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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo identificar as possíveis práticas pedagógicas 
relacionadas aos procedimentos operatórios, vinculadas à Escola Nova, prescritas a partir 
da orientação da Revista do Ensino do Rio Grande do Sul. Documentos, tais como revistas 
pedagógicas, constitutivos da cultura escolar, tal como Julia (2001) define, são testemunhos 
da vida escolar e ampliam a possibilidade de compreender a história da educação 
matemática. Todos os professores, autores dos artigos, estavam antenados e participavam 
de discussões e reflexões acerca dos movimentos de renovação pedagógica. Em seus 
textos citaram a importância dos estudos da Psicologia Educacional e acreditavam ser 
importante trabalhar os fatos fundamentais das operações de acordo com as dificuldades 
que determinadas combinações apresentam. Quanto aos procedimentos operatórios, 
indicaram para a subtração o “método das compensações” ao invés do “processo de 
empréstimos” e quanto à divisão, o processo indicado foi o longo. As operações de adição e 
subtração, assim como multiplicação e divisão deveriam ser estudadas paralelamente e o 
trabalho com cálculos deveria estar associado às ideias das operações e sua utilidade na 
resolução de problemas. 

Palavras-chave: História da Educação Matemática, Aritmética, Revistas Pedagógicas 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente artigo tem como intuito identificar as possíveis práticas pedagógicas 

relacionadas aos procedimentos operatórios, vinculadas à Escola Nova, prescritas a partir 

da orientação da Revista do Ensino do Rio Grande do Sul. 

O primeiro questionamento que se coloca é: Quais potencialidades esse tipo de 

material (revistas de ensino, ou ainda, imprensa educacional) fornecem para a História da 

Educação Matemática?  

Os historiadores vêm desenvolvendo estudos sobre as práticas escolares, aquelas 

que se fizeram presentes no cotidiano da escola e um dos aspectos mais importantes desse 

trabalho é a identificação de fontes.  Encontrar vestígios deixados por cotidianos escolares 

passados é tarefa fundamental para a construção da história da cultura escolar. Entretanto, 

conforme constata Julia (2001), a história das práticas culturais é a mais difícil de ser 

reconstruída, justamente porque ela não deixa traço. Refletindo sobre o significado de 



 
 
 
 

 

 297 

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

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

cultura escolar como objeto histórico, levou-se em conta a definição proposta por Julia 

(2001):  

... um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas 
a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e 
práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo épocas 
(finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização) 
(p.10-11). 

 Essa definição volta seu olhar para o interior da escola, ou seja, para seu 

funcionamento interno. Para o entendimento da cultura escolar como objeto histórico é 

necessário contemplar não somente as normas e as finalidades da escola, mas também 

atentar para as práticas escolares.  

As práticas pedagógicas podem ser entendidas como táticas, no sentido empregado 

por De Certeau (2002, p.46), ou seja, um modo característico de fazer, que manipula e 

altera as normas estipuladas:  

[...] um cálculo que não pode contar com um próprio, nem, portanto com 
uma fronteira que distingue o outro como totalidade visível. A tática só tem 
por lugar o do outro. Ela aí se insinua, fragmentariamente, sem apreendê-lo 
por inteiro, sem poder retê-lo à distância. Ela não dispõe de base onde 
capitalizar os seus proveitos, preparar suas expansões e assegurar uma 
independência em face das circunstâncias.  

Outro termo formulado por De Certeau (2002, p. 46-47) é a estratégia:  

[...] postula um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio e, portanto 
capaz de servir de base a uma gestão de suas relações com uma 
exterioridade distinta. A nacionalidade política, econômica ou científica foi 
construída segundo esse modelo estratégico [...] as estratégias escondem 
sob cálculos objetivos a sua relação com o poder que os sustenta, guardado 
pelo lugar próprio ou pela instituição.  

Desse modo, as estratégias, com um lugar próprio que lhes permitem observar, 

manipular e controlar encontram-se ligadas ao poder, às normas estabelecidas; enquanto 

que as táticas, sem possuir um lugar próprio, agem ocultamente, aproveitando-se das 

oportunidades para manipular e subverter a ordem estabelecida.  

As práticas escolares acontecem no cotidiano da escola e são entendidas como 

modos de fazer próprios dos sujeitos da escola. As práticas são determinadas pelas 

representações que possibilitam compreender como os sujeitos da educação interpretam as 

finalidades da escola e as concepções pedagógicas.  

