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O presente artigo contém os resultados de investigação sobre as representações de saber aritmético 
presentes no periódico Boletim Informativo da Associação de Professores Católicos da Imigração 
Alemã no Rio Grande do Sul [Mitteilungen des katholischen Lehrer – und Erziehungvereins in Rio 
Grande do Sul], abreviadamente MKL, no período de 1900 a 1906, expressas pelo imigrante 
Matthäus Grimm

1
 (1864 -1943), professor de escola teuto-brasileira, no Rio Grande do Sul e autor de 

livros didáticos, escritos em alemão e destinados a essas escolas. Grimm optou pelo método intuitivo 
e usou o Boletim tanto para divulgar seus livros, quanto para lançar, aos professores, propostas de 
práticas didáticas utilizadas na Alemanha. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os periódicos impressos, na visão de historiadores, já se consolidaram como 

fontes de pesquisas históricas. Para Souza (2012, p. 50)  “jornais, revistas, folhetins, 

folhetos, almanaques, entre outros tipos, trazem em suas páginas um registro do 

passado, mediado pelo olhar do(s) seu(s) produtor(es)”. Ao historiador caberia a 

tarefa de “interpretar e compreender as leituras do passado registradas nas diversas 

páginas impressas”. No início do século XX, foram levantadas dúvidas acerca da 

legitimidade e adequação de realizar investigações utilizando esse tipo de impressos 

como fonte, uma vez que eles conteriam aspectos fragmentários da realidade e 

estariam centrados em interesses políticos e ideológicos, sendo, por conseguinte, 

portadores de marcas desses interesses. No entanto, a partir do grande movimento 

da Escola dos Annales, essa situação mudou: com a História Cultural, surgiu um 

novo método de se fazer história e, assim, os historiadores ampliaram o espectro do 

que são considerados documentos. No presente artigo, busca-se identificar e 

compreender as representações de saber aritmético e, também, as de escolas teuto-

brasileiras no Rio Grande do Sul, presentes no periódico Boletim Informativo da 

                                            
1
 Encontramos nos documentos diferentes grafias do nome desse autor: Mätthaus Grimm, Mathäus 

Grimm, Matheus Grimm, Matias Grimm. Optamos pela primeira, que é aquela registrada em seus 
livros didáticos. 
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Associação de Professores Católicos da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul 

[Mitteilungen des katholischen Lehrer – und Erziehungvereins in Rio Grande do Sul- 

MKL],  expressas pelo imigrante Matthäus Grimm2 (1864 -1943), professor e autor 

de livros didáticos. Salientamos a existência de outras investigações como a de 

Isabel Arendt (2008), cujo objeto de análise foi o Jornal Geral do Professor para o 

Rio Grande do Sul, em que identificou questões referentes a educação, religião e 

identidade étnica e a de Suzeli Mauro (2005), que analisou livros e jornais teuto-

brasileiros editados no Rio Grande do Sul, para os professores, como veículos de 

discussão e divulgação da matemática escolar. Conforme Chartier (2002), textos 

escritos podem ser instrumentos utilizados para dominação e conquista de adesão. 

Entendemos que os jornais são também veículos para os menos poderosos 

manifestarem sua existência e divulgarem suas crenças. Os jornais que circularam 

nas comunidades teuto-brasileiras serviram não só para propagar uma ideologia – o 

germanismo, mas também, para instituir condutas, divulgar práticas pedagógicas e 

indicar leituras para os professores nas escolas teuto-brasileiras, assim como para 

externar críticas referentes a questões de ensino.  

Em 1900, existiam, no Rio Grande do Sul, 301 escolas comunitárias, das 

quais 146 eram católicas e 155 evangélicas3. O Brasil liderava, em 1908, em termos 

numéricos, o número de escolas teuto-brasileiras na América do Sul. Contava com 

815 escolas e 26.740 alunos, seguindo-se a Argentina com 60 escolas e 3.472 

alunos. Dentre Sendo as escolas brasileiras, 500 localizavam-se no Rio Grande do 

Sul, com um contingente de 15.383 alunos4. Com tal representatividade, não é de se 

estranhar que ações tenham ocorrido para agremiar e apoiar os professores destas 

escolas. Iniciativas partiram tanto da comunidade católica quanto evangélica. 

