e Programas para Grupos Escolares (1932). Curitiba. 
Diretoria Geral da Instrução Pública do Paraná. https://repositorio.ufsc.br/
handle/123456789/104589

Rezende, A. M. S. (2016). Apropriações de teorias de Edward Lee Thorndike para 
o ensino dos saberes elementares matemáticos em revistas pedagógicas brasileiras 
(1920-1960). [Dissertação de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, 
Universidade Federal de Sergipe]. Recuperado de: https://repositorio.ufsc.
br/handle/123456789/169135

Rezende, A. M. S. (2021). Maria Montessori e os materiais didáticos: 
condensando saberes profissionais da docência em matemática (1900-1930). 
[Tese de doutorado em Educação e Saúde da Infância e Adolescência, 



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 215

Universidade Federal de São Paulo]. Recuperado de: https://repositorio.
ufsc.br/handle/123456789/227665.

Rocha, I. L. da. (2019). Álgebra para resolver problemas: As propostas de Otelo 
de Souza Reis e Tito Cardoso de Oliveira, década de 1910. [Dissertação de 
mestrado em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência, Universidade 
Federal de São Paulo]. Repositório Institucional da Universidade Federal 
de Santa Catarina.https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/201746

Rodrigues, D. L. P. (2014a). A Trajetória da Tabuada nas Séries Iniciais: do 
Ensino Tradicional às Cartas de Parker. In: Seminário Temático: a constituição 
dos Saberes Elementares Matemáticos da Escola Primária (1890-1971). 
Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina. https://
seminariotematico.ufsc.br/files/2014/03/RG1_rodrigues_res_DAC.pdf 

Rodrigues, D. L. P. (2014b). Como ensinar Tabuada? Um estudo dos textos 
de Francisco Antunes em Revistas Pedagógicas. In: Encontro Nacional de 
Pesquisa em História da Educação Matemática. https://periodicos.ufms.br/
index.php/ENAPHEM/article/view/15198

Rodrigues, D. L. P. (2015a). Tabuada em tempos de ensino ativo no estado 
de São Paulo: Cartas/Mapas de Parker. In: Seminário temático: saberes 
elementares matemáticos do ensino primário (1890-1970): o que dizem as revistas 
pedagógicas?. http://www2.td.utfpr.edu.br/seminario_tematico/artigos/109.pdf 

Rodrigues, J. L. (1930). Um Retrospecto: alguns subsídios para a história 
pragmática do Ensino Público em São Paulo. São Paulo: Instituto D. Anna Rosa.

Santos, I. B. (2006). Edward Lee Thorndike e a conformação de um novo padrão 
pedagógico para o ensino de matemática (Estados Unidos, primeiras décadas do 
século XX). [Tese Doutorado em Educação, Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo]. São Paulo. Recuperado de: http://www.dominiopublico.gov.
br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=31654

Santos, I. B.; Búrigo, E. Z.; Valente, W. R. (2020). Materiais didáticos e 
história da educação matemática. Editora Livraria da Física.



216 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

Santos, T. M. (1960). Manual do professor primário. (5ª ed.) Companhia Editora 
Nacional. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/163655?show=full.

São Paulo (1887). Lei n. 81 de 06 de abril de 1887. Reforma da Instrução 
Pública da província de São Paulo. 

São Paulo (1890). Decreto n. 27 de 12 de março de 1890. Reforma da Escola 
Normal e converte em Escolas Modelos as Escolas anexas. 

São Paulo (1892). Lei n. 88 de 08 de setembro de 1892. Reforma da Instrução 
Pública do Estado. 

São Paulo (1894). Decreto n. 248, de 26 de julho de 1894. Aprova o regimento 
interno das escolas públicas. 

São Paulo (1902-1918). Revista de Ensino: Associação Beneficente do 
Professorado Público de São Paulo.

São Paulo (1905). Decreto n. 1281, de 24 de abril de 1905. Aprova e manda 
observar o programa de ensino para a escola modelo e para os grupos escolares. 

São Paulo (1907-1908). Anuário do Ensino do Estado de São Paulo. Inspetoria 
Geral do Ensino. São Paulo: Tip. Augusto Siqueira & C.

São Paulo (1909-1910). Anuário do Ensino do Estado de São Paulo. Inspetoria 
Geral do Ensino. São Paulo: Tip. Augusto Siqueira & C.

São Paulo (1911-1912). Anuário do Ensino do Estado de São Paulo. Inspetoria 
Geral do Ensino. São Paulo: Tip. Augusto Siqueira & C.

São Paulo (1913). Anuário do Ensino do Estado de São Paulo. Inspetoria 
Geral do Ensino. São Paulo: Tip. Augusto Siqueira & C. 

São Paulo (1918). Anuário do Ensino do Estado de São Paulo. Inspetoria 
Geral do Ensino. São Paulo: Tip. Augusto Siqueira & C.

São Paulo (1918). Decreto n. 2944, de 08 de agosto de 1918. Aprova o 
regulamento para a execução da Lei n. 1579, de 19.12.1917, que estabelece 
diversas disposições sobre a instrução pública do Estado.



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 217

São Paulo (1921). Decreto n.º 3356, de 31 de maio de 1921. Regulamenta 
a Lei n. 1750, de 8 de dezembro de 1920, que reforma a instrução pública. 

São Paulo (1922-1923). Anuário do Ensino do Estado de São Paulo. Inspetoria 
Geral do Ensino. São Paulo.

São Paulo (1925). Programa de ensino do curso primário para os Grupos Escolas 
e Escolas Isoladas do estado de São Paulo. 

São Paulo (1926). Anuário do Ensino do Estado de São Paulo. Inspetoria 
Geral do Ensino. São Paulo.

São Paulo (1926). Decreto n. 4.101, de 14 de setembro de 1926. Regulamenta 
a Lei n. 2.095, de 24 de dezembro de 1925, que reforma a instrução pública 
do estado. 

São Paulo (1927-1929). Revista Educação: Órgão da Diretoria Geral da 
Instrução Pública e da Sociedade de Educação.

