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RESUMO 
  
 
O presente texto tem como objeto de pesquisa o Manual do Professor Primário do 
Paraná, material elaborado pela Secretaria de Educação e Cultura com orientações 
sobre o ensino primário, e neste estudo mais especificamente sobre o ensino da 
matemática.  O questionamento que orientou este estudo era: Quais eram as 
orientações expressas nesse manual para os professores primários na década de 
1960? Objetivamente apresentam-se as orientações contidas nesse manual e 
confronta-se com os referencias indicados e também com outras revistas 
pedagógicas da época. Numa perspectiva histórico-comparativa o estudo identificou 
os conteúdos, os recursos didáticos e as metodologias indicados para o ensino da 
disciplina escolar. Por meio da leitura dos manuais pode-se identificar que os 
conteúdos eram distribuídos, mas, a predominância maior era em relação ao campo 
numérico. De forma muito clara e enfática foi possível perceber que o uso de jogos, 
brincadeiras, atividades com material concreto e a resolução de problemas como os 
encaminhamentos metodológicos citados e enfatizados nos manuais. Os manuais 
elaborados pela Secretaria da Educação e Cultura do Paraná seguiam uma 
tendência que na época influenciava também as produções do PABAEE – Programa 
de Assistência Brasileiro-Americano do Ensino Elementar e o Programa de 
Emergência. Não só na esfera federal como também as orientações contidas na 
Revista do Ensino do Rio Grande do Sul, inclusive com a publicação de orientações 
produzidas por técnicos paranaenses sobre o ensino da matemática na revista 
gaúcha.  

 
 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente texto é resultado parcial de uma investigação que faz parte de um projeto 

maior sobre a constituição dos saberes matemáticos no estado do Paraná no século XX que 

também está vinculado ao projeto nacional “A CONSTITUIÇÃO DOS SABERES 

                                            
1 
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ELEMENTARES MATEMÁTICOS: A ARITMÉTICA, A GEOMETRIA E O DESENHO NO 

CURSO PRIMÁRIO EM PERSPECTIVA HISTÓRICO-COMPARATIVA, 1890-1970”. O 

estudo em questão, também se debruça sobre um recorte temporal que é de 1961 a 1972. 

 O objetivo do texto que se segue é apresentar o Manual do Professor Primário do 

Paraná enquanto elemento orientador e divulgador de orientações didáticas sobre o ensino 

da matemática na escola primária paranaense. Sendo assim, este manual se constituiu na 

principal fonte para a constituição do ideário pedagógico presente na época sobre o ensino 

da matemática na escola primária. Além desta fonte, lançamos mão de alguns referenciais 

indicados no referido manual e também da Revista do Ensino do Rio Grande do Sul 

disponibilizada no Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 Ao considerarmos que o Manual do Professor Primário do Paraná como 

possibilidade de revelar o que se pretendia alcançar com o ensino da matemática, deve-se 

pelo fato de que o governo paranaense sistematizou suas ações em relação ao ensino 

primário em concordância com a lei nº 4024/61, ou seja, o Sistema de Ensino Estadual que 

amplia sua duração para seis séries nos grupos escolares e os Programas de Ensino, que 

inclusive se mantêm idênticos até o final de 1971, são reflexos do que se pretendia e 

objetivava a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e este manual 

materializa tais intenções, tudo isso concernente às orientações legais e indicações de 

práticas elaboradas pelo Ministério da Educação e Cultura, como por exemplo, o Programa 

de Emergência (BRASIL, 1962). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO ENSINO PARANAENSE NA DÉCADA DE 

1960 

 

Na década de 1960 a política educacional do Estado do Paraná sofreu forte 

influência da lei nº 4.024/61 que foi instituída com o propósito de reformular e de reorganizar 

o ensino brasileiro. O Estado do Paraná teve um entrosamento afinado com a política 

federal, e suas ações de implantação e reforma do ensino seguiram basicamente o que 

versava a lei instituída.  