Idealizada pelo padre Pedro Gasper, surgiu, em 1898, a Associação de Professores 

alemães-brasileiros católicos do Rio Grande do Sul [Deutschbrasilianischer 

Katholischer Lehrerverein in Rio Grande do Sul], que, em 1900, fundou o periódico 

MKL, o qual circulou até dezembro de 19065 com esse nome. A partir de janeiro de 

                                            
2
 Encontramos nos documentos diferentes grafias do nome desse autor: Mätthaus Grimm, Mathäus 

Grimm, Matheus Grimm, Matias Grimm. Optamos pela primeira, que é aquela registrada em seus 
livros didáticos. 
3
 Fonte: Arendt, 2008, p. 27. 

4
 Die Nacionale Schulerziehung der deutschen Schulen im Ausland, por prof. Lenz. In: Allgemeine 

Lehrer-Zeitung, n. 7, jul. 1908. 
5
 O formato do jornal era de 16cmx22cm, com periodicidade mensal. 
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1907, passou a intitular-se  Jornal6  do Professor da Associação de Professores 

Católicos da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul [Lehrerzeitung Vereinsblatt des 

Deutschen Katholischen Lehrervereis in Rio Grande do Sul], que circulou até 19397, 

excluído o período de novembro de 1917 a janeiro de 1920, devido às contingências 

políticas da  I Guerra Mundial. Deixou definitivamente de existir devido ao programa 

de nacionalização. 

Mas, qual a importância de tais periódicos para o ensino nas escolas teuto-

brasileiras? Kreutz (1991, p. 111) explica o papel de tais veículos de informação 

quando afirma que: 

Nas condições concretas de isolamento das comunidades rurais, o Jornal do 
Professor teve um significado pedagógico especial, tornando-se instrumento 
privilegiado de formação e atualização dos professores paroquiais, seja pela 
apresentação de teorias e práticas novas, seja pela publicação pormenorizada de 
planos de aulas para todas as disciplinas, submetendo-as à apreciação dos 
professores.  

 

Siegfried Kniest, editor do Boletim Informativo da Associação de Professores 

Católicos da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul, de Montenegro, esclareceu, no 

primeiro número do jornal 8 , o objetivo de tal impresso: promover a escola 

comunitária numa perspectiva católica, fornecer uma formação aos professores, 

prestar-lhes assistência e apoio na prática de sala de aula. Cabe observar que o 

jornal não era uma ação isolada da Associação, ela realizava assembleias de 

professores com aulas práticas, semanas de cursos de aperfeiçoamento para 

professores com estudo e discussões sobre as práticas pedagógicas (Arendt, 2008).  

O editorial do primeiro número do MKL incluiu, também, um conjunto de 

objetivos específicos a serem buscados, como a obrigatoriedade escolar mínima de 

quatro anos, o currículo básico para todas as escolas, a elaboração e impressão de 

material didático, a proposição de reflexões e de debates referentes a questões 

                                            
6
 Traduzimos a palavra Zeitung por periódico ou Jornal, mas entendemos aqui esse termo mais como 

uma revista para o professor. Era comum no século XIX essa denominação para as revistas 
científicas, como o Journal für die reine und angewandte Mathematik, foi fundado por Crelle em 1826, 
e é o mais antigo periódico de matemática ainda circulando. 
7
 O formato do jornal, entre 1909 e 1917, muda para 18cmx24cm, e em 1935, possuem 20cmx28cm e 

de 1936 a 1939 apresentam o formato 24cmx32cm.  
8 Disponível em <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/127666> 
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consideradas importantes e/ou desafiadoras na prática do magistério como, por 

exemplo, o ensino bilíngue. 

Especialmente relevante foi o uso da língua alemã padrão [Hochdeutsch], que 

foi dominante no ensino nas escolas alemãs, nos jornais, almanaques, livros 

didáticos, revistas e obras literárias, nos cultos e missas, nas festas e outras práticas 

culturais (GRÜTZMANN; DREHER; FELDENS, 2008).  

A revista MKL analisada utilizou o alemão gótico e nela muitas discussões 

giraram em torno do ensino da língua alemã; embora esse não tenha sido o foco da 

presente investigação, não se pode desconsiderar tal fato nem deixar de assinalar o 

papel desempenhado pelo periódico ao utilizar essa representação em seus 

discursos. 