Segundo Chartier (1990), as representações encontram-se inseridas em um campo 

de concorrências e de competições cujos desafios se exprimem em termos de poder e 

dominação. É nesse campo de relações e tensões onde se travam as “lutas de 

representações”, que dão origem a inúmeras “apropriações” em conformidade com os 

interesses, necessidade e motivações humanas. Para Chartier, a apropriação “visa uma 
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história social dos usos e das interpretações, referidas às suas determinações fundamentais 

e inscritas nas práticas específicas que as produzem” (1990, p.26-28). Desse modo, a 

escrita da história da educação se faz buscando identificar as representações construídas e 

o modo como foram apropriadas pelos sujeitos participantes da escola.  

Para tornar possível essa identificação, as fontes de pesquisa se fazem necessárias 

de tal forma que ao questioná-las se encontre vestígios dos cotidianos escolares. 

Relativamente à história de matemática escolar, interroga Valente (2013, p.44- 45): 

Que tipo de vestígios no tempo presente refere-se à educação matemática 
de outros tempos? Livros antigos de matemática? Manuais para professores 
ensinarem matemática? Cadernos de matemática de professores e alunos? 
Programas e orientações curriculares para o ensino de matemática, 
elaborados em outras épocas? Boletins escolares com notas de 
matemática? Diários de classe? Depoimentos de antigos mestres? 
Testemunhos de alunos de cursos de matemática? Leis e decretos sobre o 
ensino de matemática? Provas antigas de matemática? Um conjunto de 
sólidos geométricos de madeira para o ensino de geometria no curso 
primário? Tabelas e mapas ilustrados para o ensino de aritmética? Blocos 
lógicos? É possível continuar essa série de interrogações e a todas elas 
responder sim. 
 

O historiador, na busca por vestígios para a escrita da trajetória histórica da 

matemática escolar, deve realizar um levantamento de fontes para pesquisa reunindo 

documentos sobre as normas oficiais e outros produtos da cultura escolar, como cadernos, 

livros didáticos, apostilas, avaliações, revistas pedagógicas, etc. Esses documentos, 

constitutivos da cultura escolar, são testemunhos da vida escolar e ampliam a possibilidade 

de compreender a história da educação matemática. 

Para Pierre Ognier (1984), a imprensa educacional “é um corpus documental de 

vastas dimensões, pois se constitui em testemunho vivo dos métodos e concepções 

pedagógicas de uma época e da ideologia moral, política e social de um grupo profissional” 

(apud CATANI; BASTOS, 2002, p. 5). Sendo assim, a Revista do Ensino do Rio Grande do 

Sul representa uma fonte de pesquisa, visto que, como Nóvoa (2002, p.11) explicita, são 

várias as razões que tornam a imprensa um importante instrumento de pesquisa para a 

História da Educação. Em primeiro lugar, representa “o melhor meio para apreender a 

multiplicidade do campo educativo”, pois revela a diversidade que existe nos processos 

educativos, tanto no que diz respeito aos cursos, programas, currículos, etc. como também, 

ao papel desempenhado por diferentes setores de socialização das crianças e jovens. Em 

segundo lugar, “a natureza da informação fornecida pela imprensa, lhe concede um caráter 

único e insubstituível” (NÓVOA, 2002, p.13), sendo possível desvelar as lutas de 

representação (CERTEAU, 2002) existentes, ajudando a compreender as dificuldades entre 

a teoria e a prática, entre as orientações do Estado e as práticas efetivas em sala de aula. E 
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uma terceira razão que aponta a imprensa como “um lugar de uma afirmação em grupo e de 

uma permanente regulação coletiva” (NÓVOA, 2002, p.13), na medida em que cada escrito 

está sendo sempre avaliado pelo público, pela imprensa, e até mesmo pelos próprios pares. 

Assim, outro questionamento que emerge é: por que a Revista do Ensino do Rio Grande do 

Sul como fonte para este estudo? 