O estudo de Costa (2013) constata que, a partir das fontes oficiais do governo 

paranaense, assim como em todo o Brasil, a educação paranaense sofreu uma 

verticalização das políticas pensadas e elaboradas por organismos externos, como por 

exemplo, o fato da lei nº. 4024/61 atender à Carta de Punta del Este para erradicação do 

analfabetismo. E, ao instituir acordos com órgãos internacionais, restringe suas políticas às 

ideias e influências desses agentes para o cenário brasileiro educacional.  
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E isso não foi diferente com o Paraná, a quantidade significativa de acordos e 

convênios estabelecidos entre o estado e o Ministério da Educação reforçam a percepção 

de orientações que foram instituídas de cima para baixo. Essas influências permearam a 

capacitação de professores, a organização do sistema de ensino e também as orientações 

curriculares para o ensino primário a partir da década de 1960. Observa-se uma prescrição 

de referenciais e sua adoção nos currículos para as escolas paranaenses sob o controle e 

orientação da Secretaria de Educação e Cultura do Paraná - SEC. 

 Com o intuito de justificar e validar essas ações, os relatórios dos secretários de 

estado da Educação, do período da década de 1960, apresentavam um discurso que 

exaltava as realizações efetuadas e que estas assumiam proporções sem precedentes, mas 

que, no entanto, não foram suficientes para minimizar os problemas relacionados com a 

atuação e o aperfeiçoamento dos professores e as necessidades educacionais daquela 

época. 

A política educacional do governo Ney Braga (1961-1965) tinha como princípio 

orientador o planejamento, assim como em todas as áreas do governo paranaense. Em 

relação ao aspecto educacional, as ações desenvolvidas por esse governo, em linhas 

gerais, foram: Planejamento Educacional que resultou no Plano Estadual de Ensino, 

Reestruturação da Secretaria da Educação e Cultura e captação de recursos financeiros 

para subsidiar o Plano Estadual de Ensino. Para este governo o desenvolvimento e a 

relação com a educação era tida como condição sine qua non2 com vistas à qualificação do 

trabalho humano especializado. Diante disso, uma das ações desse período foi a expansão 

do Ensino Primário, de quatro para seis séries, tendo como intuito a formação de mão de 

obra pelo ensino de artes e de ofícios nas duas últimas séries desse nível de ensino. Essa 

reforma iniciou-se em 1963, e na perspectiva da SEC completou-se em 1967 e 1968, 

quando as 5ª e 6ª séries estariam funcionando. 

 De acordo com Cunha (1980), essas concepções nos remetem ao pensamento 

liberal que condiciona a Educação como a variável estratégica para o desenvolvimento do 

país. Ainda, como formadora de mão de obra e de eliminação do desemprego, das 

diferenças sociais e como promotora do desenvolvimento do indivíduo. O mesmo autor 

reforça que, mesmo tendo o propósito de eliminar as diferenças e de estabelecer a 

equalização das classes sociais, a própria educação concebida pelo Estado é instrumento 

de escolarização desigual, pois não oferece um sistema educacional comum a todos os 

indivíduos. Pelo contrário, nesse período, a atitude autoritária do Estado (Governo Militar) 

                                            
2
 Sine qua non significa "sem o qual não pode ser", em latim. 
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estabelece uma Escola que é ideológica na sua função dita “aberta”, mas que no Plano de 

Educação assume um papel que contribui com a marginalização cultural do sujeito. 

Durante o período de 1960 a 1964 houve um aumento, de aproximadamente, 50%, 

nas matrículas para o Ensino Primário (PARANÁ, 1965). Acredita-se que essa evolução 

quantitativa no número de matrículas ocorreu em função da lei nº 4024/61 que estabeleceu 

a obrigatoriedade do Ensino Primário de quatro anos para todas as crianças a partir dos 

sete anos de idade, diferentemente da Constituição de 1946, que só determinava o Ensino 

Primário de quatro anos, sem indicação da idade obrigatória para o ingresso nesse nível de 

ensino. 

