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RESUMO 

A comunicação apresenta a importância da descrição de revistas direcionadas ao ensino, 
veiculadas em 1920, como base na tarefa de configurar as estratégias para a formação de 
professores de matemática e os reflexos táticos legitimados na atuação desse profissional 
nos grupos escolares no Amazonas.  O tema segue a escolha particular desta 
pesquisadora, considerando o desenvolvimento de tese de doutoramento. Além da 
descrição das revistas, é apresentada significativa discussão desenvolvida para a 
construção teórico-metodológica da pesquisa. As considerações apontam para a relevância 
que se deve dar a descrição adensada das Revistas do Ensino para o aprofundamento da 
pesquisa.  

Palavras-chave: História da educação matemática no Amazonas; grupos escolares; ensino 
primário de matemática. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O texto apresentado tem por objetivo descrever, a partir de publicações de uma 

revista de educação intitulada Revista do Ensino, quais as orientações para o ensino do 

cálculo e da aritmética, direcionadas em duas edições aos professores, em junho e julho de 

1920, data das primeiras publicações da revista. O tema exposto compõe parte de pesquisa 

mais ampla de tese para doutoramento do Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências e Matemática da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática/ 

REAMEC e tem a intenção de contribuir como parte integradora na consolidação de uma 

rede nacional de pesquisas, interessadas na produção de uma história glocal da educação 

matemática. 

Em consonância com a pesquisa, esta comunicação encontra locus nos grupos 

escolares do Amazonas, mais especificamente na cidade de Manaus e procura nas fontes 

primárias oficiais e nos impressos pedagógicos para professores, como as revistas com 

orientações didáticas para o ensino, encontrar vestígios para responder se seria possível 

configurar, por meio da descrição e análise de revistas escolares e outros impressos, as 
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estratégias para a formação de professores de matemática e os reflexos táticos legitimados 

na atuação desse profissional nos grupos escolares no Amazonas. 

A tarefa de descrever é a ação que, na teoria de Geertz (1989), aponta o conceito de 

cultura como ciência interpretativa através da qual se possa construir significados. O 

trabalho em realizar um conjunto de procedimentos minuciosos e detalhados, resultado de 

um esforço intelectual para observação, compreensão e interpretação de fatos, arriscaria 

chegar a uma descrição mais densa de qualquer forma de conhecimento. O que 

corresponde exatamente ao inverso de uma descrição superficial de qualquer fenômeno 

observado em qualidade muito incipiente. 

Para embasamento deste processo, nesta comunicação, apresentamos o percurso 

prolífero para a realização de pesquisas em História da Educação Matemática, 

encaminhados por Chartier (1990, 2007), De Certeau (2000), Viñao Frago (2008), Julia 

(2001) e André Chervel (1990).  

 Como parte da tese para doutoramento, pretende-se a catalogação de uma base 

de dados, composta por estas revistas e que deverão, após devida catalogação, estar 

disponível numa plataforma virtual de trabalho, o repositório da Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC. 

 

2 O APORTE DA HISTÓRIA CULTURAL, DA CULTURA ESCOLAR E DAS DISCIPLINAS 

ESCOLARES  

Antonio Viñao (2008) descreve todo processo de reconhecimento das disciplinas 

escolares como um objeto histórico, suscetível de gerar um campo de investigação 

autônomo, através de uma revisão parcial da historiografia anglo-saxônica, francesa e 

espanhola. Deste autor, destacamos a deferência que faz à historiografia francesa, na obra 

de Julia e Chervel, onde ilustra uma nova história cultural como um imenso guarda-chuva 

que abriga sob si, ou possivelmente como o núcleo fundamental da cultura escolar, a 

história das disciplinas escolares.  

Descrever a história das disciplinas escolares, segundo estes autores, implicaria no 

olhar sobre a instituição escolar como espaço não de reprodução de conhecimentos 

externos, mas de produção do saber. Justificando assim, para o desenvolvimento da história 

cultural o interesse pela análise da cultura escolar. 