São Paulo (1933). Decreto n. 5.846, de 21 de fevereiro de 1933: Regula a 
formação profissional de professores primários e secundários e administradores 
escolares.

São Paulo. (1937). Programas dos cursos regulares e extraordinários para o ano 
de 1937. Instituto de Educação, USP. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado.

Silva, M. R. I. S. (2017). A matemática para a formação do professor do 
curso primário: Aritmética como um saber profissional (1920-1960). [Tese de 
doutoramento, Universidade Federal de São Paulo]. Repositório Institucional 
da Universidade Federal de Santa Catarina. Recuperado de: https://repositorio.
ufsc.br/xmlui/handle/123456789/180590

Silva, N. P. do N. (2018). Saberes Geométricos na Revista do Ensino de Minas 
Gerais no período de 1925 a 1932. [Dissertação de Mestrado, Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Instituto de Ciências Exatas. Programa de Pós-
Graduação em Educação Matemática]. Recuperado de: https://repositorio.
ufsc.br/handle/123456789/199905.



218 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

Souza, A. F. (2016a). O método intuitivo nos manuais escolares e nas revistas 
pedagógicas: Orientações para utilização de problemas nas aulas de aritmética. 
In: Seminário Temático, XIV. (pp. 1-10). https://xivseminariotematico.paginas.
ufsc.br/files/2016/05/SOUZA_T2_vf.pdf

Souza, A. F. (2016b). Programas de ensino, revistas pedagógicas e orientações 
aos professores sobre problemas aritméticos (1890-1911). In: Encontro 
Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática. Sociedade Brasileira 
de História da Matemática. https://www.trilhasdahistoria.ufms.br/index.
php/ENAPHEM/article/view/6227/0

Souza, A. F. (2016c). Para que servem os problemas de aritmética no ensino 
primário? Análise das orientações dadas a professores no período 1890 a 
1930, por meio das revistas pedagógicas do estado de São Paulo. In: Encontro 
Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática. http://
www.ebrapem2016.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/04/gd5_andreia_
souza.pdf.

Souza, A. F. de. (2017). Discursos sobre problemas aritméticos (São Paulo, 
1890-1930).[Dissertação de mestrado em Educação e Saúde na Infância e na 
Adolescência, , Universidade Federal de São Paulo]. Repositório Institucional 
da Universidade Federal de Santa Cataria. Recuperado de: https://repositorio.
ufsc.br/handle/123456789/178612

Souza, R. F. (2009). Alicerces da Pátria: História da escola primária no estado 
de São Paulo (1890- 1976). Campinas: Mercado de Letras.

Souza, R. F. (2009). Alicerces da Pátria: História da escola primária no estado 
de São Paulo (1890- 1976). Mercado de Letras.

Souza, R. F. (2016). A configuração das Escolas Isoladas no estado de São 
Paulo (1846 – 1904). Revista Brasileira de História da Educação. 16(2[41]). 
341-377.http://doi.org/10.4025/rbhe.v16i2.931

Souza, R. F. de. (2008). História da organização do trabalho escolar e do 
currículo no século XX (ensino primário e secundário no Brasil). Cortez.



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 219

Souza, R.de F. (2011). Fernando de Azevedo e a reconstrução do sistema 
educacional do estado de São Paulo em 1933: sentidos e alcances de um 
projeto de reforma. In: MIGUEL, M. E. B.; VIDAL, D. G.; ARAUJO, J. 
C. S. ( Orgs. ). Reformas educacionais: as manifestações da Escola Nova no 
Brasil (1920-1946). Campinas, SP: Autores Associados: Uberlândia, MG: 
EDUFU, 2011, p. 337-362.

Tanuri, M. L. (2000). História da Formação de Professores. Revista Brasileira 
de Educação, São Paulo, n 14, p. 61 – 88, mai/jun/ago.

Tardif, M. (2013). A profissionalização do ensino passados trinta anos: dois 
passos para a frente, três para trás. Educ. Soc, Campinas 34(123), 551-571. 

Thiré, A. (1914). Aritmética dos principiantes. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Francisco Alves.

Thorndike, E. L. (1936). A Nova Metodologia da Aritmética. Porto 
Alegre, Edição da Livraria do Globo. https://repositorio.ufsc.br/xmlui/
handle/123456789/182564

Thorndike, E. L. (1936). A nova metodologia da Aritmética. Livraria do 
Globo. Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina. 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/134890?show=full

Tolosa, B. M. (1893). Primeiras lições de desenho. Revista A Eschola Publica. 
São Paulo, SP: Typ. Hennies e Winiger, 1(1).

Tolosa, B. M. (1895). Primeiras lições de desenho. Revista A Eschola Publica: 
Ensaio de Pedagogia Pratica. São Paulo, SP: Typ. Paulista, volume especial, 
145 – 182.

Tolosa, B. M. (192?). Cadernos de Problemas Aritméticos, para o 1º ano 
preliminar. São Paulo: Monteiro Lobato & C. 

Tolosa, B. M. (192?). Cadernos de Problemas Aritméticos, para o 2º ano 
preliminar. São Paulo: Monteiro Lobato & C.



220 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

Torres, C. T. B. (2018). A matemática na formação do professor primário nos 
Institutos de Educação de Santa Catarina na década de 1930. [Dissertação 
de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina]. Recuperado de: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/185723

Trajano, A. B. (1895). Aritmética Primaria. 12. ed. Rio de Janeiro: Companhia 
Tipográfica do Brasil.

Trajano, A. B. (1905 [1888]). Álgebra elementar. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Companhia Tipográfica do Brasil.

Trindade, D. A. (2018). As Artes De Medir: Saberes Matemáticos No Ensino 
Primário De São Paulo, 1890 – 1950. [Tese de doutorado em Educação 
e Saúde da Infância e Adolescência, Universidade Federal de São Paulo]. 
Recuperado de: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/192879

Valdemarin, V. T. (2004). Estudando as Lições de Coisas: análise dos 
Fundamentos Filosóficos do Método do Ensino Intuitivo. Campinas, SP: 
Autores Associados.