 

BREVE DADOS BIOGRÁFICOS DO AUTOR MATTHÄUS GRIMM  

 

Matthäus Grimm nasceu em Würtenberg, em 1864 (VIER, 1999, p. 215). Filho 

mais novo de José e Anna Dressler Grimm, aos 25 anos de idade recebeu o diploma 

superior em Pedagogia, Filosofia e Música, em Berlin9. A convite do consulado 

alemão, chegou a Porto em Alegre, em 1895, em companhia de um padre jesuíta, 

onde foi recebido pelo conterrâneo Hugo Metzler, na época redator do jornal 

Deutsches Volksblatt. No mesmo ano, iniciou atividades de docente e diretor da 

Escola Paroquial da Igreja São Miguel, em Dois Irmãos, substituindo Carlos Rausch, 

que lecionou 15 anos nessa escola. Casou-se com Catharina Brentano em 1898, 

com quem teve sete filhos. Na educação permaneceu ativo por 43 anos, tendo 

falecido em 1943. Além de professor, foi autor de livros didáticos, músico e 

compositor. Participou ativamente com artigos para o Boletim, assim como foi editor 

do Jornal do Professor da Associação de Professores Católicos da Imigração Alemã 

no Rio Grande do Sul, de 1913 até 1931. 

A filha de Matthäus Grimm, Emma Josefina Grimm Haefer10, elaborou uma 

curta biografia de seu pai, na qual salienta sua erudição como músico. Tocava nove 

instrumentos musicais, entre eles, órgão, piano, violino, flauta, violão e harpa. 

                                            
9
 Não conseguimos informações precisas sobre a instituição universitária em Berlin, em que ele 

estudou. 
10

 Este documento manuscrito encontra-se no Museu de Dois Irmãos. 
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Manteve uma escola de música, pela qual passaram centenas de alunos. Além de 

autor de livros didáticos e professor, ela ressalta a sua atuação na formação de 

professores, proferindo palestras e ministrando cursos para professores no Rio 

Grande do Sul. 

Matthäus Grimm publicou cinco livros didáticos, alguns dos quais em 

coautoria com Ambrosius August Rücker e F. W. Richter. Ele começou a publicar na 

Editora João Mayer Junior e, depois, na Livraria Selbach. Esta editora foi criada em 

1899, em Porto Alegre. 

Entre os livros didáticos de matemática que publicou e que foram por nós 

encontrados e analisados estão os seguintes: 1) Livro de aritmética para as escolas 

alemãs no Brasil- I Parte [Rechenbuch für Deutsche Schulen in Brasilien - 1. Heft]. 

1a. ed. 1900; 2a ed. 1905, 3a ed. 1918, 8a. ed., s/d, Porto Alegre: Livraria Selbach ; 2) 

Livro de aritmética para as escolas alemãs no Brasil- II Parte [Rechenbuch für 

Deutsche Schulen in Brasilien, 2. Heft], Porto Alegre: Verlag João Mayer Junior, 

1901,  2a edição de 1905; 5 a edição s/d, Porto Alegre: Livraria Selbach. Entre os 

livros não encontrados, citamos o Livro de soluções para o Livro de aritmetica parte 

2 [Lösungsheft zum II. Rechenbuch], referido no Boletim (1902, set., p. 66) em que o 

autor comenta e corrige os erros de impressão de tal livro11. 

 

MATTHÄUS GRIMM NO BOLETIM (MKL) 

A pesquisa centrou-se na análise de exemplares do MKL, boletim com 

periodicidade mensal, publicados  no período de 1900 a 1906. O procedimento 

metodológico adotado foi o seguinte: após identificar em cada exemplar mensal da 

revista um artigo assinado pelo autor (Grimm), selecionamos apenas aqueles que 

abordavam o ensino da aritmética. A seguir, os artigos selecionados foram 

traduzidos para o português e devidamente examinados com o propósito de apurar a 

a concepção de ensino do autor e de identificar os temas por ele abordados, as 

relações existentes entre os artigos analisados e os seus livros, os autores citados e 

as orientações metodológicas prestadas aos professores. Quase todos os 

exemplares do Boletim estão disponíveis, em forma digital, na Biblioteca Central da 

Unisinos e no acervo de Kreutz e Arendt (2007), e também, fragmentos dos 

                                            
11

 O artigo intitula-se Erros de impressão no Caderno de Soluções do II Livro de Aritmética de M. 
Grimm [ Druckfehler im Lösungsheft zum II Rechenbuch von M. Grimm]. 
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exemplares analisados, estão no repositório 

(https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/98894 ).  

Já no primeiro número do MKL, fica evidente que Grimm iria se tornar um 

agente participativo do processo de divulgação de saberes e práticas educativas da 

matemática. Na página 4, ele apresentou um detalhado Programa para as escolas 

católicas paroquiais das colônias alemãs do Estado do Rio Grande do Sul [Lehrplan 

für die katholischen Pfarr – oder Gemeinde-Schulen der deutschen kolonien des 

Staates Rio Grande do Sul] em março de 190012, destacando a disciplina Aritmética 

como um dos três principais saberes para o ensino primário ao lado da Religião e 

Línguas e especificando o que deveria ser ensinado dessa disciplina em cada um 

dos quatro anos escolares. 

