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RESUMO 

O estudo analisa representações sobre a Aritmética Prática, veiculadas na revista “A 
Escola”, periódico editado pelo Grêmio de Professores Públicos do Paraná, nos anos 
de1906 a 1910. As análises consideraram artigos de professores catedráticos do Ginásio e 
Escola Normal de Curitiba,  acerca da missão e necessidades da escola primária do estado, 
na primeira década do século XX, além de relatórios de professores primários, 
encaminhados a autoridades do governo, contendo informações sobre a forma como 
cumpriam os programas de ensino.  O estudo revela que as práticas discursivas são 
produtoras de sentido e de interpretações diferenciadas e que as finalidades concebidas à 
escola primária no período permitem refletir sobre a praticidade do saber aritmético em 
termos de utilidade para a vida das pessoas.  Destaca, ainda, que a modernidade 
pedagógica é significada pelo método intuitivo e pela racionalidade da lógica científica.  
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A EDUCAÇÃO PARANAENSE NA REVISTA “A ESCOLA” 

Inaugurando a revista “A Escola”, periódico do Grêmio dos Professores Públicos do 

Paraná, em fevereiro de 1906, Sebastião Paraná1, lente do Gymnásio e da Escola Normal 

de Curitiba, afirma que no regime republicano “a instrucção se impõe e reclama prompta 

solução” (A ESCOLA, 1906, Anno 1, n. 1, p. 1). Para o ilustre catedrático e diretor da revista, 

um regime republicano não poderia descuidar da educação do povo, nele, ignorância e 

República se repeliam e uma instrução sólida requeria uma pedagogia moderna. 

Considerava que a escola primária, além de cuidar da formação do caráter da criança, ao 

desenvolver-lhe o raciocínio pouco deveria se importar com a memória, mas aquecer o 

coração e o espírito da criança com a realidade do país, levá-la a exultar-se com os triunfos 

e conquistas da Pátria e a lamentar seus desastres. Com essa mensagem fundadora, 

Sebastião Paraná conclamava professores, leitores da revista, a lutarem com  ele na defesa 

de uma escola moderna.  

Na mesma linha de pensamento, outro lente da Escola Normal, Azevedo Macedo 

exaltava, em suas “Epistolas Pedagógicas”, as condições de vitalidade da revista, 

                                            
1
 Sebastião Paraná de Sá Sotto Maior, natural de Curitiba, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 

pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, professor catedrático de Geografia Geral e do Brasil no 
Ginásio Paranaense e na Escola Normal de Curitiba, Autor de inúmeros livros entre eles, História do 
Paraná e O Brasil e o Paraná, obra que alcançou vinte e duas edições.    
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considerando-a “uma das mais bellas manifestações da intellectualidade de um povo, pois a 

pedagogia é o ensino do ensino” (A ESCOLA, 1906, Anno1, n.1, p. 10). 

A revista2, endereçada aos professores da época, apresentou-se como valiosa fonte 

para a compreensão da educação do período, principalmente para a compreensão de como, 

no período analisado, a escola primária atendia ao espírito prático dela esperado. 

Divulgando posições de renomados educadores locais acerca da instrução  e educação do 

estado, traz também a público relatórios de professores primários informando às autoridades 

do governo como vinham cumprindo os programas de ensino. 

Para Chartier (1990), é preciso pensar a história cultural como uma história de 

relações, como: 

[...] a análise de representação, isto é, das classificações e das exclusões 
que constituem, na sua diferença radical, as configurações sociais  
conceptuais próprias de um tempo ou de um espaço. As estruturas do 
mundo social não são um dado objetivo, tal como o não são as categorias 
intelectuais e psicológicas: todas elas são historicamente 
articuladas(políticas, sociais, discursivas) que constroem as suas figuras. 
São estas demarcações, e os esquemas que as modelam, que constituem 
o objeto de uma história cultural levada a repensar completamente a 
relação tradicionalmente postulada sobre o social, identificado como um 
real bem real, existindo por si próprio, e suas representações, supostas 
como refletindo-o ou dele se desviando [...] esta história deve ser entendida 
como o estudo dos processos com os quais se constrói um sentido 
(CHARTIER, 1990, p. 27).  