Uma das conquistas importantes do projeto coletivo de pesquisa
1
 intitulado “A 

Constituição dos Saberes Elementares Matemáticos: a aritmética, a geometria e o desenho 

no curso primário em perspectiva histórico-comparativa, 1890-1970”, com apoio do CNPq, 

foi a criação de um repositório de conteúdo digital, sediado na Universidade Federal de 

Santa Catarina
2
, o que possibilita aos pesquisadores analisar diferentes fontes, tais como: 

legislação escolar, livros didáticos, revistas pedagógicas, além de artigos acadêmicos, teses 

e dissertações dos diferentes estados que integram o projeto.  

Este artigo aborda um exercício inicial de utilização desse repositório para estudo de 

um tema, dentro do projeto maior, que é a constituição dos procedimentos operatórios no 

período em que o movimento da Escola Nova estava vigente. A partir desse tema, realizou-

se uma busca restrita nas revistas pedagógicas inseridas no repositório, dentre as quais, 

algumas edições da Revista do Ensino do Rio Grande do Sul que abordam o assunto 

pesquisado. Outra questão é: por que o interesse nas práticas pedagógicas, vinculadas ao 

movimento da Escola Nova? 

O período de 1890 a 1970 foi escolhido para o projeto coletivo de pesquisa porque 

foi palco de vários movimentos de renovação pedagógica, impulsionados pelo 

desenvolvimento econômico que necessitava de pessoas capazes de raciocinar rápido e 

criativamente e pela disseminação das escolas. O objetivo dos movimentos era mudar o 

modo como o ensino vinha sendo tratado intentando inovar os métodos de ensino. De uma 

época em que o estudante deveria se empenhar para atingir êxito pelo próprio esforço e a 

educação era entendida como processo externo (ensino tradicional), passou-se a outra em 

que a ênfase do “ouvir” deslocou-se para o “ver” (ensino intuitivo). E, ainda mais tarde, 

quando se associou o “ver” ao “fazer”, justificado por ingredientes da psicologia experimental 

e pela aferição estatística (movimento da Escola Nova) (VIDAL, 2003).  

                                            
1
 Tal projeto, coordenado pelo professor doutor Wagner Rodrigues Valente, está em desenvolvimento 

por uma equipe de doutores de dez estados brasileiros com vistas à elaboração de uma investigação 
histórico-comparativa, cuja temática relaciona-se à análise da trajetória de constituição dos saberes 
elementares matemáticos presentes em diferentes regiões brasileiras. 
2
 O endereço do repositório é: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769. 
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Como o período no qual a Revista de Ensino do Rio Grande do Sul circulou é bem 

posterior ao Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), buscou-se compreender as 

formas de apropriação presentes nos artigos selecionados. Como foi visto os conceitos de 

estratégia e tática utilizados por Certeau (2002), permite compreender a realidade social e 

as ações que nela são desenvolvidas a partir da análise do sistema e também dos sujeitos 

atuantes no cotidiano escolar (ações no interior da escola que mostram a forma própria de 

apropriar-se das prescrições impostas). O que significa compreender o “dizer” e o “fazer”. 

A REVISTA DO ENSINO DO RIO GRANDE DO SUL 

A Revista do Ensino do Rio Grande do Sul teve uma primeira fase de edição no 

período compreendido entre 1939 a 1942. E depois, de 1951 a 1978, uma segunda fase. 

Nesta etapa, a revista visava “ser um instrumento técnico-pedagógico de atualização 

permanente do magistério, elevando o nível qualitativo dos profissionais da educação, 

através da divulgação de experiências pedagógicas, da realidade da educação e do ensino” 

(BASTOS, 2005, p.339). 

A Revista do Ensino/RS, em termos de editoração, edição e circulação, teve 
apoio da Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Sul e, no nível 
privado, da professora Maria de Lourdes Gastal. A partir de 11 de dezembro 
de 1956, passou a ser publicada sob a supervisão técnica do Centro de 
Pesquisas e Orientação Educacionais do Rio Grande do Sul (CPOE/RS). 
Assim, até a sua extinção, em 1971, este órgão merece atenção por ter sido 
grande norteador da natureza dos discursos proferidos nas páginas da 
RE/RS. A atuação do CPOE/RS foi intensa junto ao magistério gaúcho e 
pelas páginas da revista, atingiu, inclusive, outros estados do Brasil, 
também alcançando fronteiras internacionais (PEREIRA, 2010, p.46). 

Sendo assim, tornou-se, desde 1956, uma publicação oficial do Centro de Pesquisas 

e Orientações Educacionais (CPOE), adquirindo a função de divulgar as orientações 

pedagógicas deste centro. 