Valdemarin, V. T. (2010). História dos métodos e materiais de ensino: a escola 
nova e seus modos de uso. São Paulo: Cortez, 2010 (Biblioteca Básica da 
História da Educação brasileira).

Valdemarin, V. T. (2018). Caminhos da mudança: entre o método de ensino 
intuitivo e a renovação pedagógica (São Paulo, 1925-1927). In: Castro, C. 
A.; Castellanos, S. L. V. (Org.). História da escola: métodos, disciplinas, 
currículos e espaços de leitura. São Luís/MA: EDUFMA, 147-174.

Valente, W. R. (2011). A matemática na formação do professor do ensino 
primário: São Paulo, 1875-1930. Annablume, Fapesp.

Valente, W. R. (2012). Tempos de Império: a trajetória da geometria como 
um saber escolar para o curso primário. Revista Brasileira de História da 
Educação, 12, 73 – 94.

Valente, W. R. (2013a). Lourenço Filho, as Cartas de Parker e as transformações 
da aritmética escolar. In: Congresso Brasileiro de História da Educação.



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 221

Valente, W. R. (2014). A Pedagogia Científica e os Programas de Ensino 
para o Curso Primário: uma análise dos documentos do repositório de 
conteúdo digital, 1930-1950. In: XI Seminário Temático GHEMAT, 2014, 
Florianópolis, SC. Anais do XI Seminário Temático. SC: UFSC, v. 1. p.1-23.

Valente, W. R. (2015b). Saberes elementares matemáticos. In: VALENTE, 
W. R. (Org.) Cadernos de Trabalho. Editora Livraria da Física.

Valente, W. R. (2018). Processos de Investigação Histórica da Constituição 
do Saber Profissional do Professor que Ensina Matemática. Acta Scientiae, 
20(3). 377-385. http://dx.doi.org/10.17648/acta.scientiae.v20iss3id3906

Valente, W. R. (2019). A aritmética intuitiva como uma matemática a ensinar 
(1870 – 1920). Educação Matemática em Revista, Brasília, 24 (61), 54-66.

Valente, W. R. (2020). Investigación sobre La Historiadel Saber 
Profesional de los Docentes que Enseñan Matemáticas: Interrogatorios 
Metodológicos. Revista Paradigma, XLI. 900-911.https://doi.org/10.37618/
PARADIGMA.1011-2251.2020.p900-911.id827

Valente, W. R.; Pinheiro, N. L. (2015). Chega de decorar a tabuada! As 
cartas de Parker e a árvore do cálculo na ruptura de uma tradição. In: 
Educação Matemática em Revista. https://repositorio.ufsc.br/bitstream/
handle/123456789/160388/157-549-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Valente, W.R. (2015c). História da educação matemática nos anos 
iniciais: a passagem do simples/complexo para o fácil/difícil. Cadernos 
de História da Educação (v.14, n.1) https://repositorio.ufsc.br/xmlui/
handle/123456789/160421

Virgens, W. L. (2014). A resolução de problemas de aritmética no ensino 
primário: um estudo das mudanças no ideário pedagógico (1920-1940). 
[Dissertação de mestrado, Universidade Federal de São Paulo]. Repositório 
Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina. Recuperado de: 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/126744 

Voss, P. (1897). Edifícios Escolares: Escola Modelo “Prudente de Morais”. 
A Escola Pública. São Paulo, 2 (7), 243-250.





A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 223

SOBRE OS AUTORES

Alexsandra Camara - Possui graduação em Licenciatura em Matemática, 
mestrado em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (2004) e doutorado em Educação na Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (2019).Tem experiência na área de ensino de Matemática 
na Educação Básica e Ensino Superior (presencial e a distância). Atualmente 
é coordenadora de Matemática do Colégio Nossa Senhora do Rosário de 
Curitiba e Pesquisadora do Grupo Ghemat Brasil e do Grupo Ghemat 
Paraná. Realiza pesquisas nas áreas de Educação Matemática, História da 
Educação Matemática e de Formação de professores de Matemática. 

E-mail: alexsandracamara1108@gmail.com 
Orcid:https://orcid.org/0000-0001-5573-0850

Danilene Gullich Donin Berticelli - Doutora em Educação pela 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2017). Possui mestrado em 
Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Stricto Sensu 
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2012), é graduada em 
Ciências – Licenciatura Plena em Matemática (2000). É professora do 
magistério superior da Universidade Federal do Paraná, atuando como 
docente no curso de Licenciatura em Ciências Exatas e no Programa de Pós-
graduação em Educação em Ciências, Educação Matemática e Tecnologias 
Educativas (PPGECEMTE). É pesquisadora do Ghemat Brasil, do Ghemat 
Paraná e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Educação Matemática da 
Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina. Realiza pesquisas na área 
de História da Educação Matemática, especialmente relacionadas ao cálculo 
mental. Tem experiência na área da Matemática com os temas: ensino da 
matemática, história da educação matemática e prática pedagógica. Atua 
como formadora de professores, tanto na formação inicial quanto continuada.

E-mail: danilene@ufpr.br 
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3051-4750 

 



224 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

Francisca Janice dos Santos Fortaleza - Doutora e Mestre em Educação 
em Ciências e Matemáticas, área de concentração: Educação Matemática, 
pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas 
(PPGECM) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Graduada em 
Licenciatura em Matemática pela UFPA (2013). Membro do Grupo de 
Estudos e Pesquisa em História e Ensino da Matemática (GEHEM) do 
PPGECM, e membro associada ao Grupo de Pesquisa de História da 
Educação Matemática (GHEMAT - Brasil). Professora de Matemática 
da Secretaria Municipal de Educação do Município de Maracanã/Pará. 
Atualmente atua como professora substituta da Universidade Federal Rural 
da Amazônia (UFRA).