Este estudo, parte de um projeto que busca compreender as finalidades da 

Aritmética na escola primária do estado do Paraná, tem como objetivo analisar 

representações sobre a Aritmética Prática que circularam na revista “A Escola”, no período 

de 1906 a 1910, fase em que o periódico contemplou o debate local acerca da 

modernização da instrução dispensada pela escola primária.      

 

A INSTRUÇÃO PRIMÁRIA NO INÍCIO DO SÉCULO XX NO ESTADO DO PARANÁ  

 

Uma crítica ao despreparo matemático da população, nas primeiras décadas do 

século XX, é endereçada à inutilidade de muita coisa que figura no programa; à forma como 

o professor conduz o ensino dessa matéria na escola primária e também ao espírito utilitário 

atribuído à instrução matemática nos primórdios do século XX.  

Referindo-se ao utilitarismo “estreito” de  considerar que quanto mais prático é o 

ensino da matemática, tanto melhor, Bonfim (1917) afirma haver uma defasagem entre o 

discurso programático e o real atendimento às necessidades triviais da vida das pessoas. 

                                            
2
 Lançada em 1906, pelo Grêmio dos Professores Públicos do Estado do Paraná. Em 1910 foi extinta 

retomando suas atividades em 1921, sob a Direção de Prieto Martinez, então Director da Instrucção 
Pública do Estado do Paraná.   
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Segundo o autor, delegar à Aritmética a função restrita de utilidade imediata seria a causa 

primeira de seu insucesso. Essa crítica perpassava discursos de intelectuais do período 

como os veiculados na revista paranaense “A Escola”, quando colocavam em discussão 

questões referentes aos saberes elementares que seriam úteis à vida moderna e à 

educação do povo, inserindo a escola primária no centro do debate educacional das 

primeiras décadas do século XX.  

Souza (2008) mostra como a organização dos saberes elementares sofreu 

mudanças significativas a partir da implantação dos grupos escolares.  

A centralidade atribuída pelos republicanos à educação, na transição do 
século XIX para o século XX, nutriu-se dos ideais liberais e dos modelos de 
modernização educacional em voga nos países ditos civilizados, ratificando 
a distinção entre educação das elites e estabelecendo clivagens culturais e 
significativas ( SOUZA, 2008, p. 19).  

A formação do cidadão republicano, na escola primária, destinada à maioria da 

população, estava voltada para o cultivo do cívico-patriótico e para a difusão dos saberes 

elementares das ciências físicas, naturais e sociais. Souza chama a atenção para a linha 

divisória que separava a escola primária da escola secundária, divisão que se torna mais 

nítida quando são examinadas as naturezas dos saberes ministrados nos dois segmentos 

de ensino. Diferentemente da escola primária, centrada no espírito prático dos saberes 

elementares e rudimentos das ciências físicas, naturais e sociais, a escola secundária, 

voltada para a formação da elite dirigente, permanecia como a “guardiã da cultura geral e 

humanista” (p.19), identificando-se como curso propedêutico para o prosseguimento dos 

estudos.    

Na escola primária, além dos ideais republicanos a serem contemplados, a 

redefinição dos saberes  acompanhou, no momento da primeira república, a vaga de 

modernização didático-pedagógica protagonizada pelo ensino intuitivo.  

Lembra Souza (2008) que as práticas ordinárias do “ler, escrever e contar” 

começaram a mudar no século XVIII, quando as escolas cristãs articulam a catequese com 

saberes mercantis, escrita na língua vernácula e cálculo das quatro operações,  mudanças 

que conferem um novo contorno aos saberes elementares, tornando-os mais úteis para a 

vida das pessoas.      

