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RESUMO 

Neste artigo são apresentados os resultados de uma pesquisa que tem por objetivo analisar o modo 
de circulação dos ideais da pedagogia escolanovista no âmbito do ensino dos saberes elementares 
matemáticos do curso primário em Sergipe, durante a década de 1930. Na tentativa de alcançar tal 
propósito foram examinadas revistas pedagógicas que tiveram circulação no Estado, Educação e 
Escola Nova, corroboradas com as prescrições legais: o decreto nº. 25 de 1931, o programa escolar 
de 1931 e o programa escolar de 1938. Como referencial bibliográfico, foram adotados autores como: 
Borges et al (2012) e Borges (2014) para entendimentos sobre as revistas pedagógicas; Monarcha 
(2009) e Vasconcelos (1996) sobre o princípio escolanovista; Azevedo (2009) e Lima (2011) para 
informações sobre o ensino primário sergipano e Valente (2013) sobre as Cartas de Parker. Com 
base na análise das fontes, constata-se que em Sergipe há forte indicação ao uso de objetos de 
ensino a serem utilizados pelos alunos, desde aqueles presentes em sala de aula, como os presentes 
ao cotidiano dos alunos para se criar a ideia de número, a partir da contagem desses objetos, e uso 
das Cartas de Parker para as operações fundamentais aritméticas. Exercícios e problemas orais, 
escritos e mentais também são defendidos, com forte ênfase nas quatro operações, além da 

relevância dada ao interesse da criança. 

Palavras-chave: Ensino Primário; Revistas Pedagógicas; Pedagogia Escolanovista. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A imprensa de educação possibilita ao pesquisador estudar os modos de 

funcionamento do campo educacional, refletindo a vida social e associativa de um 

determinado período histórico, consistindo em um observatório privilegiado de todas as 

modificações que ocorrem nas práticas pedagógicas. (BORGES; DUARTE; CAMPOS, 

2012). 

As revistas, em particular, apresentam aspectos que permitem uma melhor 

compreensão a respeito da História da Educação e do Ensino, bem como o conhecimento 
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da cultura interior aos estabelecimentos escolares, permitindo ao historiador, aprender 

discursos que articulam teorias e práticas. 

Conforme Carvalho (2006), 

Os periódicos pedagógicos são concebidos como objetos culturais que 
guardam em sua constituição as marcas de sua produção, circulação e 
usos, devendo o historiador da educação, considerar as condições de 
produção dessas fontes; a materialidade desses objetos culturais; as 
estratégias utilizadas em sua produção e circulação; bem como as 
apropriações de que são matéria e objeto (CARVALHO, 2006 apud 
BORGES, 2014, p. 247). 

Considerando esses pressupostos, neste artigo são apresentados os resultados de 

uma pesquisa3 que tem por objetivo analisar o modo de circulação dos ideais da pedagogia 

escolanovista no âmbito do ensino primário em Sergipe, durante a década de 1930. Período, 

segundo Azevedo (2009), em que novo método era empregado à instrução primária 

sergipana, baseando-se em ideais da Escola Nova, “referia-se a necessidade de se oferecer 

mais autonomia ao professor para adaptar ou criar processos mais naturais e eficientes de 

aprendizagem e aos alunos ensejos francos de expandir suas atividades e predileções” 

(AZEVEDO, 2009, p. 160). 

A fim de se atingir tal propósito, foram analisadas revistas pedagógicas4 que tiveram 

circulação no Estado, para apropriação do novo método de ensino, são elas: 

 Escola Nova (Segunda phase da revista “Educação” - Órgão da Directoria 

Geral da Instrucção Pública de São Paulo), nº 1, vol. I, Outubro – Dezembro 

de 1930. 

 Escola Nova (Segunda phase da revista “Educação” - Órgão da Directoria 

Geral da Instrucção Pública de São Paulo), nº 1 e 2, vol. II, Janeiro – 

Fevereiro de 1931. 

 Educação (Órgão da Directoria Geral do Ensino de São Paulo), nº 1 e 2, vol. 

IV, Agosto – Setembro de 1931. 