O primeiro resultado positivo da  leitura desse periódico foi a descoberta do 

ano de publicação do livro de Mattäus Grimm – 190013, uma vez que, na única 

edição, por nós  consultada, não consta ano de publicação. Ele aproveitou a 

abertura recebida para ampliar discussões detalhadas de cada item do livro e 

divulgar as aulas práticas de matemática que realizava nos cursos de 

aperfeiçoamento de professores, já mencionada.  

A razão para a publicação deste livro, foi  exposta pelo autor, no artigo Nosso 

Livro [Unser Rechenbuch], no periódico14: 

Em geral, a falta de sucesso no ensino da aritmética tem sido objeto de reclamação 
nas escolas das colônias alemãs. Uma causa destas queixas, em parte, reside, na 
falta de livros de aritmética adequados, à região colonial. Uma vez que nas 
conferencias de professores, com frequência, recaiu para mim a tarefa de realizar 
uma aula prática de aritmética, e meu método geralmente agradou, então eu foi 
solicitado pelos professores a escrever um livro de aritmética. Com dificuldade, eu 
construí o meu caminho através da tarefa difícil de ensino da aritmética. Todo 
desnecessário (superficial) eu deixe de fora; mas tudo que era prático eu li com 
atenção e por isso, com meus esforços surgiu diante de nós o pequeno livro.  

 

Um ensino intuitivo da aritmética era o alvo de Grimm, como ele mesmo 

explica e justifica no mesmo periódico em continuidade ao seu artigo Unser 

Rechenbuch, (1900, p. 36): “Uma disciplina como a Aritmética apoia-se fortemente 
                                            
12 Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/127666> 
13

 Em trabalhos já publicados sobre Grimm, por nós analisados, Mauro 2005; Kreutz, 2007; Brito, 
2013; Fick, 2013, continuava em aberto o ano de publicação da primeira edição do seu Livro de 
Aritmética de Grimm.    
14

 Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/12768> 

  
 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/98894
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/127666
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/12768
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no princípio básico – ensino visual! Sem intuição [Anschauung] não há conceito de 

número, e sem o conceito de número não há sucesso na Aritmética”.  

O livro, conforme ele mesmo explica, está dividido em onze partes: números 

de 1-10; números de 1 – 20;  números de 1-100; números de  até cinco algarismos; 

quatro operações; problemas difíceis no conjunto numérico de 1-100; exercícios no 

conjunto numérico até 1000; ampliação do sistema de números até bilhão; 

exercícios no conjunto numérico até milhões; as quatro operações no conjunto 

numérico até bilhões; os algarismos romanos. 

Em seus comentários publicados nesse jornal, o autor traz inovações que, 

aliás, começam já na primeira página, quando, ao apresentar o conjunto numérico 

de 1 até 5, o faz introduzindo ilustrações para cada número, conforme figura 1. 

(Destaque-se, por oportuno, que essas ilustrações não estão incluídas nos artigos 

do periódico). As ilustrações são em preto e branco. Segundo ele15: “As figurinhas 

proporcionam às crianças muita alegria, e o que  faz as crianças felizes não pode 

ser menosprezado” (1900, n. 5, p. 36). Aqui, Grimm parece um seguidor de 

Pestalozzi16, na medida em que se aproxima de um ideal de ensino mais humano e 

preocupado com o bem estar da criança.  

Essas figurinhas, em sua opinião, seriam muito apropriadas para “adoçar” um 

conteúdo tão seco e pouco atraente [widerwillige] como o ensino da aritmética.   

Figura 1: Ilustrações de 1 - 5 

                                            
15 Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/127669> 
16

 O método para Pestalozzi, segundo nosso entendimento, é a educação da pessoa, a educação à 
qual todos têm direito, tanto ricos quanto miseráveis, e, principalmente, aqueles pobres excluídos do 
processo formal de educação. 
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Tradução: Um pássaro; dois chifres 

 
Tradução: Três pintinhos; quatro olhos; cinco 
dedos 

Fonte: GRIMM, M. Rechenbuch für Deutsche Schulen in Brasilien.1. Livro, p. 3-4 

 

Em vários números do periódico de 1900, Grimm explicou exaustivamente 

como utilizar o livro. Assim, ele afirmava que o ensino dos primeiros números -  de 1 

até 10 -  deveria ser lento, com repetições; que o professor não deveria confundir a 

mente das crianças com a apresentação de muitas operações aritméticas 

simultâneas, o que somente serviria para atormentar os alunos, ainda incapazes da 

compreensão das operações. Parece que a crítica aqui destinava-se diretamente ao 

pedagogo Grube (1873), que foi o autor de proposta metodológica (ensino das 

quatro operações aritméticas simultaneamente) na Alemanha, no século XIX. 