A busca de compreensão do caráter prático que movia a escola primária, o estudo 

analisa representações que no cenário paranaense sinalizaram as finalidades das matérias 

escolares. Como afirmaram Chervel (1990) e Julia (2002) a história de uma disciplina 

escolar encontra-se atrelada, não apenas aos métodos e conteúdos de ensino, mas às 

ações da política local, às reformas educativas que propiciaram acesso  ao arcabouço 
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metódico e sistemático preparado para a distribuição do conhecimento à população em cuja 

base encontram-se programas, horários, proposta de  formação docente.  

No Paraná, nas primeiras décadas do século XX, a modernidade pedagógica que iria 

contrapor-se ao “tradicional” ensino de Aritmética, de caráter mecânico, abstrato e 

memorizante, deixou vestígios de suas racionalidades em documentos oficiais que   

permitem compreender que para além de um simples programa, há  uma complexa 

programação responsável pela “educação prática”, quiçá “regeneradora” do cidadão 

produtivo, em tempos republicanos, como apontam Pinto, Portela, Claras, (2014).    

Pelos significados que encerram, muitos desses indícios testemunham disputas e 

posições em torno das finalidades dos saberes considerados imprescindíveis na 

escolaridade básica do cidadão. O Regulamento da Instrução Pública do Estado do Paraná, 

de 1901, por exemplo, estabelecia que “caberia ao professor dar ao ensino o caráter 

essencialmente pratico, tendo em vista as aplicações às necessidades da vida e a utilidade 

directa”(p.101).    

O número inaugural da revista “A Escola” divulga o Relatório de D. Júlia Vanderley 

Pietrich, professora que regia a primeira cadeira de 2º grau para o sexo feminino3, 

encaminhado em 22 de dezembro de 1905, ao Diretor da Instrução Pública do Estado, Dr. 

Arthur Pedreira de Cerqueira. No documento, a professora prestava contas ao governo de 

como cumpriu o programa na escola que dirigia, Escola Tiradentes. Em relação aos saberes 

matemáticos, informou que utilizava o livro Arithmética Progressiva, de Antonio Trajano, a 

Geometria Prática, de Olavo Freire e empregava o modo simultâneo para ensinar, dividindo 

as alunas em duas grandes classes, a das mais atrasadas e a das mais adiantadas. Afirma 

ainda que aos sábados,  recorria ao modo mixto, auxiliada pelas alunas mais adiantadas, 

para recapitular  a matéria4. Em relação aos métodos de ensino a professora informa:    

Applicando  umas vezes o methodo inductivo ou analytico e outras vezes o 
deductivo ou synthetico, procuro sempre tornar intuitivas e claras as 
explicações dadas, para que as alumnas possam assim comprehender, 
assimilar e reter a licção ministrada. Para as classes mais atrazadas, o 
methodo intuitivo é sempre de grandes vantagens. A licção partindo das 
partes para o todo, do simples para o composto, deve basear-se em 
princípios conhecidos e concretos, cumprindo abandonar por completo todo 
systema fundado em princípios abstractos. Manifesto-me ostensivamente 

                                            
3
  O livro : Professora Julia Wanderley: uma mulher-mito (1874- 1918), de autoria de Aparecida Crippa 

de Araújo. Curitiba: Ed. UFPR, 2013, apresenta além de biografia detalhada, a trajetória profissional 
da professora.   
4
 O número 2 da revista, publicado em março do mesmo ano, incluiu na secção Noticiário,  a seguinte 

nota: “ Segundo determinação do Inspector Escolar, um professor, ou professora, que fôr designado, 
irá aos sabbados, uma hora antes do encerramento dos trabalhos escolares, ao Museu, 
acompanhado de seus alumnos, afim de alli dar explicações singelas de história natural e licções de 
cousas” (A ESCOLA, 1906, p. 42).      
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contra o ensino ministrado exclusivamente pela memória em prejuízo das 
outras faculdades da intelligencia que assim sem exercício, ficarão 
inevitavelmente atrophiadas. [...] “Saber de cor não é saber”, como 
acertadamente disse o eminente Montaigne, e assim pensando, procuro 
sempre ministrar as minhas alumnas verdadeira e sólida instrucção, 
aproximando o mais possível a vida escolar da vida real. ( A ESCOLA, 
Anno 1, n.1, 1906, p. 14).  