 A partir do Plano Nacional de Educação e da lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 4.024/61, os estados da Federação foram obrigados a organizar seus sistemas 

estaduais de ensino. Na mensagem do Governador Ney Braga, apresentada à Assembleia 

Legislativa do Estado em 1º de maio de 1962, este afirmava que “a educação é investimento 

ou aplicação produtiva de capital” (NEY BRAGA, 1962, p. 6), ou seja, a Educação enquanto 

formação de recursos humanos. 

Em 1963, é estabelecido o Convênio Especial celebrado entre o Ministério da 

Educação e Cultura e a Secretaria de Educação e Cultura do Paraná. Desse convênio 

resulta a instituição do Plano Trienal de Educação. Nesse Plano, a educação é concebida 

como investimento para a formação do ser humano e o rendimento escolar é medido pelo 

número de diplomados nos três níveis de ensino.  

Reafirmando os objetivos e os princípios contidos na LDB nº 4024/61, o Sistema 

Estadual de Ensino paranaense é instituído a partir da lei nº 4.978/64. Segundo esse 

sistema, a Educação de Grau Primário passa a ser constituído pela Educação Pré-Primária 

para crianças de até sete anos e pelo Ensino Primário, obrigatório, a partir dos sete anos de 

idade.  

Figura 1 – Sistema Estadual de Ensino 

 
Fonte: Paraná, 1964 
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A periodização e a abrangência temporal deste estudo tem como marco inicial a 

implantação da lei nº 4024/61, que instituiu o ensino de grau primário e de grau médio. Este 

último, composto por dois ciclos, o ginasial e o colegial, que “abrangerá, entre outros, os 

cursos secundários, técnicos e de formação de professores para o Ensino Primário e Pré-

Primário” (BRASIL, 1961). 

Dois aspectos da lei são importantes e têm relação estreita com a organização do 

Sistema Estadual de Ensino do Paraná; um deles é a possibilidade de ampliação do Ensino 

Primário para seis séries, privilegiando o ensino de técnicas aplicadas no final deste nível de 

ensino. O outro é a obrigatoriedade do Ensino Primário a partir dos sete anos de idade e sua 

permanência até a 6ª série. Esses aspectos são levados em consideração na elaboração do 

Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico, que considera a “Educação como pré-

investimento para o aperfeiçoamento do fator humano” (PARANÁ, 1963, p. 7). 

Segundo o Sistema Estadual de Ensino do Governo do Estado do Paraná de 1964, o 

Ensino Primário “tem por fim o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão 

da criança e a sua integração no meio físico e social” (PARANÁ, 1965, p. 18). Este nível de 

ensino apresentava uma variedade na sua estrutura, pois, com base no nº 10.290 de 13 de 

dezembro de 1962, publicado anterior à lei nº 4978/64: 

 

Art. 1º: O ensino primário no Estado do Paraná será ministrado em seis 
séries anuais nos grupos escolares. § 1º: Nas casas escolares, o ensino 
primário será ministrado em cinco séries anuais, podendo existir classes de 
sexta séries quando houverem instalações apropriadas, especialmente 
oficinas de artes industriais. § 2º: Nas escolas isoladas, a duração do curso 
primário será ampliada de três para quatro séries anuais. 

 

A sexta série do Ensino Primário tem como objetivo o ensino de artes e de técnicas 

industriais e economia doméstica, mas, ao mesmo tempo tem a obrigatoriedade de cumprir 

os programas das cinco disciplinas “do 1º ciclo do ensino médio, ou sejam, Português, 

Matemática, Geografia, História e Ciências” (PARANÁ, 1962). 

Desse governo tem-se o Relatório do Secretário de Educação e Cultura, Véspero 

Mendes, que, em 19643, apresenta as ações dessa secretaria em relação aos aspectos 

educacionais e, como forma de consolidar e prover conhecimentos necessários dos 

métodos e das técnicas adequadas para o ensino, a SEC publicou o Manual do Ensino 

Primário, objeto de estudo deste trabalho. 