Da história cultural, fitamos inicialmente a cultura escolar em Dominique Julia (2001) 

como objeto histórico que incorpora importância às normas e finalidades das escolas, bem 

como a análise dos conteúdos ensinados e das práticas escolares. 
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Temos neste texto de Julia (2001) uma definição de cultura escolar que descreve 

todo um poderio da escola, pois esta cultura conserva em seu poder as regras que definirão 

os conhecimentos que serão ensinados (abrangendo o currículo), os comportamentos que 

serão recomendados para aquisição desses conhecimentos (abrangendo os alunos) e as 

práticas que permitirão a transmissão desses conhecimentos (abrangendo os professores), 

tudo devidamente coordenado a satisfazer finalidades norteadas segundo a época 

(abrangendo a realidade social), o que pode acarretar uma diversidade de finalidades, como 

finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização. 

Nestes termos, é possível compreender por meio da análise dos conteúdos 

ensinados e das práticas escolares de que forma um dado período histórico condicionou a 

estruturação da escola e como alunos e professores refletiram a cultura vigente no ambiente 

escolar. 

André Chervel (1990) mergulha ainda mais e contribui com a reflexão sobre a 

aculturação escolar dos alunos, que se dá precisamente no contexto escolar e para o qual 

as disciplinas escolares são os instrumentos pelos quais essa aculturação será realizada. 

Com relação às disciplinas escolares, Chervel (1990) se fixa na questão do ensino e 

dos efeitos do ensino, nas suas finalidades. Se existe uma aprendizagem dos conteúdos 

propostos, se existe uma aculturação dos alunos, então isso significa que a disciplina 

funcionou. Deste aspecto, é interessante pensar sobre o que se aprende e o que se ensina, 

ou por outra, porque se ensina o que se ensina e também que o que o aluno aprende nem 

sempre é o que o professor ensina. O fracasso escolar seria um ponto que comprova que 

houve um fracasso no ensino, logo o fracasso não está no modo como o aluno aprendeu, 

mas no modo como foi ensinado. 

Para este autor, existem finalidades que são impostas à escola, que vão muito além 

de tão somente instruir, mas, sobretudo dar uma cultura sólida. Se o ensino funcionou, se as 

finalidades foram preenchidas ou se as práticas pedagógicas se mostraram eficazes, é algo 

que somente o estudo histórico da cultura escolar e das disciplinas escolares que 

possibilitarão responder tais questões. É neste ponto que temos destacada a importância da 

história das disciplinas escolares e das fontes primárias como, por exemplo, os exercícios, 

os trabalhos realizados pelos alunos, para entender a aculturação realizada no aluno, 

alcançando uma descrição mais densa. 

Chervel (1990) conclui que a cultura da sociedade pesa completamente sobre as 

disciplinas ensinadas, com recíproca verdadeira, onde as disciplinas escolares intervêm 

igualmente na história cultural da sociedade, portanto, o aspecto funcional das disciplinas 
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escolares é o de preparar a aculturação dos alunos em conformidade com certas 

finalidades, é isso que explica sua gênese e constitui sua razão social. 

O ofício do historiador é extremamente árduo, pois deve fugir à tentação de tão 

somente narrar os acontecimentos do passado. É necessário que seja um sujeito reflexivo 

dos conceitos e das formas discursivas que fundam a sua prática, examinando sua própria 

condição de produção, para evitar a manipulação da História e a falsificação do passado, 

como adverte Chartier (1990). 

Assim, definimos neste autor, história cultural em dupla perspectiva. Por um lado, 

como a análise do trabalho de representação, isto é, das classificações e das exclusões que 

constituem, na sua diferença radical, as configurações sociais e conceituais próprias de um 

tempo ou de um espaço e, por outro, como o estudo dos processos com os quais se 

constrói um sentido (Chartier, 1990, p.27). Em outras palavras, a história cultural deve ser 

entendida como o estudo dos processos com os quais se constrói um sentido. 

Para Chartier (1990, 2007), é objeto da história cultural, identificar o modo como em 

diferentes tempos e espaços uma determinada realidade social é construída, pensada e 

dada a ler, o que pode mostrar diferentes configurações narrativas. Porém, se distanciarmos 

o olhar dos diferentes modos de escrita narrativa e relatos e o detivermos no conjunto de 

informações que coexistem e independem em diferentes tempos e espaços e que podem 

ser observáveis, também percebemos que estas dão sentido a uma história que é local, mas 

também global, muito mais enriquecida, portanto, pela somatória de nuances que buscam 

ser compreendidos desde sua origem até ao seu alcance. 