No Relatório Escolar de 1908, citado por Araújo (2013, p. 137), a professora 

manifesta que seu principal objetivo é preparar as alunas para a vida prática, fornecendo-

lhes “noções utilitárias” que resultem em maior proveito possível. Menciona que considerava 

o trabalho manual como um poderoso auxiliar do ensino em geral: “exercito minhas alumnas 

em todos esses trabalhos, ensinando-lhes corte, costura, crochet, bordados de diversas 

espécies, trabalhos a phantasia, exercícios de desenho e cartographia, etc., etc.” 

(PIETRICH, 1908, p. 12,14, 15 apud ARAUJO,  2013, p. 137).Outro  Relatório, publicado no 

número 2 da revista, assinado pela professora Josephina Carmen Rocha, traz referências 

sobre o processo utilizado para o ensino das matérias escolares.  

Tenho procurado por todos os meios tornar o ensino facil e attrahente para 
que o alumno ao entrar na escola sinta prazer; porque sendo a escola a 
continuação do lar é mister que o professor empregue todos os esforços 
para que a creança não se atemorise, o que dificultaria o ensino; ao passo 
que o professor procurando familiarizar-se com o alumno mais facilmente 
poderá corrigir certos defeitos e fazel-o comprehender as suas explicações, 
que devem ser simples, mas com a maior somma possível de 
conhecimentos úteis. ( A ESCOLA, Anno 1, n.1, 1906, p. 44).    

A professora afirma ter procurado desenvolver o gosto pelo estudo, tornando-o 

prático, “depois de uma explicação de gramática, por exemplo, applique-a, já fazendo 

analyse das lições, já escrevendo cartas e fazendo pequenas descripções de objetctos do 

seu conhecimento” (p. 44-5).  

A Lição 1 do Curso de Pedagogia, publicada no número 6, de julho de 1906 ( p.123), ao 

tratar dos princípios didáticos relativos, relaciona o ensino racional à verdade; o intuitivo o 

que fala ao cérebro e ao coração do aluno tomando por base a lição de coisas; o prático o 

que é tratado por meio de aplicações e exemplos.  

DAS FINALIDADES DA ESCOLA PRIMÁRIA  

Para Hébrard (1990), os saberes elementares seriam “facetas das práticas ordinárias 

da cultura escrita, indistintamente concebida como suporte da doutrina religiosa ou como 

instrumento necessário à gestão de sua vida e de suas ocupações, por mais comuns que 

fossem” (p. 65).   

A Aritmética prescrita nos programas oficiais da escola primária do Paraná mostra 

que no momento de implantação dos grupos escolares no estado, início do século XX, a 
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modernidade pedagógica era dada pela aura do método intuitivo. O caráter educativo do 

método de ensinar Aritmética auxiliava na formação cívica e patriótica do cidadão virtuoso, 

ou seja, disciplinado e trabalhador.  

As finalidades da escola primária encontram-se delineadas nas palavras de várias 

educadores, dentre eles,  Dario Veloso5, ilustre professor da Escola Normal, que fala da 

necessidade de orientar a instrução com teoria e prática ( A ESCOLA. Anno 2,  nºs 8 e 9, 

1907, p. 108). Considerava que o estado, ao facultar e facilitar a instrução e a educação, 

permitia que o indivíduo se transformasse em “cellula consciente na collectividade”, armava-

o para a luta pela vida e o retorno seria o progresso do Estado.  