A tabela a seguir mostra os artigos que, de alguma forma, dizem respeito aos 

procedimentos operatórios encontrados nos artigos das Revistas do Ensino do Rio Grande 

do Sul, disponíveis no repositório. Identificou-se para cada artigo a data, o autor e o assunto 

tratado. 

Revista do Ensino do Rio Grande do Sul 

Data Título do artigo Autor Assunto 

1942/maio O Ensino da Matemática 
no Curso Primário – 
Adição e Subtração 

Professora Alfredina 
de Paiva e Souza 
(Instituto de Educação 

Publicação dos resultados da 
pesquisa que desenvolveu cujo 
título é o mesmo da reportagem. 

Tabela 1 – Artigos sobre Procedimentos Operatórios 
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Fonte: Autora 

SOBRE OS AUTORES DOS ARTIGOS SELECIONADOS 

Nascida em 30 de agosto de 1905, no Rio de Janeiro, Alfredina de Paiva e 

Souza ingressou no Instituto de Educação em 1932 como professora de Prática de 

Ensino e Cálculo em Matérias de Ensino. Com a função de professora-chefe da Seção de 

do Distrito Federal) 

1952/novembro Seriação do Ensino das 
Quatro Operações 

- Metodologia em passos para o 
ensino de cada uma das quatro 
operações.  

1955/maio Tabuada e Graduação 
de Cálculos 

Professora Irene de 
Albuquerque 
(Professora 
Catedrática do 
Instituto de Educação 
do Distrito Federal) 

Palestra realizada na Associação 
Brasileira de Educação do Rio de 
Janeiro, por ocasião da 
“Campanha da Matemática”. 

1956/abril Aprendizagem das 
Operações 
Fundamentais 

Professora Alfredina 
de Paiva e Souza 
Auxiliar Teresa Maria 
Lôbo Bittencourt 

Curso de Aperfeiçoamento do 
INEP – Metodologia da 
Matemática no Curso Primário. 

1958/maio Objetivos do Ensino de 
Aritmética 

Professora Irene de 
Albuquerque 

Os objetivos do ensino da 
Aritmética. 

1958/setembro O Ensino da Divisão de 
Inteiros 

Professor França 
Campos 
(Professor do Instituto 
de Educação do 
Distrito Federal) 

Palestra realizada pelo professor 
sob a responsabilidade do 
Departamento de Educação 
Primária – Setor de Bibliotecas e 
Auditórios da Secretaria Geral de 
Educação e Cultura da Prefeitura 
do Distrito Federal. 

1958/novembro Metodologia do Cálculo 
Objetivos do Ensino da 
Aritmética e das Noções 
de Geometria, na 
Escola Primária 

Professor França 
Campos 

Descrição dos fundamentos para 
o ensino da numeração, 
contagem e tabuadas. 

1959/agosto Mecanismo e 
Significação da 
Aritmética 

Professora Irene de 
Albuquerque 

Palestra proferida no Ministério 
de Educação 

1961/outubro Sociologia Didática do 
Número e do Cálculo na 
Escola Primária (I) 

Professor J. Roberto 
Moreira 
Técnico de Educação 
do MEC 

Recomendações, no sentido de 
organizar e dirigir o ensino do 
número e do cálculo, tendo em 
vista dar-lhe conteúdo e 
significação social. 

1961/setembro Sociologia Didática do 
Número e do Cálculo na 
Escola Primária (II) 

Professor J. Roberto 
Moreira 

II 

1961/novembro Sociologia Didática do 
Número e do Cálculo na 
Escola Primária (III) 

Professor J. Roberto 
Moreira 

II 

1963/junho Fatos Fundamentais 
das Operações de 
Números Inteiros 

Professora Odete 
Campos 
Técnica em Educação 
do Centro de Pesquisa 
e Orientações 
Educacionais (CPOE) 
- RS 

 Contribuições para unificar o 
ensino dos fatos fundamentais e 
torná-lo mais racional e prático, 
além de indicação de bibliografia 
para o professor. 
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Prática de Ensino da Escola de Professores do Instituto de Educação e assistente da 

Seção de Matérias de Ensino produziu e divulgou pesquisas sobre educação. Em junho 

de 1936, publicou os resultados da pesquisa intitulada “O ensino da Matemática no curso 

primário – adição e subtração” (a mesma da reportagem de maio de 1942 da Revista do 

Ensino do Rio Grande do Sul) no periódico do Instituto de Educação (ALMEIDA, 2013, 

45-49). 