E-mail: janice-fortaleza@hotmail.com 
Orcid: http://orcid.org/0000-0001-7944-4752 

Lidiane Gomes dos Santos Felisberto - Doutora e Mestre em Educação 
pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, graduada em Pedagogia. 
Atua como coordenadora de cursos (Administração, Ciências Contábeis, 
Gestão de Recursos Humanos, Logística e Pedagogia) e docente no curso 
de Pedagogia do Centro Universitário Unifacear. Atua desde 2015 como 
Pedagoga na Educação Básica na Secretaria de Estado de Educação do Paraná. 
Integrante dos Grupos de Pesquisa Ghemat-Brasil e Ghemat-Paraná. Realiza 
pesquisas na área de História da Educação Matemática, especialmente as 
relacionadas à formação de professores e aos primeiros anos escolares.

E-mail: lidianegsfelisberto@gmail.com 
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3476-3711 

Luciane de Fatima Bertini - Pós-doutorado na Université de Limoges/
França financiado pelo programa CAPES-COFECUB (2017). Doutorado 
em Educação no Programa de Pós-Graduação da UFSCar (2013). Mestrado 
em Educação no mesmo programa (2009). Licenciatura em Matemática pela 
UFSCar (2003). Formação em Magistério (nível médio). Professora adjunta 
na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) atuando na área de Ensino 
de Matemática. Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação e 



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 225

Saúde da Infância e da Adolescência na UNIFESP. Membro do Grupo 
Associado de Estudos e Pesquisa sobre História da Educação Matemática - 
GHEMAT-Brasil. Experiência como professora nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, na Educação Infantil, na formação de professores e como 
tutora virtual no curso de Pedagogia a distância. Desenvolve pesquisas na 
área de Educação Matemática principalmente nos seguintes temas: ensino 
e aprendizagem de matemática nos anos iniciais, formação de professores 
que ensinam matemática em perspectiva histórica.

E-mail: luciane.bertini@unifesp.br 
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0948-4745 

Marcus Aldenisson de Oliveira - Licenciado em Matemática (2011) e 
Mestre em Educação (2013) ambos pela Universidade Tiradentes (UNIT/
SE). Doutor em Ciências pela UNIFESP (2017). Pós-Doutorado realizado no 
Departamento de Ciências da Educação da UNESP/Araraquara (2018-2022) 
com bolsa FAPESP (processo 2017/20738-5). Fez estágio de doutoramento 
na Université de Limoges (2015-2016) pelo programa CAPES-COFECUB. 
Realizou estágio de pós-doutoramento da Université du Québec à Montréal 
(2019-2020) com bolsa FAPESP (processo 2019/02795-7). Membro do 
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Cultura e Instituições Educacionais 
(GEPCIE), desde 2018. Membro do Grupo Associado de Estudos e Pesquisa 
sobre História da Educação Matemática (GHEMAT-Brasil), desde 2013. 
Tem experiência na área da Educação, com ênfase em História da Educação 
Matemática. Na pesquisa, tem interesse nos seguintes temas: alfabetização, 
didática da matemática, métodos de ensino, livro escolar de matemática, 
ensino de matemática em perspectiva histórica.

E-mail: marcus_aldenisson@hotmail.com
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8757-0844 

Nara Vilma Lima Pinheiro - Pós-doutoranda na Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo/FEUSP (2019 – 2022) com bolsa Fapesp (projeto 
2018/24382-3). Doutorado e Mestrado em Ciências pelo Programa de Pós-
graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência da Universidade 



226 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

Federal de São Paulo /UNIFESP (2011-2017). Estágio doutoral pela Université 
de Limoges/França financiado pelo programa CAPES-COFECUB (2015-
2016). Licenciada em Matemática pelo Centro Universitário Sant’Anna/ 
UniSant’Anna (2009). Membro do Grupo Associado de Estudos e Pesquisa 
sobre História da Educação Matemática /GHEMAT-Brasil, desde 2006. 
Participa do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em História da 
Educação – NIEPHE/USP, desde 2019. Na pesquisa, na área de História da 
Educação Matemática, investiga principalmente os seguintes temas: métodos 
de ensino, psicologia do ensino de matemática, formação de professores que 
ensinam matemática na escola primária.

E-mail: naravlp@yahoo.com.br
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2868-4435

Neuza Bertoni Pinto - Graduada em Pedagogia e Matemática, é Mestre em 
Educação, pela UFPR e Doutora em Educação pela Universidade de São 
Paulo. Professora Titular aposentada pela Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná onde atuou como docente nos cursos de Pedagogia, Licenciatura 
em Matemática, Mestrado e Doutorado em Educação, entre 2000 e 2016. 
Atualmente é Docente Colaboradora do Programa de Pós Graduação em 
Educação em Ciências e Matemática - PPGECEM– REAMEC – UFMT, 
Vice Presidente e Pesquisadora do Ghemat Brasil e Pesquisadora do Ghemat 
Paraná. Realiza pesquisas na área de História da Educação Matemática, 
especialmente as relacionadas à formação de professores e saberes profissionais 
dos professores que ensinam matemática nos primeiros anos escolares.

E-mail: neuzabertonip@gmail.com 
Orcid: http://orcid.org/0000-0002-9224-3020

Viviane Barros Maciel - Doutora em Ciências: Educação e Saúde na 
Infância e na Adolescência pela Universidade Federal de São Paulo (2019), 
com Doutorado Sanduíche pela Université de Limoges – FR financiado 
pela CAPES-COFECUB (2017). Mestre em Educação Matemática pela 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2012). Licenciada em 
Matemática pela Universidade Federal de Goiás (2003). Professora Adjunta da 



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 227

Universidade Federal de Jataí (2016), Curso de Pedagogia, área de Educação 
Matemática. Docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação em 
Educação para Ciências e Matemática do Instituto Federal de Goiás/ Câmpus 
Jataí. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática nos 
Anos Iniciais – GEMAIS/UFJ. Membro do Grupo Associado de Estudos 
e Pesquisa sobre História da Educação Matemática – GHEMAT – Brasil. 
Desenvolve pesquisas na área de Educação Matemática principalmente nos 
seguintes temas: ensino e aprendizagem de matemática na educação infantil 
e nos anos iniciais, formação de professores que ensinam matemática na 
educação infantil e nos anos iniciais e história da educação matemática.