                                            
3
 Esse Relatório elaborado pelo referido Secretário de Estado da Educação foi denominado de “A 

educação no Paraná”. 
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AS CONCEPÇÕES CONTIDAS NO MANUAL DO PROFESSOR PRIMÁRIO DO 

PARANÁ 

 

Como forma de consolidar os princípios contidos na LDB nº 4024/61 e do Sistema 

Estadual de Ensino, a Secretaria de Educação e Cultura do Paraná, a partir do Centro de 

Estudos e Pesquisas Educacionais, elabora e publica o Manual do Professor Primário do 

Paraná no ano de 1963.  

 
Figura 2 – Manual do Professor Primário do Paraná 

 
Fonte: Secretaria de Educação e Cultura, 1964. 

 

Inicialmente, conforme a mensagem do secretário da educação do estado, a coleção 

seria constituída de seis volumes, sendo, um para cada série do ensino primário. Nas 

palavras desse secretário é possível perceber a intenção da veiculação deste material: 

 

A Secretaria de Educação e Cultura institui e está publicando esta coleção 
denominada “Manual do Professor Primário do Paraná”, que se destina a 
orientar os professores primários do Estado na sua nobilitante missão de 
ensinar. Será o nosso manual um guia para a execução dos novos 
programas de ensino, que foram elaborados para o novo curso primário de 
seis anos recentemente instituído. [...] O “Manual do Professor Primário do 
Paraná” se constituirá de 6 volumes, correspondendo às 6 séries do novo 
curso primário do Estado, e terá uma tiragem de 25.000 exemplares, para a 
distribuição gratuita aos professores primário. [...] Acreditamos que o 
presente Manual vai ao encontro do desejo do educador – ter em mãos um 
instrumento real de trabalho, para conduzir, realmente, o aluno pelo 
caminho do aprendizado (PARANÁ, 1963, p. 6

4
). 

                                            
4
 Mensagem aos professores primários do Secretário de Educação e Cultura Jucundino da Silva 

Furtado em 1963 contida no volume nº 1. 
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Esse manual trazia os objetivos para as disciplinas básicas do Ensino Primário, bem 

como sugestões, técnicas, métodos e práticas com vistas aos objetivos gerais do Sistema 

Estadual de Ensino. Diante da inovação da estrutura curricular pretendida os manuais 

apresentam os objetivos, os conteúdos mínimos e as orientações didáticas para o ensino de 

linguagem, matemática, estudos sociais e ciências naturais. 

 

O ENSINO DA MATEMÁTICA NO MANUAL DO PROFESSOR PRIMÁRIO DO 

PARANÁ 

 

Inicialmente, é preciso destacar que as fontes que subsidiaram este estudo 

compreendem os dois volumes iniciais da coleção, ou seja, o primeiro volume voltado para a 

1ª série e, o segundo volume, para a 2ª série. Conforme afirmado anteriormente, na 

mensagem do secretário de estado da época, a coleção seria constituída por seis volumes, 

mas, durante o estudo realizado não foram localizados os volumes subsequentes. Acredita-

se que não foram finalizados, ou seja, no final do governo de Ney Braga, em 1965, foram 

distribuídos somente os dois primeiros volumes, pois sua produção foi gradativa em função 

da nova organização do ensino primário. 

Nos manuais é possível observar a concepção predominante sobre a disciplina de 

matemática no ensino primário que na época, conforme expressa no material: 

 

O ensino da matemática na escola primária visa fornecer aos alunos os 
instrumentos básicos para a participação na vida em sociedade e, por 
conseguinte, dotá-los de conhecimentos utilizáveis na resolução de 
problemas com que irão defrontar na vida diária. Deve, portanto, o professor 
aproveitar todas as situações reais que se apresentarem no 
desenvolvimento dos programas e atividades escolares, para ensinar 
matemática em situação real (PARANÁ, 1963, 1964 e 1965). 