A instrucção ministrada à infância e à juventude não satisfaz, não pode 
persistir sem graves prejuizos para nossos patrícios. É superficial, 
rhetorica, exhaurente, quase inútil. Não basta ensinar a ler, escrever e 
contar; não basta arrastar a juventude na amargura de complicadíssimas 
theorias amarfanhantes, sob alluvião de pormenores esmagadores; não 
basta INSTRUIR; é preciso EDUCAR: armar o indivíduo para a lucta e para 
a victoria. A instrucção é o meio, a educação é o FIM: o TERMO.  ( A 
ESCOLA, Anno 2, nºs 8 e 9, 1907, p.110).  

O educador apela para que a escola se aproxime, o quanto possível, das próprias 

condições de vida, destaca a necessidade de melhor distribuir a matéria, muito mais do que 

reformular programas e regulamentos. “A questão já não é só de como ensinam, mas, 

principalmente, do que ensinam”p. 111).  

Em artigo publicado em março de 1908, terceiro ano da revista, Velozzo apresenta 

uma proposta de Escola Moderna, afirmando ser preciso defender um trabalho de mãos e 

cérebro, “nem theoristas somente, nem somente rotineiros"[...] "A escola actual encaminha à 

burocracia; a Escola Moderna, dando utilitários  ensinamentos, indica ao alumno a 

agricultura, o commercio, as artes e industrias”(A ESCOLA, Anno 3, n. 1,1908, p. 8).     

No ano seguinte, ao tratar dos “Subsídios Pedagógicos” (A ESCOLA, Anno 4, nºs 2 e 

3, 1909, p. 47)  Velozzo volta a tecer críticas à escola,  ao ensino ali ministrado, menciona 

suas leituras e interlocução com pensadores como Chasteau, Compayré, Le Bom, 

Demolins, Spencer, dentre outros que segundo ele contribuíram para iluminar o assunto. “A 

producção cresce com o trabalho; o trabalho consciente e produtivo apprende-se nas 

escolas; não em pobres escolas rudimentares e primitivas, mas em escolas de organização 

moderna, utilitária e technica” ( p. 49).  

                                            
5
 Dario Velozzo, intelectual paranaense que se opunha ao ideário católico, aos dirigentes eclesiáticos 

e às instituições católicas. Foi afastado da cátedra no Gymnasio e Escola Normal, por ato do Governo 
de Francisco Xavier da Silva, em 1909 ( NEVES, 2010, p. 52).   
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Defendendo a ideia de que a teoria ministrada na escola precisa encontrar 

aplicações práticas imediatas, afirma que nem o estado e nem o país cuidaram de adaptar o 

ensino público às necessidades de suas funções, econômica e cívica. Os programas 

deveriam seguir em desdobramento lógico, sem fracionamento, desde as escolas primárias 

aos cursos secundários. Lembrando que a Escola Moderna é alma do Brasil Cívico, lembra 

Compayré, ao dizer que, mais que a teoria dos princípios morais, a escola deveria 

proporcionar o conhecimento prático dos deveres, preparando a criança para realizar 

honestamente as obrigações todas da vida.  

No mesmo número da revista, a professora Georgina Mongruel faz 
críticas à Escola Normal do estado, dizendo: "No momento em que o 

governo que nos rege faz tantos esforços para melhorar, em todos os ramos 
da instruçção publica, não é inopportuno chamar sua attenção para a 
Eschola Normal , sobre a qual deve convergir todo o esforço de sua boa 
vontade, eschola que não tem curso practico, nem licções didacticas nem 

Eschola de apllicação".(A ESCOLA, 1906, nºs 8 e 9, p. 115).  