E-mail: vivianemaciel@ufj.edu.br
Orcid:https://orcid.org/0000-0002-9883-3945

Wagner Rodrigues Valente - Livre Docente pelo Departamento de Educação 
da Universidade Federal de São Paulo (2010). Doutor em Educação pela 
Universidade de São Paulo (1998). Pós-doutorado pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (1999). Mestre em História e Filosofia da Educação pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1986). Professor Associado 
da Universidade Federal de São Paulo, Curso de Pedagogia, disciplinas 
de matemática. Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação 
e Saúde da Infância e da Adolescência e do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da UNIFESP. Orientador de pesquisas na REAMEC - Rede 
Amazônica de Ensino de Ciências e Matemática. Presidente do Grupo 
Associado de Estudos e Pesquisa sobre História da Educação Matemática - 
GHEMAT-Brasil. Desenvolve pesquisas na área de Educação Matemática 
principalmente nos seguintes temas: ensino e aprendizagem de matemática 
nos anos iniciais, história da educação matemática e formação de professores 
que ensinam matemática em perspectiva histórica. 

E-mail: wagner.valente@unifesp.br 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2477-6677 





A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 229

ÍNDICE REMISSIVO

A
abstração · 39, 44, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 95, 109, 160, 168, 171
abstrato · 62, 63, 65, 66, 68, 85, 89, 93, 94, 95, 101, 109, 110, 118, 147
adição · 61, 69, 74, 156, 177
Afro do Amaral Fontoura · 131, 157, 160, 178
algarismos · 38, 60, 61, 62, 117, 153, 156, 157
Álgebra · 35, 36, 53, 56, 72, 79, 109, 110, 141, 145, 147, 164, 187, 191
álgebra do currículo · 35, 36, 50
Álgebra Elementar · 36
álgebra para ensinar · 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 110
álgebra primária · 35, 36, 51
âmbito do ensino · 54, 74
Anísio Teixeira · 150
Antonio D’Ávila · 161
aparelho escolar · 37, 56
aprendizagem · 14, 30, 39, 43, 44, 48, 61, 63, 64, 68, 71, 115, 116, 118, 

119, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 166, 170, 171, 175, 186, 
193, 195

apresentação · 11, 69, 74, 75, 80, 92, 93, 97, 100, 104, 108, 110, 112
aritmética · 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 45, 

47, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 109, 110, 119, 132, 133, 135, 138, 
139, 141, 148, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 164, 165,177, 178, 
184, 185, 186, 189, 191, 192

aritmética a ensinar · 26, 27, 30, 32, 48, 49, 67, 152
aritmética da escola primária · 30, 186
Aritmética dos principiantes · 31
Aritmética elementar · 31, 34, 181, 185
aritmética intuitiva · 35, 66, 69, 70, 71, 191



230 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

aritmética para ensinar · 59, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 109, 141, 152, 
155, 185

aritmética primária · 25, 29, 31, 33, 34, 37, 48, 50, 51
aritmética sob medida · 133, 138, 186
articulação · 54, 59, 66, 71, 81, 89, 95, 106, 111, 145, 148, 150
avaliação · 69, 71, 125, 126, 127

B
Barreto · 30, 33, 55, 61, 62, 178, 181, 184, 186
bases filosóficas · 70
bases psicológicas · 44, 67, 150, 151

C
cálculo · 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 50, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 

109, 123, 127, 131, 132, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 158, 162, 
172, 175, 191, 192

cálculo aritmético · 25, 27
cálculo escrito · 32, 66
cálculo mental · 30, 31, 32, 50, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 109, 127, 131, 132, 

155, 158, 162, 175, 192
cálculo oral · 62, 64
cálculo verbal · 66
Calkins · 55, 70, 83, 118, 179
caracterização · 8, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 33, 52, 54, 59, 71, 72, 78, 82, 

88, 92, 107, 109
cartas de Parker · 50, 62, 70, 109, 120, 185, 191
categorias · 9, 35, 65, 129
categorização · 50, 66
centros de interesse · 63, 119, 142
Cézar Pietro Martinez · 147
ciências da educação · 7, 10, 19, 78, 82, 124, 143, 145, 148, 175
ciências disciplinares · 145
comparação · 44, 59, 88, 94, 101, 115, 157, 166



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 231

compêndios · 42, 58, 65, 78, 149, 156
complementaristas · 56
conceito de número · 117, 134, 135
conceitos geométricos · 51, 172
concreto · 38, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 85, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 

100, 101, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 117, 118, 120, 147, 159, 
160, 162, 168, 171, 181

conhecido · 9, 66, 67, 88, 93, 94, 95, 115
consensos · 59, 67
construtos teóricos · 58
contador · 65, 66, 69, 70, 110
contagem · 55, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 109, 110, 117, 132, 134
contar · 29, 60, 66, 74, 149, 185
conteúdo · 3, 29, 30, 31, 63, 64, 68, 70, 106, 110, 117, 120, 123, 124, 

131, 132, 139, 144, 151, 159, 165, 166, 170, 171, 191
conteúdos geométricos · 39, 40, 44, 51, 83, 84, 89, 96, 97, 102, 103, 104, 

134, 168
conteúdos matemáticos · 71, 118, 125, 126, 159, 164
contextos de formação · 57, 111
convergências · 59, 65, 67, 69, 94, 96, 104, 108, 109, 162
cultura escolar · 13, 14, 17, 19, 22, 47, 51, 52, 56, 72, 78, 86, 91, 94, 95, 

107, 112, 121, 124, 127, 142, 162, 169, 178, 183
cultura profissional · 154
currículo da Escola Primária · 149
currículo escolar · 39
curso complementar · 144
curso normal · 55, 144, 146, 164

