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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar, de forma concisa, uma análise sobre a 
metodologia proposta na Revista do Ensino, publicada pela Secretaria de Cultura e 
Educação do Estado do Rio Grande do Sul, pensando em entender a metodologia e as 
técnicas de ensino demonstradas. Para tanto, utilizamos sete artigos, num intervalo de oito 
anos entre o primeiro e o último, para obter uma consciência mais precisa sobre a educação 
na década de 1950 e início de 1960. Observamos, em primeiro lugar, o modo em que os 
autores transmitem as informações e auxiliam para a elaboração de uma metodologia com 
maior qualidade. Levantado às informações, através da análise dos documentos, 
procuramos trazer os resultados para o Estado do Paraná, baseando-se no local aonde 
foram angariadas as revistas, bem como obter uma breve resposta à problemática 
apresentada. 

Palavras-chave: Aritmética, Paraná, Metodologia. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao buscarmos compreender a metodologia passada aos professores da Escola 

Primária no ramo da Matemática, decidimos por focalizar nossas análises em três pontos 

principais: a Revista do Ensino como objeto de análise; a busca em compreender e levantar 

informações sobre a história dos saberes matemáticos no Estado do Paraná; e a Lei 

Orgânica da Educação no Estado do Paraná1 como auxiliar no entendimento das regras 

gerais da educação no Estado. A partir da estipulação do que viria ser estudado, 

procuramos ater-nos ao período entre 1949, momento de publicação do Ante-projeto da Lei 

Orgânica da Educação e 1962, data que as Diretrizes e Bases da Educação Nacional2 foi 

promulgada para todo o país. Após a definição mais concisa do tema, levantamos a 

problemática, baseando-se nas revistas encontradas dentro do acervo do Instituto de 

Educação do Paraná Erasmo Pilotto, que busca entender “como a Revista do Ensino pôde 

                                            
1
 Disponível em: http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104272 

2
 Disponível em: http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104588 
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auxiliar na metodologia e técnicas de ensino utilizado pelos professores do Ensino Primário 

no ramo da aritmética?”.  

Para elaborar nossa análise de forma completa, utilizaremos edições da Revista do 

Ensino com um pequeno período de intervalo, assim, buscaremos compreender as 

diferenças sentidas ao longo de quase 10 anos de metodologias passadas pela Revista aos 

seus leitores. Assim, os artigos a serem analisados ao decorrer desta publicação: 

Tabela 1 - Artigos utilizados da Revista do Ensino 

ARTIGO AUTOR 
NÚMERO DA 

REVISTA 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO 

Orientações Metodológicas e 

Sugestões de Exercícios e 

Atividades. 

Suely Avaline Número 10 Outubro de 1952 

Objetivos do Ensino da 

Aritmética e das Noções de 

Geometria, na Escola Primária 

França Campos  Número 57 Novembro de 1958 

Mecanismo e Significação da 

Aritmética 
Irene Albuquerque Número 62 Agosto de 1959 

A Matemática em Nossa Vida I Haydée Gallo Coelho Número 70 Agosto de 1960 

A Matemática em Nossa Vida II Haydée Gallo Coelho Número 71 Setembro de 1960 

A Matemática em Nossa Vida III Haydée Gallo Coelho Número 72 Outubro de 1960 

A Matemática em Nossa Vida IV Haydée Gallo Coelho Número 73 Novembro de 1960 

  

A METODOLOGIA NA VISÃO DA REVISTA DO ENSINO 

A primeira revista que será abordada nesta pequena exposição é de número 10, de 

outubro de 1952. Neste exemplar encontramos o artigo referente ao Primeiro Ano Primário: 

“Orientação Metodológica e Sugestões de Exercícios E Atividades”, escrito por Suely 

Aveline, que pretende orientar a conduta do professor logo no primeiro dia de aula, 

sugerindo criar a “caixinha do calculo”. Este material deverá reunir tudo que possa auxiliar 

no processo de calculo para os alunos, ou seja, pedrinhas, sementes, palitos. Deste modo, a 

ideia é que os alunos aprendam pela própria experiência sensorial, pois juntando e 

repartindo esses elementos se poderá inserir o conceito de número e trazer para seu 

cotidiano. Segundo a autora, por meio de estímulos visuais, sensoriais e motores, devem 

ser aplicados pequenos problemas, sempre relacionando com o meio da criança, sendo este 
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familiar, escolar etc.  