Considerava que os alunos sentiam dificuldades com a operação de divisão, assim, 

recomendava ao professor que iniciasse com a adição e a subtração e, somente 

depois de os alunos dominarem essas operações, poderia passar à multiplicação e à 

divisão. Considerava o domínio da aprendizagem dos números de 1-10 o 

fundamento do ensino da aritmética.  

No seu livro, introduziu tabelas de números, explicando brevemente como 

utilizá-las e, no MKL, ele alargou as explicações sobre como usá-las com proveito 

em sala de aula. Apresentou muitas justificativas convincentes para que o professor 

as utilizasse, como, por exemplo, a economia de tempo, em salas multiseriadas: 

enquanto os alunos de um nível realizassem determinadas tarefas com a tabela, o 

professor, utilizando a mesma tabela poderia solicitar  tarefas diferentes para alunos 
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de outro nível de aprendizagem. Propôs, também, que o professor, no intuito de 

aumentar o grau de interesse ou de dificuldade da tarefa, sugerisse aos alunos que, 

com uma régua, construíssem uma tabela e, depois resolvessem o seguinte 

exercício: “indicar em qual campo da tabela, o número que é obtido somando 3 dará 

27 ou 30?” Ele afirmava que dependeria muito do professor o sucesso de tais tarefas, 

uma vez que ele deveria propor alterações a essas, “[...] trazendo com isso mais 

vida para o ensino da aritmética, pois aquele professor que só repete exatamente 

como está no livro, e expõe secamente, não é um bom professor” 17  (Unser 

Rechenbuch, 1900, n. 6, p. 45).  

 

AULAS PRÁTICAS [LEHRPROBEN] NO BOLETIM  

O Boletim, além de servir como instrumento de comunicação entre os 

professores, servia, também, para orientar metodologicamente os professores a 

utilizá-lo. Ele introduziu no periódico, em sucessivos meses,  modelos de aulas 

práticas que ele denominava, em alemão, Lehrproben.  Ele mesmo indagava e 

respondia:  “Mas, o que é uma aula prática? Quando eu desenvolvo metodicamente 

um assunto de algum tópico de ensino, incluindo também as perguntas e respostas 

dos alunos a isso, eu denomino aula prática”18 (MKL, 1900, n. 11, p. 85). Ele sugere 

que o professor estude e coloque isso em uso em sala de aula. Um primeiro 

exemplo de tal tipo de aula é descrita no MKL,  quando narra a primeira aula:  

Queridas crianças! Vocês já estão na escola há alguns dias e já aprenderam algumas 
coisas. […] O que nós vamos fazer hoje chama-se Aritmética [Rechen]. Quem já sabe 
contar? As crianças se manifestam, eu sei contar até 10, eu já sei até 20, etc. Contar 
nada mais é do que aritmética. Mostre um dedo após o outro e fale: Isto é um dedo. 
Uma criança diz sozinha: isso é um dedo. Eu pego uma lousa individual e digo: 
quantas lousas eu tenho aqui? Eu tenho aqui apenas uma. Eles repetem: uma lousa. 
(Lehrprobe, 1900, v.1, n. 11, p. 85) 

 
O autor prossegue sugerindo que o professor mostre objetos individuais que 

estão na sala de aula e recomenda que os alunos respondam com frases completas, 

para que aprendam a língua também. Adverte que o professor deve respeitar o ritmo 

dos alunos e só ir em frente depois que todos conseguiram se manifestar oralmente. 

Prossegue: “Eu faço com o giz um traço, um risco no quadro. Quantos traços eu fiz? 

Eu fiz um. Peguem o lápis de lousa, e façam em suas lousas um traço”  (Lehrprobe, 

                                            
17 Disponível em: < https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/127670> 
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1900, v.1, n. 11, p. 85) [...]  Ele sugere, também, o uso do ábaco.  

Claramente o propósito de Grimm não reside apenas na divulgação do livro 

didático. Ele detalha as atividades, os materiais escolares que o professor deve 

usar, a sequência dessas atividades, a forma como o professor  deve conduzir os 

diálogos com os alunos, em que ritmo os mesmos devem acontecer, como usar o 

livro didático e, assim, vai, pouco a pouco, inculcando uma prática pedagógica em 

uso na Alemanha, que aparece em livros do século XIX. Vamos detalhar a seguir tal 

prática pedagógica. 