 Educação (Órgão da Directoria Geral do Ensino de São Paulo), nº 3, 4 e 5, 

vol. V, Outubro – Dezembro de 1931. 

                                            
3
 Este texto apresenta resultado parcial de pesquisa de mestrado em andamento, intitulada “Materiais 

de Ensino: uma história sobre seu(s) uso(s) para o ensino dos saberes elementares matemáticos a 
época dos grupos escolares sergipanos (1911-1971)”, inserida no Núcleo de Pós-Graduação em 
Ensino de Ciências e Matemática (NPGECIMA) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), realizado 
sob a orientação da Profa. Dra. Ivanete Batista dos Santos. 
4
 As revistas foram encontradas na Biblioteca Pública Epifâneo Dórea, localizada na Rua Dr. 

Leonardo Leite, s/n – São José – Aracaju/SE. 
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Ressalta-se a importância da análise das revistas pedagógicas que tiveram 

circulação em Sergipe na década de 1930, pois no Estado o Decreto Nº. 25 de 03 de 

fevereiro de 1931 pôs em vigor a reforma de 1931, apontando indícios dos ideais do 

princípio escolanovista em Sergipe5. Já que, de acordo com Borges, Duarte e Campos 

(2012), as reformas de ensino provocam desarranjos e renovações, pondo em 

funcionamento, instâncias em que são enunciadas as transformações curriculares nas 

disciplinas que estão em vigência, consistindo em períodos de descontinuidades nas rotinas 

escolares. 

Nomear revistas pedagógicas como objetos deste estudo fundamenta-se na 

consideração de que a imprensa pedagógica é reconhecida como “o melhor meio para 

apreender a multiplicidade do campo educativo”, (BORGES; DUARTE; CAMPOS, 2012, p. 

245). 

Além disso, vale destacar aqui, que existe um projeto de pesquisa maior, no qual 

este trabalho está inserido, denominado “A constituição dos saberes elementares 

matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso primário em perspectiva 

histórico-comparativa, 1890-1970”, vinculado ao Grupo de Pesquisa de História da 

Educação Matemática (GHEMAT)6. 

E ainda, tendo em vista as teses defendidas por Borges (2014), de que esses 

periódicos pedagógicos consistem em fontes alternativas, podendo auxiliar na compreensão 

dos discursos e das modalidades de funcionamento do campo educacional, este trabalho 

busca trazer uma reflexão sobre as revistas, concebendo-as como um produto resultante de 

estratégias editoriais de divulgação e adaptação dos saberes pedagógicos, intentando-se 

com isto, responder a seguinte indagação: O que dizem as revistas pedagógicas sobre os 

ideais da Escola Nova para o ensino dos saberes elementares matemáticos no curso 

primário em Sergipe? 

 

AS REVISTAS PEDAGÓGICAS E O ENSINO PRIMÁRIO 

As revistas Educação e Escola Nova7 foram analisadas, por, de algum modo, 

contribuírem no caminhar do desvendamento da questão de investigação. Assim, é possível 

                                            
5
 Cabe ressaltar, que apesar das revistas pedagógicas terem publicação em São Paulo, há indícios 

de terem circulado em Sergipe, tendo em vista que foram localizadas na Biblioteca Pública Epifâneo 
Dórea. 
6
 Para maiores detalhes, acessar: http://www.unifesp.br/centros/ghemat/paginas/about_ghemat.htm. 

7
 “Em 1930, Lourenço Filho assumiu a Diretoria Geral do Ensino do Estado de São Paulo, Órgão 

responsável pela publicação da revista Educação, desde 1927. Essa revista passou a chamar-se 
Escola Nova, sendo cada número dedicado a um tema específico da área educacional. Em 1931, 
interrompeu-se a série, e o periódico passou a se chamar Educação. Em 1933, foi adotado o título de 
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destacar, com base na primeira revista analisada: Escola Nova, nº 1, vol. I, de 1930, 

tomando o capítulo “Porque Escola Nova?”, escrito pelo Dr. Anisio Spinola Teixeira8, que 

diferentemente da escola tradicional, na qual os alunos recebem uma ordem e sofrem uma 

ordem imposta externamente, a nova escola é tida como: 

1 – Uma escola de vida e de experiência para que sejam possíveis as 
verdadeiras condições do acto de apprender. 
2 – Uma escola onde os alumnos são activos e onde os projectos formem a 
unidade typica do processo da aprendizagem [...]. 
3 – Uma escola onde os professores sympathisem com as crianças 
sabendo que so atravez da atividade progressiva dos alumnos podem eles 
se educar, isto é, crescer [...] ganhar cada vez melhores e mais adequados 
meios de realizar a própria personalidade dentro do meio social onde o 
alumno vive. (Revista Nova Escola, 1930, p. 23). 