D
definição · 7, 10, 30, 40, 43, 52, 63, 66, 173
desconhecido · 66, 67, 74, 75, 79, 89, 93, 94, 95
desenho · 25, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 

96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 111, 148, 166, 
170, 171, 172, 173, 175, 182, 183, 184, 185, 186, 190



232 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

Desenho a mão livre · 39
Desenho ao natural · 43
Desenho Linear · 162
desenho topográfico · 39
desenvolvimento da inteligência · 32, 116, 161
desenvolvimento do raciocínio · 32, 63, 71, 126
desenvolvimento dos aprendizes · 33
desenvolvimento gradual · 27
desenvolvimento intelectual · 32, 49
desenvolvimento natural · 42
didática · 24, 30, 48, 70, 79, 80, 178, 194
Didática da Matemática · 155, 179
Didática Geral · 155, 161
didáticas · 28, 38, 50, 51, 55, 61, 70, 78, 86
dinâmicos · 59
disciplinas escolares · 13, 23, 48, 180
dissertações · 58
Dordal · 55, 181

E
Edouard Claparède · 124, 142
educação · 9, 15, 19, 25, 40, 41, 42, 44, 49, 51, 55, 65, 70, 83, 90, 113, 

114, 115, 118, 124, 128, 129, 140, 143, 151, 155, 163, 178, 179, 
180, 181, 188, 192, 195

Educação dos sentidos · 41
elementos · 11, 13, 15, 17, 18, 25, 34, 39, 40, 46, 47, 53, 58, 59, 60, 65, 

67, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 
89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 111, 117, 124, 127, 128, 130, 144, 149, 150, 152, 153, 
160, 161, 162, 165, 166, 169, 171, 173, 175, 179

ensino · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 233

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195

ensino intuitivo · 8, 23, 25, 27, 34, 46, 48, 50, 51, 56, 66, 68, 110, 115, 
117, 135, 147, 149, 183, 191

escala Binet-Simon · 161
Eschola Pública · 60, 61, 179
escola ativa · 135, 139, 147, 154, 155, 159, 169, 183
Escola de Aplicação · 147
Escola de professores · 149
Escola Normal · 55, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 163, 167, 

186, 187, 188
Escola Nova · 9, 56, 60, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 

127, 128, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 150, 153, 
156, 157, 158, 162, 165, 167, 171, 174, 177, 180, 184, 186, 190

escola primária · 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 60, 73, 74, 89, 110, 113, 114, 124, 
133, 137, 142, 143, 144, 145, 147, 154, 155, 158, 160, 161, 162, 
165, 174, 183, 186, 190, 194

Escola Secundária · 149, 150
escolanovismo · 56, 130, 134, 135, 144, 149, 155, 166, 179
escolares · 7, 8, 13, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 

49, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 69, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 
88, 89, 91, 92, 94, 104, 108, 113, 116, 118, 119, 120, 123, 124, 
125, 133, 137, 139, 140, 141, 142, 145, 147, 153, 155,159, 171, 
172, 173, 177, 178, 179, 180, 183, 184, 186, 188, 189, 193, 194

escolas complementares · 37, 58, 79, 81, 145
Escolas Modelos · 174, 188



234 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

Escolas Normais · 54, 92, 113, 140, 144, 161, 174, 177
escolas primárias · 27, 28, 36, 48, 55, 81, 140, 143, 150, 167, 178, 181
escrita · 8, 9, 25, 33, 41, 43, 54, 55, 57, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 92, 109, 

178, 180
Escrituração Mercantil · 55
espaços de formação · 54, 58, 92
específica · 7, 16, 77, 79, 81, 104, 148, 160, 165
Everardo Backheuser · 157
Exercícios · 160
exercícios práticos · 26, 54
expedições · 57, 91
experiência sensorial · 55, 70

F
fácil para o difícil · 67, 125, 128, 131, 139
faculdades mentais · 42, 116
falta de instrução · 54
Fernando de Azevedo · 144, 149, 190
ferramentas · 9, 12, 17, 50, 53, 57, 69, 71, 77, 82, 90, 91, 102, 111, 124, 

136, 148, 157, 164, 168, 172
figuras geométricas · 39, 41, 43, 44, 46, 89, 170, 173
finalidades · 34, 56, 63, 64, 68, 91, 114, 115, 119, 143, 145, 168, 169, 

174, 183, 186
fontes · 23, 54, 57, 58, 71, 73, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 93, 96, 104, 

111, 114, 139, 163, 169, 175
forma escrita · 62
forma oral · 62, 64
formação de professores · 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 29, 53, 54, 56, 57, 

58, 60, 65, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 90, 91, 92, 94, 95, 
108, 111, 112, 130, 141, 142, 143, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 
155, 157, 161, 163, 178, 180, 183, 185, 193, 194, 195

formação enciclopédica · 56
formação matemática · 140, 146, 147, 162, 174, 182



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 235

formas · 25, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 63, 69, 71, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 110, 111, 117, 123, 124, 130, 132, 139, 157, 
166, 169, 175

formas geométricas · 41, 45, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 
101, 102, 103, 105, 130, 132, 166, 169

formas lineares · 45, 106
Froebel · 164

G
generalização · 38, 46, 66, 71, 75, 92, 93, 97, 100, 104, 106, 108, 110, 112
geometria a ensinar · 24, 92, 94, 110, 111
geometria da escola primária · 23
geometria intuitiva · 47
geometria para ensinar · 83, 84, 86, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 

104, 105, 106, 107, 109, 111, 182
Geometria Prática · 172, 182
globalização do ensino · 136
gradativo · 64, 80
graduação · 37, 65, 66, 67, 79, 93, 95, 116, 117, 118, 125, 154, 192, 194
gradual · 67, 69, 70, 105, 109, 116, 118, 120, 127, 140
gravuras · 62, 64