O segundo passo, quando se apresenta o número que corresponde as quantidades 

trabalhadas, o professor deve ter o cuidado de ensinar seu símbolo. As proposições são as 

seguintes:  

a) traçar com o indicador grandes números no ar; 

b) de olhos vendados, escrever os números com o dedo na carteira; 

c) escrever os números com giz no quadro negro ou com uma varinha na areia; 

d) finalmente, usar o lápis e o papel para a escrita do número, cuidando o professor 

para que os algarismos sejam bem traçados; 

Por final, será introduzida a noção do zero e das dezenas, sendo o zero sempre a 

representação de ausência de quantidade e as dezenas como na figura a seguir:                           

Figura 1: Noção de Grandeza. 

 

Fonte: Revista do Ensino, n. 10, out. 1952, p. 9. 

Aveline sugere que os alunos possam trabalhar livremente, usando números que 

lhes for semelhante, como o número de integrantes de sua família, o número de ovos que se 

produz na sua fazenda etc. Quando isso ocorrer naturalmente, agrupando-se em dezenas 

ou dúzias, significa um sinal de maturidade no aprendizado. Posteriormente a estas 

experiências o aluno será “conduzido à abstração”, utilizando, por exemplo, o ábaco. Deste 

modo, se propõe problemas selecionados às crianças onde seriam resolvidos, 

primeiramente agrupando no ábaco e depois, passando para o caderno. 
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Encerrando seu artigo a autora menciona que “A matemática é difícil somente porque 

os professores não sabem como ensinar significação.” (AVELINE, 1952, p. 10).  

Ao dar prosseguimento a analise proposta, abordaremos a revista de número 57, 

publicada em novembro de 1958. Neste exemplar temos na subdivisão denominada 

“Metodologia do Cálculo”, onde é apresentado o artigo “Objetivos do Ensino da Aritmética e 

das Noções de Geometria, na Escola Primária” produzido por França Campos do Instituto 

de Educação do Distrito Federal. Podemos dizer que, neste texto, as palavras chave são: 

fundamentos, contagem, numeração e tabuadas. Inicialmente o autor discute a importância 

da matemática para todas as atividades cotidianas, colocando-a como elemento chave para 

a organização e para o funcionamento da sociedade. São então enumeradas todas as 

funções da aritmética, sendo elas: computadora, formativa e social. Dentre os tópicos serem 

discutidos esse artigo, inicia-se falando sobre a contagem, o método que se percebe 

fundamental, sendo o primeiro passo no aprendizado de operações posteriores. Segundo o 

autor, trazer significação ao nome do número é tão importante quanto associa-lo a conjuntos 

de objetos. Sucessivamente, o aprendizado referente a módulos e sequências como: dois, 

quatro, seis, oito, dez e assim por diante.  

“para o processo de contar é necessário um sistema em que as 
coleções-modelo, representadas por seus respectivos símbolos 
(nomes ou algarismos) se arranjem em ordem crescente, umas após 
as outras. E quando contamos, estamos fazendo corresponder os 
elementos de um conjunto aos elementos desse sistema: um, dois, 
três etc.” (CAMPOS, 1958 p. 38) 

No item denominado numeração, o autor demonstra que a introdução ao número 
deve ser feita da seguinte forma:  

Figura 2: Numeração. 

 

Fonte: Revista do Ensino, n. 57, nov. 1958, p 38. 

           A associação inicialmente deve ser feita com conjuntos que representem o algarismo; 

se a criança não tiver sido alfabetizada, deve-se transmitir oralmente, mostrando os 

desenhos ou conjuntos de objetos. Posteriormente é indicado ao professor-leitor como 

trabalhar com a ideia de dezena, centena e milhar, usado também o ábaco. 
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Figura 3: Exemplo. 

 

Fonte: Revista do Ensino, n. 57, nov. 1958, p. 39. 

            O tema seguinte é sobre o ensino da tabuada. Campos diz claramente que não há 

caminho suave nesta etapa, pois requer esforço, dedicação, inteligência e entusiasmo. É de 

máxima importância que o professor perceba que a tarefa coletiva não é tão válida quanto a 

individual, pois a repetição para memorização deve ser do aluno e não algo simplesmente 

verbalizado em conjunto. De grande valia também são as associações, ao demonstrar que 

7x2=14, então 4x7=28; se 3x8=24 então 6x8=48 e assim por diante.  

Ao dar continuidade na análise de documentos que visam demonstrar a metodologia 

e aplicação da matemática no ensino primário, o próximo artigo a ser abordado chama-se 

“Mecanismo e Significação da Aritmética”, da edição de número 62 da Revista do Ensino. 

Este tema foi abordado em uma palestra proferida pela professora Irene de Albuquerque no 

Ministério da Educação e busca caracterizar dois processos: o mecanismo e a significação. 