Em 1854, Goltzsch e Theel publicaram o livro intitulado Instruções sobre o 

uso de barras de números de Goltzsch para o ensino da aritmética nas classes 

iniciais de escola primário 19 . Declarações diretas ao método baseado na 

visualização são encontradas nessa interessante e relevante obra, declarações 

essas que permitem seja lançado um olhar às raízes do método intuitivo na 

Alemanha oitocentista.  

Para introduzir o espaço numérico de 1 a 5 os autores procedem da seguinte 

maneira.  

As crianças indicam aquelas coisas da sala de aula, nos seus corpos, na aldeia, que 
eles encontram apenas uma vez. O professor levanta um dedo, ou uma lousa, ou um 
livro, etc e pergunta: quantos dedos, quantas lousas, quantos livros, etc? As crianças 
respondem: é um dedo, é uma lousa, é um livro. Professor: Escrevam um traço, um 
ponto, uma cruz, etc, em suas lousas! O professor levanta dois dedos e convida as 
crianças a fazerem o mesmo e a falarem: “Um dedo e mais um dedo são dois dedos”. 
Ele permite que as crianças indiquem em seus corpos, o que eles tem duas vezes. 
Uma criança diz: “Eu tenho duas mãos. Eu tenho dois pés. Eu tenho dois olhos. Eu 
tenho duas orelhas, etc” (GOLTZSCH; THEEL, 1854, p. 4).  

 

Em prosseguimento, eles procuram, em um diálogo simulado entre professor 

e aluno, mostrar que pode-se realizar operações de adição e subtração com os 

números de 1 a 5 antes de ter-se usado qualquer simbologia para nomeá-los. 

Faça tantos traços na lousa quantos botões que eu tenho na mão. Agora, eu retiro um 
botão. O que se precisa fazer, se eu tenho tantos traços na lousa quantos botões 
(Nós precisamos apagar). Quantos traços restam na lousa? Agora, eu pego o botão 
que ficou fora novamente, o que se deve fazer (Nós precisamos fazer novamente um 
traço na lousa). Agora, eu deixo dois botões de fora, o que devemos fazer (Nós 
precisamos apagar ambos os traços). Em lugar de botões, pode-se usar outras 
coisas: pequenas batatas, pedras, moedas, etc. Faça um traço! Quantos traços mais 
é preciso fazer ainda se quero dois traços? (GOLTZSCH; THEEL, 1854, p. 5) 
 

Depois que as crianças, por meio da visualização com diferentes objetos, 
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alcançaram uma clara compreensão do número 2, eles sugerem que seja feito o 

mesmo procedimento com os números 3, 4 e 5.  

Percebe-se que Grimm propõe um diálogo semelhante, mas não faz uma 

transferência do método exatamente como foi descrito por esses autores. Ele o 

adapta e modifica, uma vez que introduz os símbolos numéricos desde a primeira 

aula. Ao concluir a primeira aula, o aluno já deve experimentar por escrito a 

representação do número 1. Ele não apresenta as operações de adição e subtração 

logo no início. Primeiro constrói esses números e só depois começa a operar com 

eles, diferente de Goltzsch e Theel.  

O detalhamento das aulas práticas que Grimm expôs no periódico MKL 

extrapolam muito aquilo que aparece em seu livro20. Conjecturamos que essa era a 

prática pedagógica, por ele adotada, na escola em que atuava em Dois Irmãos. 

Apenas para reforçar a ideia de que o diálogo era uma constante em suas 

recomendações, apresentaremos mais um exemplo de aula prática, em que o autor 

detalha como deve ser introduzida a operação de subtração: 

Eu escrevo no quadro: 10 – 1 = 9. Quem pode ler? Vocês sabem bem tudo, apenas 
não conhecem o símbolo entre o 10 e o 1. Observem! Imaginem que: o pai tem 10 
porcos no estábulo. Ele quer abater um deles. Então ele retira esse fora. Ainda estão 
10 porcos no estábulo? Não. São agora mais ou menos porcos do que antes? Menos. 
Quantos porcos menos do que antes. Um. Quantos são os porcos que estão no 
estábulo? Nove. Quando de 10 porcos nós retiramos um, restam 9. Nós dizemos 10 
porcos tira 1 porco  ficam 9 porcos. Peguem 10 bolinhas. Retirem 1 bolinha fora 
daquelas 10. Quantas bolinhas ficaram? 9 bolinhas. Diga em uma frase: 10 bolinhas 
fora 1 bolinha são 9 bolinhas. Faça 10 riscos no quadro. Apague agora um risco. 
Quantos riscos restaram no quadro? 9 riscos. Diga em uma frase: 10 riscos fora 1 
risco são 9 riscos. Se das 9 bolinhas nós retirarmos mais 1, quantas bolinhas ficam? 
8 bolinhas. Diga em uma frase: 9 bolinhas fora 1 bolinha são 8 bolinhas. Se das 8 
bolinhas nós retirarmos mais 1, quantas bolinhas ficam? 7 bolinhas. Assim o 
professor deve continuar retirando até chegar ao 0. (Lehprobe, 1901, v.2, n. 1, p. 14) 