Irene de Albuquerque, professora catedrática de Prática de Ensino do Curso 

Normal do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, formada pela Escola de Educação e 

pela Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro.  

Nascido na pequena cidade de Mafra, em Joinville, João Roberto Moreira foi um 

intelectual, participante do Movimento da Escola Nova e que em 1947 passou a atuar como 

Técnico em Educação do Ministério da Educação e Cultura, trabalhando, a partir de 1949, 

no Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) (DANIEL, 2009). Neste instituto foi 

[...] integrante de projetos que discutiam a intervenção na educação 
mediante bases científicas advindas das ciências sociais, conseguiu circular 
no interior de discussões e posicionamentos políticos e intelectuais 
heterogêneos e, ao mesmo tempo, participar de discussões e produzir suas 
reflexões. (DANIEL, 2009, p.7) 

Seus artigos na Revista do Rio Grande do Sul são frutos dessas discussões e 

reflexões. 

Ismael de França Campos, professor de Metodologia do Cálculo no Instituto de 

Educação do Rio de Janeiro, ministrava cursos na Associação Brasileira de Educação. Em 

maio de 1957, no Diário Oficial, seção II, p.4408, há uma comunicação da realização do 

curso no dia 9 do referido mês. 

Figura 1: Comunicação sobre curso a ser realizado pelo professor França Campos 

        

Fonte:http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2693387/pg-12-secao-2-diario-oficial-da-uniao-dou-de-09-

05-1957/pdfView (Acesso em 07/02/2015). 



 
 
 
 

 

 303 

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

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

E finalmente, professora Odete Campos Gross, técnica do Centro de Pesquisa e 

Orientações Educacionais do Rio Grande do Sul (CPOE/RS), que respondeu, em vários 

períodos, como substituta da professora Eloah Brodt Ribeiro Kunz, diretora do Centro, no 

período de 1946 a 1954. (QUADROS, 2006). 

 

O QUE A REVISTA DO ENSINO FALA SOBRE OS PROCEDIMENTOS OPERATÓRIOS 

De acordo com Valente (2014, p. 22), a professora Alfredina de Paiva e Souza 

“publica os resultados de suas experiências no periódico Arquivos do Instituto de 

Educação, do Rio de Janeiro, em junho de 1936”. Aproximadamente, seis anos depois, 

em maio de 1942, os mesmos resultados aparecem na Revista do Ensino/RS. Souza 

(1942, p.43) iniciou seu texto dizendo que o ensino das tabuadas passou de um extremo 

ao outro por conta do movimento de renovação pedagógica. Qual? : “da simples 

decoração, quase sempre cantada, desprovida de interesse direto” foi “completamente 

abandonado o treino sistemático”. Se utilizando da Psicologia Educacional e baseada nos 

trabalhos de Frank Clapp
3
 nos Estados Unidos, essa professora realizou uma pesquisa 

com o objetivo de apresentar ao professor uma organização e distribuição das 

combinações fundamentais de cada operação que fosse mais eficiente para a 

aprendizagem e concluiu que:      

[...] assim, diferentemente de seguir a ordem numérica crescente para o 
ensino da operação de adição, vê-se que o mais indicado seria seguir 
pela ordem de dificuldade que determinadas combinações de parcelas 
apresentam. O mesmo para a operação de subtração. (apud VALENTE, 
2014, p.24) 

Quanto às indicações de trabalho relacionadas aos procedimentos operatórios, 

Alfredina concluiu que se deveria dar uma “atenção mais demorada ao ensino da 

subtração”. 

A aplicação do processo de “adições iguais” ao invés do de 
“decomposição” usado com maior frequência, segundo observações por 
nós feitas, provavelmente visa contribuir para aumentar a eficiência em 
subtração, pelo aproveitamento mais direto, da prática de somar: 
a) decomposição: 7 menos 5 igual a 2.  
b) adições iguais: 5 para 7, faltam 2 (SOUZA, 1942, p. 53). 