 

O manual apresentava ainda, os objetivos específicos para cada série, conforme 

podemos observar no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Objetivos para o ensino da matemática expressos nos manuais 

Volume I – 1ª série Volume II – 2ª série 

Despertar o gôsto e o interesse pela matemática 
levando a criança a utilizar com segurança, 
rapidez e exatidão as primeiras técnicas 
matemáticas. 
Desenvolver na criança o raciocínio, a atenção e 
o espírito de observação, dotando-as das noções 
necessárias à resolução de problemas na vida 

Fixar e ampliar as noções adquiridas na 1ª 
série. 
Desenvolver a capacidade de análise e a de 
resolver problemas da vida prática. 
Fixar e ampliar as técnicas das operações 
fundamentais, favorecendo reações de 
exatidão e rapidez. 
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prática (PARANÁ, 1963) Formar hábitos de exatidão, segurança, 
ordem e clareza na execução dos cálculos. 
Gradativamente, levar à abstração do 
conceito de número (PARANÁ, 1964) 

Fonte: Manual do Professor Primário do Paraná – 1º e 2º volumes (1963 e 1964) 

 

Além, dos objetivos cada volume trazia o que era denominado de “mínimo essencial” 

para cada série do ensino primário. Em relação à primeira série, o manual, aponta algumas 

noções fundamentais da matemática relacionadas, como por exemplo, com a quantidade, 

com o tamanho, com a posição, com a distância, com o tempo e com as medidas. Também 

é apresentada uma sequencia para a constituição do senso numérico pela criança, que 

inicialmente faria o “estudo objetivo dos números de 1 a 9” indicando a contagem a partir de 

materiais e objetos, paralelamente com a leitura e a escrita dos numerais. Ainda em relação 

ao número, indica o estudo dos números até 20, com variações na constituição dos valores 

para a apropriação das regras do sistema de numeração decimal, ou seja, orientava o 

professor a abordar os agrupamentos de 10 em 10 como forma de construir a noção e o 

entendimento por parte da criação dos números até 100 na primeira série do ensino 

primário.  

Além do número, para essa série, havia as indicações de introduzir as operações de 

adição e subtração com certa preocupação com o registro dos cálculos realizados. Para 

além do campo numérico a resolução de problemas é indicada como metodologia para 

abordar algumas noções de tempo e do sistema monetário. O campo geométrico, para a 1ª 

série, se resume no tratamento dos sólidos geométricos como a esfera, o cubo e o cilindro, 

mas indica a possibilidade de se avançar no que diz respeito às formas contidas nos objetos 

e que pudessem ser representadas graficamente. 

Para a 2ª série do Ensino Primário, o manual reforça a continuidade de tratar das 

noções intuitivas sobre quantidade, tamanho, posição, distância, tempo e medidas. O campo 

numérico é ampliado com a orientação de inserir no ensino da matemática a numeração até 

10.000 com o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e contagem. Aliada a essa 

prática havia a orientação de expandir a visão sobre quatro operações, inclusive com o uso 

dos números fracionários, principalmente em relação ao campo das medidas, as grandezas 

passam ser decompostas em meio, terço, quarto, etc. Já em relação o ensino da geometria, 

além dos sólidos as figuras geométricas são destacadas para o ensino focalizando a 

representada gráfica das mesmas, além disso, é inserido o estudo das linhas (reta, curva, 

quadrada e mista) e também da reta enquanto posição (horizontal, vertical e inclinada).  
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AS ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS E DIDÁTICAS SOBRE O ENSINO DA 

MATEMÁTICA EXPRESSAS NO MANUAL DO PROFESSOR PRIMÁRIO DO 

PARANÁ 

 

A maior parte física do manual se ocupa em disponibilizar orientações sobre como os 

professores primários poderiam desenvolver os conteúdos matemáticos indicados na parte 

destinada à matemática de cada volume. As orientações didáticas e as sugestões de 

atividades eram seguidas por uma quantidade significativa de exercícios. 