H
heterogênea · 56

I
ideário pedagógico · 84, 94, 97, 112, 192
ideias · 18, 39, 41, 44, 45, 47, 60, 65, 66, 74, 92, 94, 96, 101, 106, 117, 

121, 124, 137, 154, 168
imagem · 33, 61
institucionalizado · 22, 54



236 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

instituição · 54, 141, 144, 149
instituições · 17, 57, 178
Instituto de Educação · 126, 149, 150, 153, 163, 177, 189
intuitivo · 9, 22, 25, 28, 33, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 60, 62, 65, 

66, 67, 69, 70, 71, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 94, 97, 98, 99, 100, 
103, 108, 109, 110, 113, 115, 117, 118, 125, 128, 134, 135, 139, 
147, 163, 166, 168, 169, 172, 175, 185, 189

Irene de Albuquerque · 129, 131, 157, 159

J
Jardim de Infância · 37, 149, 163
Jean Ovide Decroly · 142
jogos · 65, 119, 129, 137, 149, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 175

L
leitura · 20, 25, 33, 34, 48, 55, 86, 90, 96, 97, 99, 109, 132, 134, 155, 

164, 180, 191
lições de coisas · 55, 56, 70, 117, 119, 135, 170
linguagem algébrica · 37, 38, 51, 75
linguagem aritmética · 33
lócus de formação · 54
Lourenço Filho · 56, 121, 129, 135, 141, 184, 191
Lysímaco Ferreira da Costa · 186

M
manuais pedagógicos · 9, 12, 58, 60, 65, 114, 115, 129, 154, 155, 174, 

177, 185
marcha · 31, 32, 42, 45, 46, 52, 66, 69, 77, 85, 86, 88, 92, 93, 95, 97, 99, 

100, 103, 104, 105, 108, 111, 149
marcha analítica · 66, 69, 93, 97, 99, 104
Marcha de ensino · 99
Maria Montessori · 129, 142, 187



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 237

matemática a ensinar · 8, 9, 12, 20, 23, 24, 33, 47, 49, 52, 59, 72, 73, 113, 
114, 116, 118, 121, 133, 139, 191

MATEMÁTICA DO ENSINO · 1, 5, 11
matemática intuitiva a ensinar · 53, 57
matemática para ensinar · 9, 11, 12, 20, 52, 54, 57, 58, 59, 72, 98, 141, 

144, 154, 160, 175
Matemáticas Elementares · 55
matemáticas para ensinar · 11, 53, 54, 57, 58, 59, 83, 108, 109
matemáticas para formar · 54
materiais de ensino · 87, 93, 95, 97, 99, 100, 107, 110
materiais de formação · 57, 108
materiais didáticos · 41, 49, 66, 67, 69, 70, 134, 187
matérias · 22, 25, 27, 28, 29, 37, 41, 43, 45, 48, 54, 56, 89, 91, 110, 119, 

122, 132, 136, 138, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 
158, 161, 162, 163, 167, 169, 172, 174

matriz · 67
medidas · 9, 41, 88, 107, 132, 156, 164, 172, 173, 183
memorização · 22, 48, 55, 63, 65, 70, 116, 117, 119, 135, 160, 173, 177
mental · 30, 31, 32, 45, 50, 61, 63, 66, 76, 84, 109, 124, 131, 158, 171, 178
método · 9, 22, 25, 26, 28, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 55, 56, 60, 63, 

64, 65, 67, 69, 70, 73, 75, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 97, 
98, 99, 100, 103, 108, 109, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 122, 124, 
125, 128, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 147, 151, 159, 163, 
166, 168, 171, 175, 184, 185, 189, 191

Método Analítico · 184
Método Grube · 61
método intuitivo · 28, 55, 65, 70, 84, 119, 135, 139, 147, 167, 168
método sintético · 47
metodologia · 45, 56, 131, 160, 165, 170, 171, 175, 190
Modelagem · 40, 162
Modernidade Pedagógica · 179
Modernização · 184
Movimento da Escola Nova · 113
multiformes · 59
multiplicação · 32, 60, 134, 157, 158



238 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

N
numeração · 27, 31, 68, 132, 141
número · 29, 31, 38, 61, 63, 64, 69, 70, 80, 104, 109, 117, 125, 129, 130, 

134, 135, 156, 157, 175, 181, 184

O
objeto · 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 41, 45, 50, 51, 52, 57, 59, 61, 63, 68, 

69, 72, 73, 74, 80, 85, 88, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 144, 147, 148, 152, 171, 183

objetos concretos · 29, 38, 44, 46, 60, 64, 106, 160, 168
objetos geométricos · 40, 100, 102, 105, 107, 111
observação · 16, 31, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 55, 64, 70, 85, 86, 88, 93, 97, 

99, 101, 102, 103, 104, 107, 116, 118, 119, 124, 132, 133, 138, 
147, 149, 151, 154, 156, 157, 166, 169, 170, 173

operações · 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 49, 50, 52, 55, 60, 61, 
62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 109, 110, 118, 
120, 123, 130, 133, 135, 147, 153, 156

oralidade · 61, 62, 67, 68, 109
ordem · 11, 44, 45, 46, 47, 52, 67, 85, 88, 95, 118, 122, 125, 128, 133, 

136, 138, 160
orientações para ensinar · 58, 62, 64, 84, 92, 94, 96, 97, 105, 108, 111
Oswaldo Pilotto · 167

P
partes · 26, 44, 45, 46, 47, 66, 67, 69, 70, 85, 86, 88, 95, 99, 100, 103, 

109, 120, 158, 159, 160, 168, 181
pedagogia · 9, 23, 27, 34, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 65, 92, 93, 94, 

118, 124, 125, 128, 132, 133, 137, 142, 151, 159, 161, 162, 169, 
181, 184, 186

Pedagogia Científica · 116, 127, 130, 191
pedagogia paulista · 49
percepção · 45, 46, 51, 55, 68, 70, 93, 105, 106, 107, 116, 166