Em abril de 1956, quatorze anos depois da publicação de sua pesquisa, a mesma 

professora apresentou um artigo na Revista do Ensino/RS, fruto de Curso de 

Aperfeiçoamento, ministrado no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, sobre 

                                            
3
 Frank Leslie Clapp, psicólogo americano, que realizou testes em alunos para verificar as 

dificuldades em relação às combinações fundamentais das tabuadas, chegando ao estabelecimento 
de graus de dificuldades. 
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Metodologia da Matemática no Curso Primário, onde indicou as habilidades e as fases 

necessárias para a aprendizagem das operações de adição e subtração. Indicou 

novamente um trabalho diferenciado para o ensino da subtração.  

3 + ..... = 5 (três para 5 faltam 2); é conhecimento integrante da 
experiência total em adição; quem conhece a tabuada de somar, 
conhece quanto falta a uma parcela para obter o total; conhece pois as 
combinações da subtração, faltando apenas representar esse 
conhecimento sob forma nova, com uso do sinal – (sinal de falta) 
(SOUZA, 1956, p. 36).  

Disse que ao se adotar o conceito de resto, seria necessário à aprendizagem de 

uma tabuada de subtrair com 100 combinações. Sendo assim, o ensino da subtração 

deveria ser derivado do trabalho da adição com lacuna, não havendo, então, necessidade 

de uma tabuada de subtrair. 

 A professora Irene de Albuquerque, no seu artigo “Tabuada e Graduação de 

Cálculos”, de maio de 1955, registros de sua palestra realizada na Associação Brasileira 

de Educação do Rio de Janeiro
4
, por ocasião da “Campanha da Matemática”, também 

discutiu o fato das crianças não saberem a tabuada e por isso calcularem mal e afirmou a 

importância dos alunos saberem a tabuada e os cálculos elementares. Comparou o 

cálculo à escrita de uma sentença: 

Fazer um cálculo é como escrever uma sentença. Se nós tivéssemos 
que parar para pensar como se escreve cada palavra da sentença “O 
Jardim está florido”, por exemplo, o esforço para a escrita desta 
sentença seria enorme. A sentença escreve-se com palavras; além da 
ideia, da estrutura, é preciso saber escrever; assim, qualquer cálculo se 
vale das combinações fundamentais, aliadas a outros conhecimentos, 
como: armar a operação, levar as reservas, ou colocar a vírgula decimal, 
conforme o caso. Se o aluno tiver que pensar em cada combinação 
fundamental, evidentemente esquecerá muitas outras coisas. 
(ALBUQUERQUE, 1955, p.4) 

 Assim como Souza (1956), Albuquerque (1955) abordou as dificuldades 

encontradas pelos alunos nos cálculos de subtração. Para ela, o uso de processos 

                                            
4
 Em 1924, formou-se, no Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Educação (ABE), congregando 

um grupo de intelectuais que ficaram conhecidos como Renovadores da Educação. Com o 
lançamento do Manifesto, em 1932, e inspirados no momento cultural vivido pelo país, intitularam-se 
Pioneiros da Educação Nova, dando origem ao Movimento Renovador Educacional. Por mais de 
meio século os Renovadores conquistaram e consolidaram uma hegemonia no campo educacional 
em âmbito nacional, pela intensa atividade que desenvolveram como idealizadores e organizadores 
dos sistemas públicos de ensino e da pesquisa educacional, também, como promotores de cursos, 
palestras, semanas de educação e da difusão de uma vasta e diferenciada produção educacional 
através de obras próprias ou coleções especializadas e, principalmente, como organizadores das 
Conferências Nacionais de Educação. Politizaram, ainda, o debate sobre a escola pública, gratuita, 
laica e universal (ARAÚJO, 2003, p. 10-11). 
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inadequados seria a causa das distrações cometidas pelas crianças. Apresentou, como 

exemplo, o cálculo proposto: 10102 – 9876=.  

Se for adotado o processo de “empréstimos”, o número de empréstimos 
sucessivos a que a criança tem que recorrer é tão grande que 
evidentemente, algum ficará pelo caminho... Se, entretanto, for usado o 

método de compensações
5
 (ou eclético, ou que outro nome se lhe dê), 

no qual a criança pensará: 6 para 12, 6; vai 1; 1 e 7, 8; 8 para 10, 2; etc, 
a distração devido à dificuldade do método estará afastada. 
(ALBUQUERQUE, 1955, p.6) 

 Outra indicação que aparece no texto de Albuquerque (1955) e que ilustra a 

influência dos estudos da Psicologia Educacional nas indicações metodológicas do 

ensino da Aritmética, e no caso específico, dos procedimentos operatórios é a orientação 

de que fossem usados os processos longos nas operações. 