 

Ao abordar a subtração, ele relata um episódio real com ele ocorrido, e a 

razão porque prefere começar a operação de subtração com a expressão “fora”:  

Uma vez eu ensinei em um estabelecimento de surdos. O professor dos surdos não 
tinha uma palavra para usar o menos. As crianças surdas nunca diziam 26 menos 4 
são 22, mas 26 fora 4 são 22. Com isso, professor, compreendi que a palavra fora é 
bem melhor que a palavra menos, para se iniciar o ensino da subtração. Depois, 
poderemos usar o termo menos (Lehrprobe, 1901, v.2, n. 1, p. 14)  

 

Grimm prossegue em outros números do MKL, em 1901, com as narrativas 

das aulas práticas. Em 1903, ele reiniciou com considerações sobre o segundo 
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volume do Livro de Aritmética [Rechenbuch], que foi editado em 1901. Na ocasião, o 

autor declarou que o segundo volume fora muito bem recebido pela comunidade, e 

já fora divulgado na imprensa: Volksblatt, Deutsche Zeitung e no próprio Mitteilung, 

que inclusive, sentia-se decepcionado com a baixa recepção tida pelo primeiro 

volume.  O Livro de Aritmética – II Parte [Rechnenbuch- II Heft] destinava-se aos 3o, 

4o e 5o  anos e iniciava com o conteúdo de frações, seguindo-se os números 

decimais, operações com esses números, regra de três, porcentagem, juros, regra 

de sociedade, regra de desconto, ganhos e perdas, metrologia, sistema métrico 

decimal. Sua auto-avaliação talvez tenha sido precipitada uma vez que o volume 1 

teve pelo menos oito reedições.  

As contribuições de Grimm ao MKL, muito frequentes nos primeiros anos de 

edição, pouco a pouco foram desaparecendo. Em julho de 1905, no artigo  A 

segunda edição do Livro de Aritmética [Rechnenbuch in 2. Auflage], publicado por 

ocasião da segunda edição dos livros Rechnenbuch - Heft I, e Heft II, o autor retorna 

ao periódico para explicar a tentativa frustrada de fusão de dois livros (seu e de 

Kleikamp, da igreja evangélica), e para justificar as mudanças de preços dos livros.  

Em 1904, o relatório apresentado pelo presidente da Associação, dava conta 

de que os associados eram em número de  70, os quais recebiam os periódicos21. 

Considerando que em 1900 existiam 146 escolas, a Associação alcançava pelo 

menos 50% das escolas católicas, o que permite inferir que a revista teve algum 

impacto no ensino, mas é difícil avaliar isso quantitativamente. 

Por sua vez, Kreutz (2000, p. 171) avaliou o impacto dos periódicos nas 

comunidades teuto-brasileiras da seguinte forma:  

A imprensa e os três jornais/revistas criados em função da escola teuto brasileira têm 
um significado especial entre as estruturas de apoio ao processo escolar. Ao se 
percorrer jornais e revistas editados pelos e para os teuto-brasileiros, tem-se noção 
de quanto a questão escolar era constantemente tratada como tema de interesse 
comum. 

 

Concordamos com Kreutz quanto ao papel dos periódicos a serviço dos 

professores, tanto nos centros urbanos quanto nas escolas mais isoladas das 

picadas. Todavia, percebemos que, aliada a esse objetivo maior, como o jornal 

pertencia a uma associação de professores, ele vinculava uma concepção católica 
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para as escolas. 

Em maio de 190622 , encontramos breve nota no MKL, esclarecendo aos 

interessados que a Livraria e Editora Selbach ainda possuía os livros Rechnenbuch, 

I e II, das primeiras edições. 

Artigo revelador de ingerência sobre os livros pelo editor  da revista MKL,  A. 