Segundo o autor, a história cultural, superando a ideia da história cultural francesa 

dos anos 60 e 70, bem como suas certezas metodológicas, pode regressar proliferamente 

às representações do mundo social, entendendo a complexidade de que essas 

representações possuem diferentes sentidos e que podem variar de acordo com o modo 

como o historiador irá ler. 

Em categorias bem similares, De Certeau (2000) em suas maneiras de fazer, ou em 

suas concepções do agir como arte, aponta a necessária submissão ao teste de uma prática 

concreta das proposições teóricas, e assim reinventa o cotidiano em uma vicissitude entre o 

teórico e o concreto. 

Observando a história, como um cotidiano criativo, de práticas concretas que 

também são produtos e ao mesmo tempo produtoras de proposições teóricas, é que 

podemos pensar em uma densidade da história da educação matemática no Amazonas, 

mergulhando no poço dos arquivos escolares, recorrendo a livros e manuais didáticos, 

revistas pedagógicas, cadernos de alunos, de professores, programas curriculares, provas e 
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avaliações, dentre muitos outros, que permitam descrever como De Certeau (2000) que 

táticas foram adotadas por professores, advindas da apropriação de estratégias. Como 

também para introduzir a importância de um estudo das práticas, como encontrado nos 

estudos acerca da cultura escolar e da história das disciplinas escolares. 

 

3 A REVISTA DO ENSINO E SUAS ORIENTAÇÕES  

A Revista do Ensino era uma publicação mensal, com redação da Diretoria Geral 

da Instrução Pública do Estado do Amazonas, por meio da Seção de Obras da Imprensa 

Pública. Determinava o Regulamento Geral que ao diretor desta seção administrativa, na 

época o Sr. Dr. Theogenes Beltrão, competia dentre outras atribuições, dirigir a 

publicação de uma revista mensal do ensino. Em cumprimento a esta lei, que tal 

publicação passou a ser veiculada em junho de 1920.  

 Em seu primeiro número, a máxima do momento era a discussão sobre o 

problema capital – a educação, cuja solução estaria subordinada os principais problemas 

de que dependia o progresso do país – a questão do saneamento, por razão da 

transmissão de moléstias e, a agricultura, vista como solução para as crises pós-

decadência da borracha. Para tanto, a orientação seria incutir, desde as primeiras letras 

noções de higiene e, orientar e prestigiar o ensino da cultura da terra, à semelhança do 

que fazia nos Estados Unidos, onde o ensino era orientado para a indústria. A estratégia 

seria atrair a atenção das crianças para a lavoura, preferindo-se a leitura de livros que 

tratassem das produções da terra e do seu cultivo e, para assuntos de palestras, as 

riquezas do solo, que aguardariam a exploração inteligente que tornariam o Brasil 

admirado e respeitado. 

 O periódico trazia em cada edição, palavras editoriais, uma série de breves artigos 

sobre particularidades da língua portuguesa, poemas e informações gerais sobre a 

educação no Estado e, uma matéria principal, cuja primeira a ser publicada, será foco 

nesta comunicação.  

  

3.1 A PRIMEIRA CONFERÊNCIA TRANSCRITA – O CÁLCULO RÁPIDO 

 A matéria principal era composta da transcrição literal de conferências realizadas 

nos grupos escolares da época, por professores convidados pelo Diretor Geral da 

Instrução Pública. Para a primeira edição, o corpo editorial escolheu a conferência 

realizada pelo professor Abílio Alencar, proferida no grupo escolar Marechal Hermes. Tal 

registro recebe foco principal neste artigo pelo seu conteúdo sobre o ensino do cálculo 

elementar nas escolas primárias. 
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 Segundo o conferencista, os programas de ensino oficial para os cursos primários 

de todos os países cultos traziam consignado de modo especial, o ensino do cálculo 

rápido, mental e escrito. Nestes programas, constavam fáceis e breves exercícios de 

cálculo mental para as escolas infantis e o ensino sistematizado do cálculo rápido para as 

classes mais adiantadas do curso primário e secundário. O emprego do cálculo resultaria 