Segundo a professora é necessário que a criança entenda que quando se escreve um 

número, como, por exemplo, o número 18, ela perceba a o que se refere este número. Pode 

ser um número de presentes que alguém ganhou, a quantidade de voltas que alguém deu 

de bicicleta ou até mesmo uma data. A tal aspecto dá-se o nome de significação ou 

significado, e é importante que a criança saiba bem o que tal número representa para que 

haja o entendimento quando este é aplicado, confrontando com o mecanismo. Albuquerque 

exemplifica que: se uma criança tinha recebido 14 presentes e lhe chegaram mais 4, ela 

ficará com 18, feita corretamente a adição, usou-se a significação, arriscando dizer, o 

reconhecimento dos elementos, e aplicou-se o mecanismo.  

Sendo assim, “o significado permite-lhe conhecer e estabelecer as relações 

quantitativas que resolvem os seus problemas. O mecanismo leva a respostas precisas.” 

(ALBUQUERQUE, 1962 p. 29). Deste modo, são exemplificadas formas de se trabalhar 

todas as operações, como subtração, divisão e multiplicação.  
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A subtração deve inserir primeiramente o conceito de “resto” ou “sobra”, sendo 

dispostos pela autora como o “ter e dar”, “ter e quebrar”, “ter e gastar”, então se vai 

memorizando, seja brincando de lojinha, resolvendo problemas orais formulados pelo 

professor etc. Já a multiplicação é inicialmente explicada como uma “soma abreviada”: uma 

caixa tem três brinquedos, quatro caixas tem 3+3+3+3, isto é, quatro vezes três brinquedos, 

que são 12 brinquedos. A professora diz que na cabeça da criança o raciocínio de que 

foram, por exemplo, considerados três vezes a mais, é entendido como “mais três vezes” e 

que acaba tornando-se difícil de estabelecer-se na mente do aluno em princípio. Na divisão, 

o conceito de “medida” é o que deve ser considerado, analisando um conceito de unidade, e 

quantas vezes uma unidade que se formou caberá na outra. Outro significado é o de 

“repartir” e “fracionar”. Finalizando o artigo, a autora menciona que a criança deve levar a 

sério os problemas, como se os estivesse vivendo, pois assim, não se contentará com 

respostas absurdas e sim com respostas sensatas. Para uma maior compreensão do aluno, 

o professor deverá refletir consigo mesmo acerca de todas as perguntas a serem passadas 

aos estudantes, para o autor, a reflexão deverá consistir em:  

a)  Isso tem significação mesmo? 

b)  Essa forma de ensino ajuda os alunos a formar conceitos? 

c)  Ajuda-o a estabelecer relações quantitativas? 

d)  Leva-o a empregar o melhor de seus esforços parta obter respostas 

satisfatórias? 

 A partir dessa perspectiva reflexiva, o autor afirma que “só assim, estará ensinando a 

Aritmética de que seu aluno precisa.” (ALBUQUERQUE, 1962 p. 32). Demonstrando que, 

independente de qual for a maturidade intelectual do aluno, o professor deverá, sempre, 

buscar facilitar o conteúdo para que haja uma compreensão mais fácil auxiliadora de futuros 

conteúdos mais complexos.  

 Ao entrar na década de 1960, junto da edição de número 70 da Revista da Escola, a 

autora Haydée Gallo Coelho dá início a uma série de quatro artigos que visam entender e 

auxiliar na elaboração de planejamentos do conteúdo de Matemática em todos os níveis do 

Curso Primário. Essa série irá estender-se até a edição de número 73 da revista, sendo 

cada publicação voltada para uma série do Curso Primário, e buscará apresentar uma 

quantidade significativa de exemplos e como colocá-los em prática, de forma que torne sua 

explicação clara em como elaborar um planejamento conciso para o ensino dos pequenos 

alunos. Dando início a sua série de publicações, a autora procura exercitar as crianças da 1ª 

série do Curso Primário em busca de uma noção de itens básicos para o entendimento da 

Matemática, como metade, unidade, coleção, dezena, bem como problemas com idades, 



 
 
 
 

  

 386 

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 

que auxiliam numa maior aproximação com o aluno. Para tanto, é utilizado o recurso da 

pintura e desenho em itens bastante simples, como podemos observar no exemplo a seguir: 

Figura 4: Exercício sobre unidade – 1ª Série. 

 

Fonte: Revista do Ensino. n. 70, ago. 1960, p. 23. 