 

 

Figura 3 – Sugestões de Atividades 1ª série 

 
Fonte: Manual do Professor Primário do Paraná – Volume I (PARANÁ, 1963) 

 
Figura 4 – Sugestões de Atividades 2ª série 
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Fonte: Manual do Professor Primário do Paraná – Volume II (PARANÁ, 1964) 

 

Em relação ao ensino da Matemática, a concepção presente nesses manuais 

fundamentava-se no pragmatismo. Essa característica pode ser observada nas orientações 

que postulam o domínio e a constituição do pensamento abstrato instituído pela via do 

concreto (PARANÁ, 1964). São apresentados aos professores dois elementos necessários 

para que a criança tome gosto pela disciplina de Matemática: a objetivação e a motivação. 

A objetivação, segundo nosso entendimento com base no manual, seria uma prática 

apoiada no uso de recursos físicos como coleções e conjuntos de objetos ou ilustrações, ou 

seja, fica fortemente expressa a necessidade do professor utilizar pauzinhos enlaçados em 

dezenas, cubos, latinhas e outros recursos pedagógicos como os cartazes de valor lugar. 

Já a motivação seria o “que mantém interessada e pronta para receber os 

ensinamentos” (PARANÁ, 1963, p. 68), ou seja, seria o incentivo a partir de jogos e 

brincadeiras utilizadas pelo professor que manteria “vivo o interêsse infantil, pois, este, 

agindo como um motor, impulsionará a criança para a frente, tornando-a sempre pronta a 

receber ensinamentos e a bem desempenhar a sua tarefa” (PARANÁ, 1964, p. 80). 

Desta forma, percebemos uma referência aos processos educativos constituintes do 

método intuitivo, ou seja, a percepção e a construção do conhecimento matemático se daria 

pela ação da criança e pelos seus sentidos dos objetos que pudessem expressar os fatos 

matemáticos, juntamente à isto tem-se também a inserção de atividades lúdicas como forma 
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de atrair o interesse e a participação do aluno na aprendizagem da matemática. Mas, é 

preciso destacar que a quantidade de atividades mecânicas, como por exemplo, as 

“continhas” de cada operação, são consideráveis e até mesmo exaustiva e repetitiva. 

O campo geométrico e o de medida mesmo com a indicação de relacionar situações 

com o campo numérico têm um destaque secundário, ou seja, ficam relegados a poucas 

sugestões e orientações de como tratar os conceitos relacionados a cada um deles. Por 

exemplo, na 1ª série o uso do calendário é indicado para a constituição de noções sobre dia, 

semana e mês, havia também a orientação de usar um relógio construído para o ensino de 

hora e meia hora. Já sistema monetário era tratado com a manipulação de cédulas e 

moedas com simulação de compra e venda de produtos na sala de aula. No que se refere à 

geometria o enfoque se dá pela correspondência de objetos do cotidiano com os sólidos 

geométricos que, inicialmente, na 1ª série se resumia ao cubo, ao cilindro e à esfera. 

Em relação à isso, na 2ª série não haviam avanços significativos, quanto às medidas 

e à geometria, da mesma forma que na 1ª série os conceitos são os mesmos com um 

mínimo de aprofundamento. O que se mostra muito evidente é a indicação de recursos e 

atividades lúdicas para o desenvolvimento das atividades sobre esses dois campos 

matemáticos. Mas é preciso destacar que havia uma preocupação com tratamento em 

relação às formas geométricas: 

 

Iniciar o conhecimento das formas geométricas através das cousas, que a 
criança vê. Entretanto, não esquecer, que só a forma geométrica perfeita 
recebe o nome do sólido geométrico. É por esse motivo, que insistimos seja 
usada a expressão “forma aproximada ou forma semelhante à forma de”, 
quando esta não corresponder exatamente à do sólido (PARANÁ, 1964, p. 
162). 

  

O que se pode perceber é a existência de uma expectativa de uma representação 

euclidiana ou até mesmo cartesiana do espaço e dos objetos ao enfatizar que houve uma 

reprodução exata da forma, esquecendo-se que essa habilidade de representação passa 

por transformações geométricas que, no caso, numa 2ª série o que pode esperar da criança 

é uma representação do espaço afim, onde os objetos são mantidos na sua quantidade e na 

sua posição, mas, sofrem deformações. 