 Segundo Anísio Teixeira, para a nova escola, as matérias são vistas como a própria 

vida, distribuídas por meio de centros de interesse e projetos, em que o estudo é 

considerado como um esforço para resolver um determinado problema ou executar um 

projeto, enquanto ensinar significa guiar o aluno na sua atividade, dando os subsídios 

necessários que a experiência humana já obteve, para lhe facilitar e economizar esforços. 

Desse modo, o processo educativo “se opera em uma situação real de vida, onde o 

que é apprendido funciona com seu próprio caracter e produz as suas naturaes 

consequências”, além disso, “a situação escolar e a vida do alumno devem se ajustar e 

harmonizar como um todo continuo”. (Revista Nova Escola, 1930, p. 24). 

Mestres e alunos trabalham em conjunto e liberdade, o mestre deixa de ser o 

soberano e o aluno tem total autonomia para pensar, pois na escola nova “não se busca 

outra cousa senão a permanente instrucção da vida para maior riqueza, maior harmonia e 

maior liberdade, dentro do ambiente de transformação e de progresso que a era industrial 

inaugurou” (Revista Nova Escola, 1930, p. 26). 

Entendendo alguns dos ideiais do princípio escolanovista, deu-se partido a análise 

da revista Escola Nova, nº 1 e 2, vol. II, de 1931. Na revista, o ensino se dava a partir da 

preocupação de se globalizar os saberes elementares matemáticos com problemas simples 

de higiene, nutrição e saúde. 

                                                                                                                                        
Revista da Educação, que teve publicação assegurada até 1960. Durante todo o tempo de existência 
da revista, pôde-se observar que havia grande preocupação em se difundirem novas concepções 
pedagógicas entre o professorado, através da exposição de princípios de técnicas que pudessem 
incentivar o educador a desenvolver um processo de ensino que valorizasse o trabalho do aluno. 
Muitas das matérias publicadas eram da autoria de professores e administradores vinculados à rede 
pública, retratando a penetração do escolanovismo, entre o professorado”. (VASCONCELOS, 1996, 
p. 35). 
8
 Nascido em Caetité, (1900 – 1971), atuou em diversos cargos públicos e visitou a Europa e os 

Estados Unidos, onde pôde observar diversos sistemas escolares. Faleceu no Rio de Janeiro 
(PARRÉ, 2013, p. 32). 
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Em Sergipe, a preocupação com a saúde9 era ainda maior, pois, segundo Lima 

(2011), 

As doenças que acometiam a população impediam às crianças de 
freqüentar as aulas, atrapalhando professoras e professores de realizarem 
as atividades escolares. Tal problema influenciava nas medidas 
governamentais para resolver as questões sociais postas na modernidade. 
Era preciso modernizar; problemas, no entanto, como a estruturação da 
Saúde Pública, precisavam ser resolvidos para que outros 
empreendimentos sociais fossem realizados. (LIMA, 2011, p. 6). 

Já a revista Educação, nº 1 e 2, vol. IV, de 1931, traz em sua organização a sessão 

“Em Classe (Parte Escolar)”, nos permite afirmar que para o ensino dos saberes aritméticos 

no 1º grau, havia-se indicação de vários exercícios para se construir a ideia de número, e 

que deveria ser adotadas pelos professores primários. Os primeiros exercícios eram de 

“Reflexão”10, nos quais, a partir de questionamentos postos pelos professores, o aluno era 

levado a refletir, por meio da imaginação ou observação de objetos do próprio cotidiano do 

aluno, como apresentado na figura abaixo. 