Hoje, os processos longos são preferidos quando facilitam a operação e 
a colocam mais à altura da criança, da sua idade mental, oferecendo-
lhes mais segurança, perfeição e velocidade, de acordo com pesquisas 
educacionais já realizadas; é esse o caso da divisão (ALBUQUERQUE, 
1955, p.9). 

 E ainda, no seu artigo “Objetivos do Ensino de Aritmética”, de maio de 1958, 

deixou clara a mudança que o ensino dos procedimentos operatórios teve com os 

processos de renovação. 

O cálculo entra, assim, na escola, para resolver aspectos sociais da 
aritmética, e simplesmente técnicas de calcular não terão valor se os 
significados das operações não forem concomitantemente adquiridos. Da 
mesma maneira, experiências e bom desenvolvimento de conceitos 
aritméticos demandam precisão e velocidade de cálculo que deem as 
respostas numéricas requeridas pelas nossas indagações. 
(ALBQUERQUE, 1958, p.33) 

 Para Albuquerque (1958), os procedimentos operatórios, nesta fase, eram 

importantes se fossem associados às ideias das operações e sua utilidade na resolução 

de problemas, mas isso não significava que as crianças não precisavam de precisão e 

velocidade. 

 Campos (1958a e 1958b), em seus artigos de setembro e novembro de 1958, 

também apresentou uma metodologia passo a passo para o ensino das operações, 

mostrando as combinações fundamentais divididas em níveis de dificuldade, de acordo 

com os estudos da Psicologia, do mesmo modo das outras autoras. Acrescentou que as 

operações de adição e subtração, assim como, a multiplicação e a divisão deveriam ser 

estudadas paralelamente.  

                                            
5
 No seu outro artigo “Mecanismo e Significação da Aritmética”, registros de sua palestra proferida no 

Ministério de Educação, de agosto de 1959, Irene de Albuquerque menciona que o mérito de tal 
processo foi muito discutido nos Estados Unidos e cita os estudos de John Theodore Johnson e seu 
livro “The relative merits of three methods of subtraction” (ALBUQUERQUE, 1959, p. 29).  
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As multiplicações e divisões fundamentais são estudadas paralelamente, 
por grupos, pequenas unidades de ensino, ou famílias, em atenção aos 
princípios da psicologia da forma ou estrutura, segundo as quais a 
aprendizagem não consiste em juntar peças desgarradas, de 
experiências, mas em perceber relações dentro de um todo, por muito 
vagas que sejam a princípio (CAMPOS, 1958, p.22). 

 E ainda colocou algo que, hoje em dia, ainda representa dúvida de muitos 

professores. Quando se apresenta os fatos da multiplicação para as crianças, como por 

exemplo, 3 x 4 = 12, explica-se que é 12, pois 4 + 4 + 4 = 12. Só que existe a convenção 

de que na operação 3 x 4, o multiplicador é 4, indicando quantas vezes o multiplicando, 

no caso o 3 é tomado como parcela. Campos (1958, p.22) afirmou que “os melhores 

tratadistas do ensino de Aritmética, todavia, abrem exceção para o curso primário, 

considerando que seria confuso, para a criança, ouvir três vezes 4 e ver quatro vezes 3, 

ou quatro parcelas iguais a 3.”  

 Moreira (1961a,1961b,1961c), em seu artigo desmembrado em três partes e 

apresentado na Revista do Ensino do Rio Grande do Sul, nos meses de setembro, 

outubro e novembro de 1961, mostrou com bastante clareza a diferença entre a 

aprendizagem formal (escola tradicional) e a aprendizagem prática (proposta pelo 

movimento da Escola Nova). E exemplificou: 

No passado, o êxito na aprendizagem do cálculo era medido pela 
capacidade que o aluno tinha de responder corretamente a uma grande 
quantidade de situações numéricas, propostas abstratamente. Por 
exemplo, à proposição 2 + 2, a criança deveria responder 4. O professor 
aceitava tal resposta como evidência de que a criança sabia o assunto. 