numa economia de tempo e esforço, mas para consegui-lo, seria necessário o ensino 

sistematizado deste. E, muito embora seu estudo já houvesse sido adotado nos cursos 

normais, seu ensino teórico carecia de melhorias, advindas de novos programas de 

Matemática da Escola Normal e com uma nova orientação seguida pelos professores, 

que beneficiaria com melhores resultados no preparo dos professores primários, 

relativamente ao conhecimento das propriedades e regras da aritmética. Sob o ponto de 

vista da educação da criança, os exercícios de cálculo mental exerceriam, sobretudo, 

influência preponderante no desenvolvimento da atenção, constituindo excelente estímulo 

para o progresso de outras faculdades da inteligência. 

 A omissão do ensino do cálculo rápido nos antigos programas de ensino da 

escola normal teria ocasionado a falta de domínio das mais simples regras de operações 

rápidas e mais ainda dos meios mnemônicos tão preconizados no ensino do cálculo. O 

prejuízo ainda maior consistia na substituição deste ensino, pelo desgastante e irracional 

ensino da tabuada grande1, que era um verdadeiro suplício para as crianças pela 

obrigação a um esforço intelectual incompatível com a sua pouca idade e pela aplicação 

de ameaças de castigos corporais por mestres grosseiros, que tinham apoio dos pais. 

Bem oposto da recomendação para o ensino do cálculo rápido, constituído de exercícios 

que deveriam ser aplicados de modo recreativo e com gradação adequada a faixa etária 

e desenvolvimento de cada aluno. 

 Para embasar esta fala, o conferencista cita vários referenciais como Gréard, Félix 

Martel, Mondeux, Inaude dentre muitos outros para asseverar os benefícios do emprego 

do cálculo rápido e da orientação do seu ensino nas escolas primárias. Quanto a esta 

última, passa o conferencista a listar uma série de orientações metodológicas para o 

ensino adequado de cálculo rápido, lançando mão de metodologias e recursos 

pedagógicos e didáticos como o processo tabareau ou La Martiniére, com uso de lousa, 

giz, esponja ou pano individuais. O ensino se daria de forma coletiva, onde o professor 

proporia a classe uma determinada questão de cálculo mental e os alunos deveriam 

escrever a resposta na pequena lousa e levantá-la imediatamente, facilitando a tarefa do 

                                            
1
 Tabuada de multiplicar com dois fatores compostos de dois algarismos cada um. 
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professor de corrigir cada resposta errada e levando os alunos a refletir e procurar 

calcular. 

 Abílio Alencar também sugere na conferência, tipos de questões, em exercícios a 

serem aplicados desde o curso infantil, enfatizando que o meio mais seguro para o 

ensino de cálculo rápido nas primeiras classes é exigir que as crianças retenham com 

segurança os exercícios propostos. Destaca o verbo reter, recomendando mais uma vez, 

os conselhos metodológicos já expostos. 

 Para o curso infantil, orienta o professor sobre a necessidade de que as primeiras 

noções deveriam ser dadas de modo concreto, sem separar a ideia de número da coisa 

material, servindo-se de objetos usuais, como as esferas de contadores, palitos de 

fósforos, cubos de madeira, dentre outros. Apenas quando a criança obtivesse completo 

domínio concreto dos números, obtendo a noção abstrata do número, que seria iniciado o 

estudo da adição mental. 

 Estes primeiros exercícios seriam orais, consistindo na soma mental simples, 

iniciando com o acréscimo de 2 unidades em cada soma: 1 e 2=3; 3 e 2=5; 5 e 2=7... não 

excedendo o resultado de 99 no primeiro curso e progredindo até a soma de 9 algarismos 

nos últimos. O professor deveria fazer bastante uso de repetições, não perdendo ocasião 

de mostrar todas as particularidades que pudessem apresentar os seus diferentes 

resultados, como meio mnemônico para ensinar a determinação das somas sucessivas, 

quando tivessem que juntar 9 a 10, depois a 19, depois a 28: cada adição seria formada 

por dois algarismos e a soma destes, sempre seria 10. 