Figura 1 – Exercícios de Reflexão 

 

Fonte: Revista Educação (1931), n. 1 e 2, vol. IV, p. 74. 

 

A partir do recorte acima, nota-se que objetos como janelas, armários, portas e 

relógios de parede eram indicados no ensino e constituição da ideia intuitiva dos números 1, 

2 e 3, através de fatos do dia-a-dia da criança. Trata-se, conforme Monarcha (2009), de uma 

cultura psicopedagógica: “[...] observação dos fatos, manejo do método experimental, 

quantificação e generalização da experiência”, que caracterizavam a “educação nova” 

(MONARCHA, 2009, p.32). 

Após os exercícios de “Reflexão”, seguia-se aos “Oraes”, em que eram propostos 

problemas que aguçassem o raciocínio e entendimento do aluno. Estes problemas tratavam 

das operações básicas de somar e subtrair quantidades a partir de objetos descritos nos 

exercícios “Oraes”. 

Em meio a tais exercícios, eram recomendadas atividades de “Recreações”, como 

“cortar uma tira de papel em 2 pedaços iguaes, em 3” (Revista Educação, 1931, p. 74), e 

após isto, eram sugeridos problemas envolvendo a decomposição dos números 2 e 3, e 

                                            
9
 O problema da Saúde Pública em Sergipe foi amplamente investigado pelo médico Antônio 

Samarone em 2001, numa obra a qual ele estuda, de 1820 a 1930, as doenças e ações do Estado de 
Sergipe para combatê-las. (LIMA, 2011, p. 9). 
10

 Cabe destacar que na revista, as atividades veem com classificações dos exercícios entre aspas, 
referenciando o tipo proposto. 
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cálculo diretos das operações da adição e subtração. Por fim, eram dadas algumas 

“Indicações” finais, dentre elas: 

Figura 2 – Indicações ao ensino dos saberes aritméticos, 1º grau 

 
Fonte: Revista Educação (1931), n. 1 e 2, vol. IV, p. 75. 

 

É possível destacar, de acordo com a figura 2, que o ensino dos saberes aritméticos 

do 1º grau, está permeado de objetos utilizados a instrução primária, em que é prevalecido o 

ensino pelos sentidos do aluno, com destaque a visão (observação) e ao tato (manuseio), 

dos materiais. 

Para o 2º grau não é diferente quanto aos conteúdos e métodos empregados: 

continua-se o predomínio da contagem para construção da ideia de número por meio de 

objetos de ensino, como os já citados. Porém, estende-se a contagem a 20; é dada ênfase 

ao estudo de unidades e dezenas; exercícios orais; problemas envolvendo operações de 

adição e subtração; e o estudo do metro através de problemas escritos, práticos e cálculo 

mental que retratam situações conhecidas pelas crianças, como o exemplo que segue. 

Figura 3 – Exercícios Práticos 

 

Fonte: Revista Educação (1931), n. 1 e 2, vol. IV, p. 76. 
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Dessa maneira, pode-se enfatizar, com base em Vasconcelos (1996), que o 

escolanovismo propunha uma pedagogia pragmatista e funcional, centrada na criança, na 

vida e na atividade, concebendo o aluno como elemento ativo no processo de 

aprendizagem, ou seja, a criança deveria aprender fazendo nas condições reais da vida, em 

situações em que a atividade fosse naturalmente determinada pelo interesse, pois, “a 

importância do interesse e da ação para todo conhecimento ativo, considerando-os como 

fatores fundamentais para a compreensão do desenvolvimento intelectual da criança, bem 

como essência dos métodos ativos”, poderiam contribuir no preparo do “educando para a 

vida solidária em sociedade” (VASCONCELOS, 1996, p. 20 – 21). 

Para o 3º grau, os saberes aritméticos se aprofundavam gradativamente, os objetos 

iriam se extinguindo, aparecendo apenas ao inicio do curso: “contemos objetos (botões, 

alfinetes, pregos, penas, etc)” (Revista Educação, 1931, p. 77), estabelecendo as 

propriedades da numeração decimal e escrita, para em seguinte serem lançadas “Questões 

de Intelligencia”, cálculo mental e problemas envolvendo as quatro operações matemáticas: 

somar, subtrair, multiplicar e dividir, com destaque aquelas que tratavam de situações 

envolvendo o custo monetário. Enquanto no 4º grau os conteúdos estudados seriam 

recapitulados e revisados intensamente. 