Todavia como observam Lee and Lee
6
, muitas vezes a resposta 4 pode 

não ter mais sentido para a criança do que completar a frase João e 
Pedro subiam com a resposta à montanha. O complemento estaria tão 
exato com a resposta dada, quanto se, em vez da palavra montanha 
tivesse a criança usado a palavra escada. Se a resposta 4 tiver sentido 
semelhante, não conterá qualquer conceito ou sentido numérico, será 
apenas como resposta automática. Se porém, ela resultou do trato com 
objetos, de modo que se compreenda que dois meninos mais dois 
meninos constituem um grupo de quatro meninos, que duas bolas mais 
duas bolas constituem um conjunto de quatro bolas, etc, os símbolos 2, 
+ 2, = 4, que exprimem as operações feitas concretamente, passam a ter 
sentido para a criança, de modo que 2 + 2 =  4 é algo que tem 
compreensão própria e única, não sendo mera resposta mecânica. 
(MOREIRA, 1961, p.59) 

 A diferença da qual Moreira (1961) fala é que, na aprendizagem formal tudo é 

apresentado sob forma simbólica, ao passo que na aprendizagem prática, tudo resulta de 

experiências reais, significativas e ricas de conteúdo social para as crianças. Assim, que 

surgem as unidades de atividade escolar que reúnem ricas oportunidades para 

                                            
6
 Lee, Johnathan Murray, and Dorris May Potter Lee. The child and his curriculum. D. Appleton-

Century company, incorporated, 1940. 
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desenvolver os diversos sentidos numéricos, assim como os cálculos e as medidas. Para 

se trabalhar na 1ª série, como exemplo, Moreira (1961) cita a unidade “Lar”, 

fundamentado em outros autores.  

 O último artigo analisado, “Fatos Fundamentais das Operações de números 

Inteiros” publicado na Revista do Ensino do Rio Grande do Sul, é o da professora Odete 

Campos e teve como objetivo indicar aos professores primários uma técnica de 

apresentação e fixação da aprendizagem dos fatos fundamentais.  A autora se propôs a 

indicar uma bibliografia que auxiliasse o professor na busca por sugestões e orientações. 

Dentre os autores indicados, Irene de Albuquerque e França Campos.   

CONCLUSÕES  

Todos os professores, autores dos artigos aqui abordados, ou trabalhavam no 

Instituto de Educação do Rio de Janeiro, ou pertenciam a Centros de Pesquisa em 

Educação. Estavam antenados e participavam de discussões e reflexões acerca dos 

movimentos de renovação pedagógica. Em seus textos referiram-se a relevância dos 

estudos da Psicologia Educacional e acreditaram ser importante trabalhar os fatos 

fundamentais das operações de acordo com as dificuldades que determinadas 

combinações apresentavam.  

Destacaram que o trabalho com cálculos deveria estar associado às ideias das 

operações e sua utilidade na resolução de problemas. A aprendizagem do cálculo deveria 

ser prática e não formal, ou seja, técnicas de calcular desprovidas de sentido não tinham 

lugar neste ensino. Era preciso que as crianças vivenciassem situações reais e 

significativas, mas isso não significava que não tinham precisão e velocidade nos 

cálculos.  

As operações de adição e subtração, assim como a multiplicação e a divisão 

deveriam ser estudas paralelamente. Quanto aos procedimentos operatórios, indicaram 

um trabalho diferenciado para o ensino do algoritmo da subtração. Ao invés de se adotar 

o conceito de resto, por exemplo, 5 – 3 = 2, dever-se-ia usar a ideia da adição com 

lacuna (3 + ...... = 5), 3 para 5 faltam 2, evitando com isso a aprendizagem de 100 

combinações da tabuada de subtrair. Essa ideia também evitaria o “processo de 

empréstimos” que, segundo os autores era a causa de tantos erros cometidos pelas 

crianças. Sugeriram o “método das compensações”, por exemplo, no cálculo 10102 – 

9876, far-se-ia 6 para 12, 6; vai 1, 1 e 7, 8; 8 para 10, 2; e assim por diante 

(ALBUQUERQUE, 1955, p.6). 
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Quanto ao algoritmo da divisão, a indicação foi que o processo longo fosse 

utilizado, visto que facilitaria a operação e forneceria mais esclarecimentos e segurança 

para as crianças. 
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