 Todos os exercícios deveriam ser aplicados primeiramente de modo individual e 

depois de modo coletivo, como já exposto metodologicamente. A única exigência para a 

classe infantil seria que o número a somar tivesse apenas um algarismo e que o limite 

máximo de cada soma não ultrapassasse 100. Lembrando sempre a importância da 

repetição e das recomendações aos professores para o cuidado imenso que requer o 

ensino dos exercícios infantis, recomendando o início concreto e seguindo a brevidade e 

recreação intercalando cada exercício. 

 O professor encerra parte da conferência, orientada para o ensino infantil, com o 

emprego de meios e recursos didáticos e pedagógicos, como o abax dos gregos ou 

abacus dos romanos, o souan-pan dos chineses e persas e os quippos, dos incas. Cita 

também, dentre os modernos aparelhos da época, os contadores2. Dentre os recursos, 

                                            
2
 Os criados por Carpentier e Chaumel eram formados por varetas de ferro, horizontais e verticais, 

nomeadamente utilizados nas escolas primárias da Alemanha, Estados Unidos, Bélgica, Suiça e 
França. Existiam também os contadores de varetas horizontais e recurvadas de Aren, Couvrechef, 
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destaca o relógio de cartão ou de madeira3, instrumento lúdico e útil para o manejo das 

respostas, destaca o professor. 

 

3.2 OS EXERCÍCIOS ORIENTADOS PARA AS CLASSES ELEMENTARES 

 Sobre o ensino do cálculo mental para as classes elementares, eram 

recomendados exercícios da Aritmética Primária de Villain, Contois e Loiret, com nível 

gradativo de dificuldade, passando-se para o próximo, após o completo domínio do atual, 

desta forma: 

1º Adicionar números de dois algarismos terminados em zero.  

Exemplo: 30+50+20. 

A resolução se daria como em todas as adições mentais, operando da esquerda 

para a direita, somando as diferentes dezenas das parcelas e convertendo a soma obtida 

em unidades de primeira ordem: 3 dezenas + 5 dezenas + 2 dezenas = 10 dezenas = 100 

unidades. 

2º Adicionar um número qualquer, terminado em zero, com outro qualquer de dois 

algarismos. 

Exemplo: 340+28. 

A resolução segue a mesma explicada: (340+20) + 8 = 386. 

3º Adicionar dois números quaisquer de dois algarismos cada um. 

Exemplo: 38+26. 

Resolução: 38+26= (30+20) + (8+6) = 50+14 = 64. 

4º Adicionar um número qualquer de três algarismos com outro de dois. 

Exemplo: 428+35. 

Resolução: 428+35= (420+30) + (8+5) = 450+13 = 463. 

5º Adicionar dois números quaisquer de três algarismos cada um. 

Exemplo: 143+294. 

Resolução: 143+294= (140+290) + (3+4) = 430+7 = 437. 

Nas duas ultimas questões eram adicionados números fracionários, porém 

seguindo o mesmo modelo análogo para resolução. 

                                                                                                                                        
Leroy, Chabenat e outros, tidas como os melhores. Do Brasil, havia contadores dos dois tipos 
apresentados, sendo o segundo análogo ao contador de palitos de Froebel. 
3
 De fácil confecção, o relógio tinha números de 0 a 9 e um único ponteiro que girava, percorrendo os 

números do círculo. Aos números eram dadas as cores do espectro solar, na mesma gradação – 
vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anilado e roxo, repetindo as cores vermelho e amarelo – 
ficando o círculo branco, o ponteiro e o zero, pretos.   
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O professor finaliza a conferência, agradecendo ao Diretor Geral da Instrução 

Pública pelo convite e conclamando o auditório, estando convencidos dos benefícios que 

emanam do seu estudo acurado, a ensinar as primeiras noções do cálculo rápido. 

Na segunda edição da Revista do Ensino, ainda no mesmo ano, com publicação 

em julho de 1920, apesar da matéria principal não ser deferência ao ensino de aritmética, 

a palavra do corpo editorial o é. Podem-se notar os efeitos da primeira conferência 

transcrita no primeiro volume da revista, pela escolha editorial a partir desta segunda 

edição e pelas demais seguintes, pela preocupação em usar o espaço de palavra da 

redação para propor ligeiros exercícios e pequenos problemas, com o objetivo de 

incentivar o gosto pelo ensino do cálculo e da aritmética, entre os alunos das diferentes 

classes das escolas primárias, nos grupos escolares. 