Já para o ensino dos saberes geométricos, havia-se a indicação do estudo das 

linhas: “rectas, quebradas e curvas”. 

Figura 4 – Estudo dos saberes geométrico: as linhas 

 
Fonte: Revista Educação (1931), n. 1 e 2, vol. IV, p. 83. 

Percebe-se, pela figura 4, que os conceitos para os variados tipos de linhas eram 

construídos pelo auxílio de fio, pregos e prancheta, que a partir da concepção desses, são 

comparadas a objetos ou situações do real. 

Assim, são tomados alguns exercícios “Oraes” e “Escriptos”, para então serem 

lançados problemas que envolvessem as linhas “vertical, horizontal e obliqua”, 

acompanhados por exercícios, tipo: 
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Figura 5 – Exercícios 

 

Fonte: Revista Educação (1931), n. 1 e 2, vol. IV, p. 84. 

Para finalizar, constrói-se o entendimento de linhas perpendiculares por meio de 

dobraduras em folha de papel. 

A última revista analisada, Educação, nº 3, 4 e 5, vol. V, de 1931, semelhante a 

edição anterior, traz propostas de ensino ao professora primário. Para o 1º grau recomenda-

se exercícios “Oraes” e “Escriptos” para se obter como resultado o número 4 e sua 

decomposição, seguindo do mesmo processo para se chegar ao número 5. É dada ênfase 

ao uso de objetos para auxiliar na contagem, conforme ilustra a figura 6. 

Figura 6 – Exercícios 

 

Fonte: Revista Educação (1931), n. 3, 4 e 5, vol. V, p. 91. 

Para o 2ª grau, são estudados os números de 21 a 50, por meio do agrupamento dos 

tornos para o processo de classificação das unidades e dezenas. Há exercícios “Oraes”, 

“Individual”, “Questões de Intelligencia” e “Calculo Mental”, que corroboram a todo momento, 

objetos presentes em aula pelos alunos, ou que fazem parte do já conhecido por eles. 

No 3º grau considera-se o sistema de numeração, e é, pela primeira vez, abordada a 

classe dos milhares. As quatro operações estão imbricadas a todos os questionamentos, 

porém, não se utilizam mais no 3º grau, objetos a serem manipulados, apenas imaginados. 

No último grau, o 4º, é intensificado o estudo da subtração, por meio de exercícios, 

problemas e cálculos rápidos. Quanto aos saberes geométricos, não há, nessa edição, sua 

abordagem. 

O ENSINO PRIMÁRIO SERGIPANO 
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Ao analisar as prescrições legais que tratam do ensino primário em Sergipe durante 

a década de 1930, intentando-se com isso identificar as apropriações dos ideais 

escolanovistas que tiveram ressonâncias no Estado, recorremos ao Decreto Nº. 25, de 03 

de Fevereiro de 1931, que apresenta de modo simplificado o programa e algumas 

orientações ao professorado da instrução primária sergipana. 

Segundo o documento, o ensino da matéria11 Aritmética era realizado “até systema 

métrico, inclusive calculo”, e já a matéria Desenho Geométrico, era realizada por “copia e 

invenção”. 

Em relação às orientações, verifica-se que: 

As licções de coisas devem ser baseadas nos centros de interesse; 
[...] Despertar e desenvolver a inteligência infantil, antes que transmitir 
conhecimentos catalogados, respeitando o mais possível as atividades 
espontâneas da criança; 
A Arithmetica começará pela contagem de objetos, empregadas depois as 
cartas de Parker, contadores, etc.; 
As licções de [...] Desenho acompanharão os passos do programma 
(SERGIPE, 1931, p. 10 – 11). 