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 239

Pestalozzi · 55, 65, 69, 70, 87, 94, 117, 118, 164
Prática de Ensino · 126, 149, 150, 151, 152, 153
Prática Pedagógica · 141, 145, 148
primárias · 45, 48, 56, 81, 149, 157
primeiros anos · 7, 36, 53, 54, 57, 68, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 87, 

88, 89, 91, 92, 94, 104, 108, 113, 116, 120, 126, 133, 139, 140, 
141, 145, 155, 157, 159, 169, 178, 184, 186, 193, 194

problemas · 13, 26, 32, 34, 36, 37, 38, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 
69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 109, 110, 116, 119, 
120, 122, 125, 126, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 144, 153, 
156, 158, 159, 160, 161, 165, 172, 175, 181, 187, 189, 190, 192

Problemas Aritméticos · 190
problemas de aplicação · 26, 120
problemas graduados · 26
problemas simples · 32
procedimentos didáticos · 55
processos globalizados · 150
Proclamação da República · 26, 55
programas de ensino · 26, 30, 35, 37, 41, 48, 50, 70, 110, 114, 121, 125, 127
programas mínimos · 121
progressiva · 67, 69, 70, 109, 118, 147
própria · 8, 13, 19, 33, 45, 47, 57, 73, 75, 78, 80, 81, 97, 111, 112, 129, 

131, 137, 138
Psicologia Diferencial · 124
psicologia experimental · 124, 127, 139, 142, 155, 159

Q
Quadros Americanos · 62, 64
quatro operações · 32, 38, 120, 133

R
raciocínio · 31, 42, 51, 66, 68, 77, 129, 131, 136, 139, 158, 161
raciocínio algébrico · 77



240 | A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960)

Raciocínios algébricos · 74
relatórios · 23, 57, 58, 78, 86, 87, 91, 111, 126
renovação pedagógica · 56, 127, 191
repetições · 66
Revista de Ensino · 30, 33, 43, 61, 62, 165, 166, 178, 179, 181, 186, 188
revistas pedagógicas · 9, 23, 43, 49, 50, 57, 58, 60, 64, 65, 111, 155, 173, 

177, 180, 181, 182, 184, 187, 189
rubricas matemáticas · 53, 54, 57, 83, 91, 97, 98, 100, 101, 102, 108

S
saber de formação · 59
saberes a ensinar · 17, 18, 19, 23, 26, 46, 48, 89, 115, 116, 125, 128, 139, 

140, 164, 171
saberes escolares · 13, 22, 25, 49
saberes geométricos · 45, 47, 52, 83, 86, 87, 90, 162, 164, 165, 166, 167, 

168, 169, 172, 173, 180, 183, 184
saberes matemáticos · 115, 147, 150, 165, 170, 173, 174
saberes para ensinar · 17, 18, 19, 58, 59, 69, 76, 77, 78, 81, 84, 88, 91, 92, 

94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 108, 143, 146, 148, 153, 154, 155, 
159, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 175, 184

secundárias · 56, 178
sensível · 64, 65, 67, 70, 119, 135, 168
significação dos números · 123
simples para o complexo · 89, 90, 116, 118, 120, 125, 128, 139
sistematização · 9, 15, 18, 23, 34, 45, 46, 53, 57, 58, 59, 66, 72, 78, 79, 

82, 83, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 104, 107, 111, 125, 130, 155, 180
sólidos geométricos · 39, 40, 42, 44, 45, 102, 166, 168, 169, 174
subtração · 32, 69, 74, 153, 156, 157

T
taboinhas · 61, 70
tabuada · 60, 61, 66, 126, 133, 134, 135, 136, 177, 191
tempo das aulas · 61



A Matemática do Ensino – Por uma História do Saber Profissional (1870-1960) | 241

tempo escolar · 29, 61
teses · 9, 58, 83
testes pedagógicos · 124, 136
Thompson · 28, 44, 55, 60, 61, 83, 84, 85, 168, 183
Thorndike · 123, 129, 130, 133, 156, 157, 184, 187, 188, 190
todo · 19, 36, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 66, 67, 69, 70, 85, 86, 88, 99, 100, 

103, 104, 109, 111, 131, 141, 160, 168, 172
trabalho do professor · 8, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 53, 59, 69, 71, 80, 81, 83, 

92, 95, 96, 97, 106, 108, 124
Trabalhos Manuais · 40, 162, 171, 172, 173, 174, 182
transformações · 8, 9, 17, 29, 30, 33, 34, 51, 54, 64, 113, 115, 127, 134, 

139, 140, 143, 169, 174, 191
transição · 30, 33, 36, 38, 63, 110, 135
treinamento prático · 55
Trigonometria · 141

U
utilitário · 24, 34, 35, 63, 136

V
vaga pedagógica · 121, 133, 137
verbalização · 55, 68
vida prática · 34, 51, 56, 64, 68, 110, 120, 121, 122, 125, 127, 133, 136, 

156, 171
visualização · 61, 70



Este livro compõe a Coleção Educação e Saúde, elaborada por 
professores, estudantes e egressos do Programa de Pós-Gradução Educação 
e Saúde na Infância e na Adolescência da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp).

Os diferentes capítulos da obra levam o leitor a tempos longínquos 
trazendo-o a meados do século XX. Como foi sendo elaborada e modificada 
a matemática para o ensino e formação de professores? O tema é atual haja 
vista os debates que assistimos hoje. Caberia à BNCC orientar a formação 
de professores? Ou seriam as universidades, em sua autonomia, que deveriam 
promover, sob referências disciplinares, essa orientação? O tema é antigo, pois 
antigas são as disputas de poder sobre a definição dos saberes de referência para 
o ensino e para a formação de professores. Quem deveria ter autoridade para 
a elaboração de tais saberes? As ciências da educação? Os campos disciplinares 
em suas diversas áreas? O próprio ensino, por meio do campo profissional 
da docência? Matemática a ensinar, matemática para ensinar são exemplos do 
esforço de elaboração teórica com vistas a melhor compreender, no tempo, 
a matemática das mudanças do ensino e da formação de professores.