As questões propostas na seção eram destinadas exclusivamente aos alunos 

primários, que deveriam resolvê-las e remetê-las à Diretoria da Instrução Pública, por 

intermédio de seus professores e dos diretores dos grupos escolares, reservando ainda a 

Revista, espaço para publicação das melhores soluções sobre cada uma das questões 

propostas, devidamente identificados, exaltando alunos, professores e grupos escolares. 

Os problemas eram destinados do 1º ao 3º ano elementar e ao Curso Médio, 

respeitando-se as recomendações da Conferência de Abílio Alencar, com gradação de 

dificuldade conforme faixa etária. 

 

4 ADENSANDO A DESCRIÇÃO 

A cultura presente nos meios acadêmicos sociais em Manaus, no início do século 

XX, ainda denotava um alto padrão, apesar da crise pós-derrocada da borracha. Pode-se 

dizer que a riqueza cultural e o capital intelectual sobreviveram por muito mais tempo 

após a extinção da riqueza proporcionada pela extração do produto comercializado. As 

conferências realizadas nos grupos escolares a convite do diretor geral da instrução 

pública e os ideais patrióticos presentes nos discursos da época, eram exemplo de uma 

cultura elitista que ainda perdurou por muito tempo. 

Isto nos faz perceber na revista que, não existia o distanciamento do Amazonas 

com o restante do País, como vemos atualmente. As dificuldades amazonenses do 

período ou a problemática do Brasil, não eram encaradas de forma particular, mas de 

forma genérica e coletiva, de tal forma que, a solução de um desencadearia a melhoria 

de outro e vice-versa. De fato, o patriotismo é muito vívido na publicação e a 

conclamação das palavras da redação, era pelo trabalho com afinco pela instrução, com 

a certeza de que isso prestaria à Pátria o maior dos serviços, pois sendo os povos 
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instruídos os mais ricos, esse futuro próspero estaria na escola, dependendo do trabalho 

de professores hábeis, moralizados e competentes, como finaliza o primeiro editorial.  

Na conferência descrita é possível perceber o grande espaço ocupado pelas 

tradições pedagógicas na cultura escolar. Por intermédio da análise mais apurada das 

metodologias propostas na conferência, é possível identificar algumas dessas tradições 

pedagógicas que se perpetuaram no ensino da matemática. 

Observando o locus detalhado de forma glocal, o modelo “grupo escolar” a nivel 

nacional, estreiou no sudeste do país, expandindo a partir daí, uma reorganização no ensino 

brasileiro, configurando-se como um verdadeiro processo de inovação, recebendo a 

denominação de Grupo Escolar por caracterizar-se pela reunião de escolas preliminares 

agrupadas pela proximidade. Souza (1998) destaca que São Paulo foi um dos primeiros 

estados a implantar a escola primária graduada no bojo da primeira reforma republicana da 

instrução pública, por meio do dispositivo legal, Lei de nº 169, datada de 07 de agosto de 

1893.  

Apesar da reunião das escolas se darem em um mesmo edifício, ainda assim, os 

grupos escolares configuravam-se como uma escola urbana, moderna e complexa, pois, 

instalados em prédios especialmente construídos para abrigar a instituição, adotavam uma 

arquitetura monumental, que colocava a escola primária à altura de suas finalidades 

políticas e sociais e servia para propagar a divulgação dos governos do estado, assumindo 

os princípios básicos da organização administrativa e pedagógica, característicos da escola 

graduada. Autores destacam que: 

Pode-se dizer que a história dos grupos escolares se confunde com a 
história do ensino primário no Brasil e encontra-se no centro do processo de 
institucionalização da escola pública no país. De fato, vários estados 
brasileiros buscaram implantar essa escola primária moderna ao longo da 
Primeira República apontando-a como referência para a organização do 
ensino primário: no Rio de Janeiro, em 1897; no Maranhão e no Paraná, em 
1903; em Minas Gerais, em 1906; na Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito 
Santo e Santa Catarina em 1908; no Mato Grosso em 1910; Sergipe, em 
1911; Paraíba em 1916, Goiás, 1921 e Piauí em 1922. A historiografia sobre 
o tema tem demonstrado que os grupos escolares foram implantados como 
escola modelar encarnando as aspirações depositadas na educação 
primária amplamente disseminadas no país na transição do século XIX para 
o século XX, isto é, a formação do cidadão, a manutenção do regime 
republicano, o desenvolvimento social e econômico, a construção da nação 
e a moralização dos costumes” (LOPES; SOUZA, 2011, p. 2). 