De acordo com o Programma para o Curso Primário, de 06 de fevereiro de 1931, os 

“centros de interesse”, no qual o Decreto Nº. 25 faz menção em suas orientações, é 

baseado em Decroly: 

“Tudo o que peço, diz Decroly, está nos programas comuns”. Só ha uma 
diferença: “eu proponho crear um laço entre as matérias, para fazel-as 
convergir ao mesmo ponto, ou centro”... 
Qualquer circunstancia occasional, um acontecimento que impressione os 
alunos, uma arvore, um fructo de tamanho ou forma invulgar, tudo serve ao 
professor, no momento, para crear um centro de interesse infantil. [...] Um 
tal ensino é infinitamente superior ás noções fornecidas pelos livros. Os 
livros são para intelligencias já formadas. O livro das crianças é a Natureza 
revelada e explicada pelos mestres. (SERGIPE, 1931, p. 16 – 17). 

Diante desta citação, é possível afirmar que o ensino das matérias era realizado com 

base no centro de interesse da criança, com o intuito de despertar o desejo intelectual do 

aluno a partir de elementos do seu próprio cotidiano, em que todas as matérias utilizavam o 

mesmo objeto e o relacionava ao conteúdo estudado. Nota-se que esta posição adotada 

não é diferente das sugestões esplanadas nas revistas pedagógicas investigadas, havendo 

indicações de relacionar a todo o momento, o conteúdo estudado com objetos pertencentes 

à sala de aula, ao cotidiano ou a situações de interesse das crianças, cujas práticas têm 

vistas ao escolanovismo. 

                                            
11

 Denominação posta no Decreto Nº. 25 de 03 de fevereiro de 1931. 
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Além disso, é o próprio Programma para o Curso Primário, que nas instruções dadas 

às professoras, destaca que o ensino primário era realizado com base no programa mínimo 

da Escola Nova, entendido ser aquele: 

[...] que dá liberdade e autonomia ao professor para, dentro das linhas 
gerais do methodo intuitivo-analytico, adaptar, crear mesmo, processos 
mais naturaes e eficientes, e aos alunos ensejos francos de expandir suas 
atividades predilecções. Não como querem os seus criadores e principaes 
propugnadores, mas como é possível em escolas officiaes, nas quaes não 
se podem dispensar as notas de aproveitamento e, portanto, as lições, o 
horário, etc (SERGIPE, 1931, p. 14). 

Assim, para o ensino de Aritmética, era proposto o programa exposto no quadro 1, 

apresentado logo abaixo: 

Quadro 1 – Saberes elementares aritméticos propostos pelo programa de 1931. 

ANO ASSUNTOS 

 
 
 

1º 

Conta pausinhos, caroços, de 1 a 5, a 10, a 20, até 100. 
Contagem por unidades, por 2, 4, 6, 8, 10, até 20; e inversamente, depois até 
100, etc. 
Contagem por dezenas. 
Parcker. Operações fundamentaes até 100. 
Leitura e escripta de números simples. 
Algarismos romanos – os signaes, depois as combinações. O relogio. 

2º Revisão do 1º anno. Operações elementares. Faceis cálculos mentaes 
rápidos. Parker. Pequenos problemas de interesse pratico. Dinheiro nacional. 

 
3º 

Revisão do 2º anno. Fracções Decimaes, systema métrico, pesagens e 
medições. Frequentes exercícios de calculo mental. 
Juros simples e descontos simples por meios rápidos e calculo mental. 

4º O programma do 3º com maior desenvolvimento das materias. 

Fonte: Quadro elaborado a partir do Programma para o Curso Primário, 1931. 

 De acordo com o exposto no quadro 1, é possível afirmar, que o ensino de Aritmética 

era realizado, em grande parte, pelo estudo de números e suas operações, fazendo-se uso 

de objetos para auxiliarem na instrução. Dentre os materiais, é possível citar os pauzinhos e 

caroços para auxílio no processo de contagem, o relógio para o estudo dos algarismos 

romanos, e Parker12, citado duas vezes, uma no 1º e outra no 2º ano. 

Dessa maneira, o ensino se caracterizava pelo uso de materiais didáticos, 

conhecidos ou semelhantes àqueles conhecidos pelos alunos, para promover a 

aprendizagem. Também eram adotados problemas de interesse prático, incluídos no ensino 

                                            
12

 Segundo Valente (2013), as Cartas de Parker “constituem um conjunto de gravuras cujo fim é o de 
auxiliar o professor a conduzir metodicamente o ensino, sobretudo, das quatro operações 
fundamentais. 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, 2013, 
p. 3). 
 