Como já anunciamos anteriormente, a concepção de aprendizagem contida no 

Manual do Professor Primário do Paraná ocorreria por três vias: o uso de material concreto, 

o emprego de jogos e brincadeiras e a resolução de problemas. 
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Os fundamentos sobre o uso de jogos e recreações no ensino da matemática tem 

como aporte teórico as obra de Irene de Albuquerque5 que tinha suas convicções sobre o 

uso deste recurso no aprendizado da disciplina de matemática:  

 

A professora primária que deseja exercer, com sincero e real devotamento, 
a sua nobre e patriótica função, deve trabalhar inspirada por uma 
preocupação constante. Tornar simples, atraente e vivo o ensino da 
Matemática. A prática constante e bem-orientada dos JOGOS é um índice 
infalível pelo qual podemos aferir, com absoluta segurança, do progresso e 
desenvolvimento do ensino. A professora primária que, na aula de Cálculo e 
Geometria, não pratica, semanalmente, com seus alunos, Jogos e 
Recreações Matemáticas, poderá ser tudo o que quiser, mas não será 
nunca uma BOA PROFESSÔRA (ALBUQUERQUE, 1958, p. 11-12). 

 

 Já em relação ao uso de materiais, o presente estudo permitiu estabelecer uma 

aproximação das orientações contidas no manual sobre os tipos e o uso dos recursos 

considerados necessários para aprendizagem matemática com os que eram indicados nas 

produções destinadas aos professores que eram distribuídos pelo Programa de Assistência 

Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar – PABAEE, os materiais relacionados com o 

ensino da matemática no primário tinham como autora Rizza Araújo Porto6 que divulgava 

amplamente o uso de vários recursos como, por exemplo, a Caixa Valor do Lugar, recurso 

indicado pelo PABAEE e também pelo manual: 

 

Figura 5 - Recursos para o ensino da matemática 

  
Fonte: PARANÁ, 1963, 1964, 1965. Fonte: PABAEE - PORTO, 1959. 

  

                                            
5
 A referida professora era catedrática do Instituto de Educação do Distrito Federal (RJ), professora 

dos Cursos de Aperfeiçoamento do INEP e professora primária da cidade do Rio de Janeiro. Suas 
obras eram direcionadas para o ensino da matemática e publicou algumas obras em colaboração 
com o professor Julio Cesar de Mello e Souza – Malba Tahan. 
6
 Rizza Araújo Porto foi professora do Instituto de Educação de Belo Horizonte e Especialista em 

Ensino da Matemática na Escola Primária. Foi integrante do Departamento de Aritmética do 
“Programa de Assistência Brasileiro-Americano ao Ensino Elementar – PABAEE”, sediado no Instituto 
de Educação de Minas Gerais, realizou estágio de estudos na Universidade de Indiana no período de 
1956-1957 (COSTA, 2013). 



 
 
 
 

 

486 
 

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 

Não somente este, mas vários outros recursos são comuns tanto no manual como 

também nas publicações ofertadas aos professores primários pelo PABAEE. Para Porto “ao 

usar o material concreto para fins de demonstração a professora deve seguir a mesma 

ordem que deseja que os alunos usem, quando executarem seu trabalho escrito” (1959, p. 

21), ou seja, o material tinha como função habituar e estabelecer a ordem formal do registro 

na criança. A autora também reforça que “a criança se interessa pelas ideias quantitativas e 

pelas relações numéricas, quando pode percebê-las. E é através da manipulação que ela 

penetra e descobre as verdades aritméticas” (IDEM, p. 23). 

 Ao dimensionar quais eram os referenciais que fundamentavam as orientações 

contidas no Manual do Professor Primário do Paraná, além da indicação na bibliografia, 

identificamos uma semelhança entre essas orientações (como a Resolução de Problemas – 

Revista do Ensino nº 69, 1960) e atividades com aquelas presentes na Revista do Ensino do 

estado do Rio Grande do Sul. Destacamos também que a Revista do Ensino também 

divulgava orientações do PABAEE, como é o caso do nº 75 do ano de 1961 que publica o 

material intitulado “Somando com Números Inteiros” e do nº 74 de 1961 que traz orientações 

sobre a importância da contagem para a aprendizagem da aritmética, e também outros 

temas elaborados sobre o ensino da matemática na escola primária, currículo e supervisão  

são tratados e divulgados em outras edições dessa revista. 