Ou seja, caberia a instrução primária a formação intelectual e moral dos estudantes, 

sendo uma difusora dos valores republicanos, comprometida com a consolidação do novo 

regime e associada ao projeto de controle e ordem social. Desta forma, a instrução era uma 

necessidade política e social, haja vista que a alfabetização era uma exigência para uma 

participação política e indispensável para a consolidação do regime republicano. 
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A instalação dos grupos escolares, portanto, desencadeou uma série de 

modificações no país, estabelecendo uma nova cultura escolar. O modelo se difundiu por 

todo o país, como uma das mais importantes inovações em matéria de organização de 

ensino, no qual o mestre-escola4 foi substituído pela escola de várias classes e professores 

simultaneamente. No Amazonas, assim como no restante do país, os grupos escolares 

foram implantados somente após o Decreto de nº 191, de 09 de setembro de 1897, daí o 

recorte histórico da pesquisa organizar-se a partir deste ano. 

O decreto de 1897 difundia e legitimava o modelo e a ideia do poder redentor da 

educação. Segundo Souza (1998), os grupos escolares ampliaram o acesso da população à 

escola e dentre as principais mudanças ocorridas com a implantação dessa reorganização 

escolar, temos: a classificação homogênea dos alunos por idade; o edifício escolar em local 

próprio; racionalização e padronização do processo pedagógico; divisão do trabalho 

docente; estabelecimento de exames e de programas amplos e enciclopédicos e novos 

procedimentos de ensino que resultaram na profissionalização do magistério. 

No amazonas, os grupos escolares eram similares aos do restante do país, 

mantendo ensino primário, gratuito e leigo, abrangendo a leitura e escrita da lingua nacional, 

aritmética e sistema métrico decimal, noções de geografia e história do Brasil, priorizando-se 

a do Amazonas, dentre outras disciplinas. 

No período das publicações analisadas (1920), o quadro demonstrativo vigente com 

informações colhidas no ano anterior, mostrava a capital do Estado, Manaus, com 80 

escolas primárias, dentro dos grupos escolares existentes, contando com 2.858 alunos 

matriculados e 1.815 alunos frequentes.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao se propor a investigação da história da educação matemática nos grupos 

escolares de Manaus, elegendo uma temática de estudo que busca descrever as 

estratégias para a formação dos professores de matemática - evidenciadas nas fontes 

primárias oficiais e nos impressos pedagógicos para professores, como as revistas com 

orientações didáticas para o ensino, pretende-se proporcionar e refletir olhares sobre 

como foi constituída toda esta formação, considerando preliminarmente a importância 

histórica e a contribuição dos grupos escolares, como campo de aplicação das práticas 

de professores no Brasil. 

                                            
4
 Um único professor ensinava a ler, escrever e contar, para alunos de diferentes idades, numa 

mesma sala de aula. 
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É justamente pela riqueza de informação contida nas duas edições da revista aqui 

descrita, direcionadas ao ensino da matemática, que defendemos o aprofundamento da 

pesquisa por meio da descrição das Revistas do Ensino. Por intermédio da descrição 

adensada destas e da relevância do resgate histórico da educação matemática no 

Amazonas, que se busca conduzir a pesquisa, em posse de uma sólida base teórico-

metodológica utilizada por historiadores, para reescrever histórias vividas ainda não 

contadas. 

Quem sabe se tal árduo ofício não contribuirá como forma de compreensão das 

práticas do presente ou dos problemas cotidianos no processo de ensino-aprendizagem 

da matemática escolar? Ou de outra forma, se não seria possível traduzir de 

acontecimentos do passado, possibilidades para a condução dos processos de ensino-

aprendizagem atuais? 

Se for contada, a História dirá. 
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