Na edição de nºs 7 a 12, 1910, ano em que a revista completava cinco anos, é 

anunciada a extinção do periódico ( p.349). Entretanto, uma nota na página 176 informa:  

Agora que, nos centros mais civilisados do Brazil, se cogita da creação de 
escolas nos moldes racionalistas da de Ferrer, não vem fora de proposito a 
lembrança de que esta idea já existe no Paraná desde 1906, e que o 
provecto educador Dr.Dario Velozzo, lente de História do Gymnasio, lançou 
as bases de sua Escola Moderna, admiravel instituto de ensino que 
mereceo a approvação de consagrados mestres da velha Europa. (A 
ESCOLA, n°s  1 a 3, 1910, p. 176).  

Curiosamente, essa nota é divulgada no mesmo número em que a revista publica 

três artigos sobre o educador espanhol, Francisco Ferrer i Guardia6, um deles dedicado a 

comentar seu fuzilamento.  

A proposta de Escola Moderna do educador paranaense não se estabeleceu no período, 

mas deixou marcas inspiradoras para outros educadores. Contudo, em 1921, são 

reiniciadas as atividades do periódico. Um dos artigos, intitulado Arithmética, ressalta a 

vantagem do método analytico e o fim essencialmente prático da Aritmética, que deveria ser 

o mais prático possível, intuitivo, racional e graduado, cuja prioridade não fosse o acúmulo 

de matéria, mas a eficácia do que seria ensinado. É pela ação de Pietro Martinez, Diretor 

Geral da Instrução Pública do Estado, que a revista coloca em evidência os Mapas de 

Parker, como valioso dispositivo para modernizar o ensino da Aritmética e garantir um 

conhecimento matemático, útil para a vida de todos.  

                                            
6
 O pedagogo espanhol Francesc Ferrer i Guardia foi um defensor das ideias educativas do 

pensamento livre e libertário do início do século XX. Apostava no ensino científico e racional, não 
subordinado aos imperativos da religião e do Estado. A Escola Moderna criada por ele em Barcelona 
foi fechada, mas outras escolas racionalistas surgiram em outros países. Ver  Carbonel, J; Sebarroja, 
J. C. [et al.]. Pedagogias do século XX. Porto Alegre: Artmed, 2003.        
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em tempos de “entusiasmo pela educação”(NAGLE, 1976), momento do surgimento 

da revista “A Escola”, a dimensão prática da Aritmética pode ser identificada nos discursos 

sobre a modernidade da escola primária paranaense, em meio a um cenário de disputas 

entre educação científica x educação religiosa; cultura geral x cultura profissional; instrução 

x educação. Nos primeiros cinco anos de existência, o periódico foi espaço privilegiado para 

o debate sobre finalidades do ensino primário, experiências didáticas exitosas, protagonismo 

do ensino intuitivo, de proposta de Escola Moderna, em que os saberes elementares eram 

pensados em termos de uma revolucionária pedagogia libertária que confrontava a moral 

religiosa predominante na sociedade. Nas representações (Chartier, 1990), sobre a utilidade 

dos saberes elementares, a categoria trabalho apresentou-se, nos discursos, como signo 

visível da prática, sendo o “trabalho manual” um dos principais referentes significados pela 

escola. Nessa relação de signo/significado, a representação da Aritmética prática configura-

se a partir do aparelhamento didático pedagógico que organiza a aula e as atividades de 

ensino. Mais que uma atividade escolar de “fazer contas” e resolver problemas práticos, a 

quantidade, aliada à forma e à linguagem, articula-se a outros saberes como a Cartografia, 

Trabalhos Manuais, Desenho etc. que solidariamente concorrem para o sentido espírito 

prático da escola primária.    

Uma dos indicativos do estudo foi sinalizar como a cultura da escola primária, mais 

prática que teórica, vai se distanciando da cultura da escola secundária, mais especializada 

e teórica, à medida que a escola primária vai sendo ofertada para um maior contingente 

populacional. Esta constatação parece justificar as relações que a cultura escolar mantém 

com outras culturas, como a econômica, religiosa e as disputas que demarcam lugares 

sociais para os saberes, seus enraizamentos, permanências e transformações em vista do 

alcance das finalidades.  
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