A. Rücker, de 1906, é a recensão intitulada Livros de Aritmética do Professor M. 

Grimm [Rechenbücher von Lehrer M. Grimm]. Assim expressou-se: 

Por muito tempo não existia um material didático para as nossas escolas alemãs tão 
fácil e seguro para o ensino como os livros de Aritmética do professor Grimm. O autor 
compreendeu como colocar conteúdos difíceis de maneira metódica, gradualmente 
do mais simples para o mais difícil, de tal maneira que é previsível com certeza êxito 
no seu uso. Os alunos aprendem a calcular! 

 

Por outro lado, comentou que a recensão feita pelo colega Kniest, sobre o 

livro de Arthur Köhler de Blumenau, Santa Catarina, e publicada no n. 4 do MKL, 

concluía  que, mesmo que o livro de Köhler tivesse lhe agradado como um todo,  ele 

não poderia ser usado no RS, por ter pouco a oferecer no conteúdo de  frações, bem 

como em problemas aplicados. Considerava que o ensino da matemática em Santa 

Catarina estava pouco desenvolvido e diferia do realizado no RS, atribuindo ao livro 

de Grimm  os créditos por isso acontecer. Ele conclui: “O professor não pode e nem 

deve mais trabalhar sem o livro” (Rechenbücher von Lehrer M. Grimm, 1906, n. 6, p. 

48). O peso de um presidente de Associação e editor de uma revista mensal como a 

MKL, que visava ao público das escolas católicas não pode ser menosprezado e por 

isso, talvez, tenha provocado impacto com suas considerações tão elogiosas aos 

livros de Grimm e contrárias ao livro de Köhler. 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES  

Um periódico pode se constituir em valiosa fonte primária para o 

conhecimento de práticas pedagógicas: desde que dele  façamos uma leitura 

intensiva e tenhamos um certo cuidado em sua análise. No momento em que 

privilegiamos práticas individuais, de alguma maneira estamos os abrindo para 

novas maneiras de pensar as práticas de uma maneira global. Apoiados em Chartier 

(1991), entendemos representações como percepções do social,  modos como 

                                            
22

 Dados extraídos do MKL, v. 5, mai 1906, p. 40. Rechenbuch von M. Grimm. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/127676 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/127676


 
 
 
 

 

 36 

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 

pessoas se apropriam de ideias  e constroem novas percepções. A essência da obra 

de Chartier no que diz respeito às representações, é como as pessoas se apropriam 

delas e constroem novas percepções. No caso em análise, investigamos as 

representações de um autor de origem germânica sobre saberes aritméticos, 

representações essas que foram divulgadas em revista a serviço dos professores.  

Segundo Espagne (1999), os indivíduos que atravessam fronteiras, como o 

fez Matthäus Grimm,  carregam ideias que são transportadas e se transformam, pois 

estão submetidas a mudanças de contextos (AUTOR23). Grimm visivelmente optou 

pelo método intuitivo em voga na Alemanha nessa mesma época. Porém a 

aplicação do método por ele proposta está em estrita consonância com a realidade à 

qual a sua obra se destina. Parece claro que ele  e usou o Boletim para divulgar seu 

livro, numa “propaganda” exaustiva, com artigos em vários números do periódico. 

Mas não apenas – e, talvez, nem principalmente – isso: é certo que ele divulgou o 

livro que acabara de editar, porém valeu-se do Boletim como instrumento para 

estabelecer – e manter interlocução com os professores das escolas teuto-

brasileiras, orientando-os a distância, sobre a prática pedagógica de aritmética das 

séries iniciais.  

Em conclusão, sua atuação na revista foi marcante nos primeiros anos, mas 

diminui significativamente nos anos seguintes. Ele recebeu do editor um grande 

espaço, seja para divulgar seus livros, seja para lançar, aos professores, propostas 

de práticas didáticas utilizadas na Alemanha, que ele adaptou e incorporou em seus 

livros, como também em suas próprias práticas. 

Fontes Primárias 

Lieber Leser. MKL, Porto Alegre, vol. 1, n.1, jan. 1900. p.1. 

Lehrplan für die katholischen Pfarr – oder Gemeinde-Schulen der deutschen 

kolonien des Staates Rio Grande do Sul. MKL, Porto Alegre, v. 1, n. 1, jan. 1900. p. 

4. 

Lehrplan für die katholischen Pfarr – oder Gemeinde-Schulen der deutschen 

kolonien des Staates Rio Grande do Sul. MKL, Porto Alegre, v. 1, n. 3, mar. 1900. p. 

19-21. 

Unser Rechnenbuch. MKL, Porto Alegre, v.1, n. 4, abr. 1900. p. 31. 

Unser Rechnenbuch. MKL, Porto Alegre, v.1, n. 5, mai. 1900. p. 35- 36.  
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