 
 
 
 

 

 293 

XII Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890 - 1970): o que 
dizem as revistas pedagógicas? 
Local: Auditório Tristão de Athayde, Escola de Educação e Humanidades - PUCPR 

Data: 8, 9 10 e 11 de abril de 2015.                                                                                                       ISSN 2357-9889 

a partir dos “centros de interesse”, cujo princípio, já destacado anteriormente, são marcas da 

pedagogia escolanovista. 

Já no caso do Desenho Geométrico, vale ressaltar, que apesar de no Decreto Nº. 25 

ser destacado que esta matéria dar-se-ia pelo estudo de “cópia e invenção”, na verdade é 

no estudo de Desenho que isso acontecia, pois, pelo que consta no Programma para o 

Curso Primário de 1931, a matéria Desenho Geométrico aparece uma única vez no 

programa, no 2º ano, por meio do estudo da “circumferencia, figura, linhas” (SERGIPE, 

1931, p. 6). 

Já em 1938, com a instauração do Programa para o ensino das Escolas Primárias 

Públicas e Particulares do Estado de 13 de janeiro de 1938, pode-se destacar, no que se 

refere ao ensino dos saberes elementares matemáticos, que este era realizado a partir do 

estudo de uma nova matéria, a Matemática, que segundo Valente (2008), resultou da fusão 

da Aritmética, com a Álgebra e a Geometria, a partir da Reforma Francisco Campos entre os 

anos de 1931 e 1932. 

No programa, apresentado de modo extenso e em duas seções, há presença de 

elementos da natureza, como: folhas, frutos, árvores, pétalas, sementes, etc, para dar a 

ideia de número; observação de seres e objetos comuns, para possibilitar a criança 

identificar formas geométricas como quadrado, triângulo, esfera, cubo, etc; uso das cartas 

de Parker na divisão da unidade em partes iguais; leitura das horas no relógio, para o 

estudo dos algarismos romanos; além de frisar ao professor, empregar sempre que 

possível, as Cartas de Parker e o contador mecânico, que apesar de já citado pelo Decreto 

Nº. 25, não foi possível localizar o uso dos contadores no Programma para o Curso Primário 

de 1931, cujo material, “ao que tudo indica, trata-se dos ábacos em seus diversos modelos e 

variantes” (PAIS, 2011, apud PINHEIRO, 2013, p. 62). 

 

CONSIDERAÇÕES 

Diante do exposto é possível destacar, ao comparar temáticas presentes nas revistas 

pedagógicas com o que estava prescrito na legislação, que nas revistas pedagógicas, no 

tocante às práticas pedagógicas, as atividades propostas defendiam o uso de objetos de 

ensino presentes em sala de aula, sugerindo até que os alunos tivessem uma sacola com 

alguns materiais para serem utilizados no ensino dos saberes matemáticos. E quando não 

se tinham objetos para manuseio, eram adotados situações para imaginação e reflexão das 

crianças, a partir de contextos conhecidos e cotidianos. Muitos exercícios e problemas eram 

indicados à instrução, como os de reflexão, oral, escrito, prático e mental, além da 

relevância dada ao interesse da criança. 
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Em Sergipe essas indicações não foram diferentes, como apresentados pelos 

documentos oficiais, em particular, àqueles referentes ao ano de 1931. Esses, fazem 

menção ao uso de materiais presentes no cotidiano, como pauzinhos, caroços, etc, para 

se criar a ideia de número e uso das Cartas de Parker para as operações fundamentais 

aritméticas. Exercícios e problemas orais, escritos e mentais também são defendidos, 

com forte ênfase as quatro operações. 

Por fim, vale ressaltar que a investigação aqui apresentada é provisória, e como tal 

ainda se faz necessária a análise de novas fontes em busca de indícios a respeito dos 

saberes elementares matemáticos no ensino primário sergipano, o que fomenta ainda mais 

a continuidade desta pesquisa, buscando-se com isto possibilitar a construção de uma 

história, enfim, construir outras representações. 
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