 Depois desta primeira caracterização básica do conteúdo, uma nova perspectiva 

dentro da metodologia de ensino é apresentada. Os desenhos e formas simples passam a 

envolver problemas, onde a criança não apenas terá de fazer o que o enunciado da questão 

manda, mas sim entender o que o problema quer dizer para assim completar de forma 

adequada com sua resposta. Um importante passo rumo à abstração começa a ocorrer ao 

incitar a imaginação da criança a prever o que ocorreria em um devido evento, como uma 

bola de boliche batendo nos pinos. Nesse momento os problemas começam a ficar mais 

extensos e dá-se início a utilização de problemas em série, onde uma resposta depende da 

outra. Com o processo de dificultar o conteúdo, outros elementos do dia-a-dia são 

envolvidos. Na geometria, o educador deverá começar a especificar as formas existentes, 

usando sempre aquilo que os alunos vêm diariamente, como brinquedos, etc. Nesse 

momento a interdisciplinaridade também começa a ser explorada. Com o sistema monetário 

esta exploração fica ainda mais forte ao utilizar a forma das notas e moedas num intuito de 

introduzir a geometria, e a aritmética, com os valores e suas operações possíveis. 

 Ao chegar ao 2ª série do Ensino Primário, junto da edição de número 71 da Revista 

do Ensino, a autora demonstra que o processo de dificultar o conteúdo ganha força 

chegando ao ponto de que os desenhos perdem a força de resposta e o texto começa a 

ficar mais longo, fazendo assim, com que a criança comece a criar um pensamento abstrato, 

trazendo aquilo que ela aprendeu anteriormente, com as ilustrações. Agora os problemas 

são contados em formas de pequenas histórias, onde a cada momento um questionamento 

é feito, fazendo com que a criança a todo o momento tenha que conciliar novas informações 

para realmente obter o conhecimento necessário da Matemática. Os conteúdos mais 

relevantes para um planejamento mais eficaz, para a autora, devem iniciar com o 
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entendimento de dezenas, centenas, conjuntos de números, combinações e frações. Aqui, é 

interessante notar o cuidado necessário na elaboração de um enunciado. No exemplo de 

exercício demonstrado, a autora escreve que “hoje é o dia que os alunos da 2ª série vão 

encerrar as contas de vendas de selos em benefício das crianças pobres”. (COELHO, 1960, 

p. 11) À primeira vista um elemento destaca-se na frase: alunos da 2ª série. O recorte é 

interessante de maneira que colocará os alunos em contato direto com o exercício, 

trazendo-os numa relação de maior proximidade com seu cotidiano.  

Figura 5: Exercício sobre Sistema Monetário – 2ª Série. 

 

Fonte: Revista do Ensino. n. 71, set, 1960, p. 15. 

 Ao atingir a 3ª série do Ensino Primário a autora dá continuidade com o mesmo estilo 

de escrita que vem apresentando ao longo de todos os artigos publicado: textos simples que 

buscam servir como material para reprodução do profissional que o utilizar. A única 

diferença que começa a ser notada é o fim de desenhos como material de apoio. A partir 

daqui os, ligeiramente mais extensos, enunciados passam a buscar que a criança utilize um 

pouco mais de seus conhecimentos para concretizar os exemplos de forma consciente. 

Nesta fase, a criança, segundo Piaget, “começa a realizar operações mentalmente e não 

mais apenas através de ações físicas típicas da inteligência sensório-motor” (TERRA, p. 7) o 

que torna necessário um maior cuidado para incitar a mentalidade em desenvolvimento do 

aluno, como exemplo: 
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Figura 6: Exercício sobre Sistema Monetário - 3ª série 

 

Fonte: Revista do Ensino. n. 72, out. 1960, p. 24. 

 Ao dar continuidade em suas sugestões metodológicas, a autora entra na sua última 

publicação da sequência apresentada, onde disserta acerca da 4ª e 5ª série do Ensino 

Primário. Dentre as mudanças ocorridas destacam-se os enunciados com um número de 

informações bastante acentuado e com questões a serem respondidas a todo o momento, 

propondo um sistema de perguntas em série, onde a resposta de uma questão irá interferir 

na próxima e assim em diante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Ao finalizar o levantamento do material, um principal ponto torna-se perceptível, a 

modo que são passados quase 10 anos do primeiro ao último artigo utilizado: o 

tratamento da revista para com o professor torna-se mais “mecânica”, deixando de lado, 

muitas vezes, a possibilidade de uma reflexão mais acentuada acerca da metodologia 

proposta. Todas as revistas utilizadas como materiais de análise neste artigo foram 

obtidos no acervo do Instituto de Educação do Paraná Erasmo Pilotto, -um renomado 

colégio de formação de professores do magistério, chamado, até a década de 70, de 

Escola de Professores- sendo apresentados a nós, pesquisadores, como um item 

essencial no aprendizado de formação dos professores no colégio nas décadas de 60 e 

70. Por isso, a grande quantidade de revistas disponíveis, bem como a preservação das 

mesmas, ganha com vantagem sobre Biblioteca Pública do Paraná. Este indício 

proporcionou grandes dicas no processo de educação do Estado, de modo que um dos 

colégios mais importantes na formação do professor primário utilizava de modo concreto, 

materiais não paranaenses no ensino de sua metodologia.  
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 Ao responder a problemática indagada neste artigo, observamos que são diversas 

as fases que a Revista pôde interferir no ensino da Aritmética. Em seu número 10, no ano 

de 1952, observa-se uma postura mais reflexiva dos autores da Revista do Ensino 

buscando incitar uma preocupação com o fluir do conteúdo, enquanto, oito anos depois, o 

formato de sugestão de questões no texto muda completamente. Onde antes havia uma 

proposta de reflexão, transforma-se em materiais como: “A professora dirá para a turma: - 

Vamos ver se vocês são bons com fração?” (COELHO, 1960, p. 12), demonstrando que 

não há espaço para uma crítica daquele que se utilizar do artigo, tornando-o apenas um 

manual de reprodução num possível “treino” metodológico. 

 Mas, devemos ter em mente que “o professor dispõe de uma liberdade de 

manobra e não se apresenta como agente reprodutor de uma didática imposta de fora. 

Mesmo que haja pressão por parte dos dirigentes, o professor sempre tem a 

possibilidade de questionar a natureza de seu ensino.” (PINTO, NOVAES, 2013, p. 266), 

demonstrando que, mesmo, por muitas vezes, impondo uma metodologia, o desenvolver 

do espírito prático, que ganhou força junto da década de 1960, viria a ser 

responsabilidade daquele que aplicava o conteúdo, a ponto que as próprias Diretrizes e 

Bases da Educação, de 1963, em seu Art. 25, demonstra que “o ensino primário têm por 

fim o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão da criança, e sua 

integridade no meio físico e social.” (BRASIL, 1963, p. 11). 

 

REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE, Irene. Mecanismo e Significação da Aritmética. Revista do Ensino. n° 62, 
p. 29-32 ago. 1959. 
 
AVELINE, Suely. Orientações Metodológicas e Sugestões de Exercícios e Atividades. 
Revista do Ensino. n°10, p. 38-41, out. 1952. 
 
BRASIL. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: nº 4024/61. 
Brasília: 1961. 
 
CAMPOS, França. Objetivos do Ensino da Aritmética e das Noções de Geometria, na 
Escola Primária. Revista do Ensino. nº 57, p. 37-47, nov. 1958. 
 
CENTRO DE PESQUISA E ORIENTAÇÕES EDUCIONAIS DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA DO RIO GRANDE DO SUL. O problema da Matemática na 
Escola Primária. Revista do Ensino, Porto Alegre, n. 69, p.10-14, ago. 1960. 
 
COELHO, Haydée Gallo. A Matemática em Nossa Vida I. Revista do Ensino, Porto Alegre, 
n. 70, p. 22-26, ago. 1960. 
 
COELHO, Haydée Gallo. A Matemática em Nossa Vida II. Revista do Ensino, Porto Alegre, 
n. 71, p. 11-15, set. 1960. 



 
 
 
 

  

 390 

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 

 
COELHO, Haydée Gallo. A Matemática em Nossa Vida III. Revista do Ensino, Porto 
Alegre, n. 72, p. 22-25, out. 1960. 
 
COELHO, Haydée Gallo. A Matemática em Nossa Vida IV. Revista do Ensino, Porto 
Alegre, n. 73, p. 12-19, nov. 1960. 
 
LISBÔA, Maria Lobato. Prontidão para a Aritmética. Revista do Ensino, Porto Alegre, n. 70, 
p. 16-19, set. 1960. 
 
PINTO, Neuza Bertoni, NOVAES, Barbara Winiarski Diesel. Impactos do Movimento da 
Matemática Moderna na Cultura Escolar de Escolas Técnicas Industriais do Brasil e de 
Portugal: articulações teórico-metodológicas da história comparada. ALEXANDRIA Revista 
de Educação em Ciência e Tecnologia, v.6, n.1, p. 261-282, abr. 2013 
 
TERRA, Márcia Regina. O desenvolvimento humano na teoria de Piaget. Disponível em: 
<http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/d00005.htm>. Acesso 03 de fev. 
2015. 

 

 