Há uma semelhança muito grande entre as duas publicações, pois, além do citado 

anteriormente os artigos da revista gaúcha indicam os mesmo referenciais que o manual 

paranaense. Tal estreiteza na relação entre os dois estados no que se refere ao ensino da 

matemática é percebida quando identificamos a publicação de material elaborado pelo 

CEPE da Secretaria Educação e Cultura do Paraná no nº 78 de setembro de 1961 sobre “O 

ensino de números decimais”.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo se debruçou sobre o Manual do Professor Primário do Paraná que 

partir dessas fontes foi possível estabelecer um cenário sobre esse nível de ensino (1ª a 6ª 

séries) e ao mesmo tempo trazer à tona vestígios do ensino dos conceitos da matemática. 

 Todavia, percebeu-se que o Ensino Primário do estado do Paraná refletiu a adoção 

das orientações oficiais elaboradas e divulgadas pelo Ministério da Educação e Cultura na 

década de 1960. Além dessas orientações, as fontes utilizadas neste estudo mostram um 

alinhamento da proposta paranaense com os programas de ensino de outros estados da 

federação, como exemplo o PABAAE. 

As orientações sobre o ensino dos conteúdos, relacionados com numeração, seja em 

relação ao sistema de numeração ou em operações, fornecem sempre um exemplo da 
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utilização de material pedagógico, seja ele estruturado como material dourado, ou 

alternativo, como conjunto de palitos de madeira ou cartaz valor lugar.  

Em relação às operações aritméticas, além do significado de cada uma delas, são 

tratados também os diversos tipos de algoritmos existentes. Por exemplo, o processo de 

decomposição do subtraendo (chamado também de empréstimo), o processo austríaco ou 

aditivo para a subtração7, ou das subtrações complementares – no caso de divisão. Mas, 

além dessa abordagem, entre outras, ao final da unidade, a respeito de cada uma das 

operações são apresentadas mais de duas centenas de exercícios graduados em níveis 

diferentes de dificuldades. 

Diferentemente do que ocorreu com números e operações, as orientações sobre 

medidas e geometria são superficiais. Resumem-se a algumas poucas sugestões de 

atividades, sem maiores discussões sobre o processo de aprendizagem; somente 

orientações do que pode ser feito, sem menção de objetivos. 

A resolução de problemas aparece como metodologia que poderia ser aplicada no 

ensino da Matemática. São apresentados os passos que deveriam ser seguidos para se 

resolver problemas. São eles: apresentação, leitura, análise, objetivação, disposição e tipos 

de problemas. Além dos problemas, os jogos eram uma alternativa, mas, conforme o 

manual, “para treinar e fixar a aprendizagem de todos os itens do programa” (PARANÁ, 

1964, p. 164). 

 Esse entrosamento vai além dos conceitos e das noções relacionados com o campo 

da forma e do espaço ou do número, vai ao encontro das sugestões de atividades e também 

dos materiais e dos recursos indiciados. O que sugere uma unidade de pensamento e de 

entendimento sobre a constituição do pensamento matemático no Ensino Primário. 

 Outro aspecto a ser considerado, remete-se ao fato da ênfase dada na ação 

manipulativa de objetos que era expressa e tida como ação necessária e adequada aos 

propósitos estabelecidos para a aprendizagem da matemática no Ensino Primário. Ressalta-

se também a ênfase dada nos programas e nas orientações sobre a necessidade do 

“preparo” dos alunos nesse nível de ensino como forma de garantir o sucesso na 

aprendizagem de matemática, ou seja, havia um fim para esse nível de ensino, que era o de 

possibilitar ao aluno situações que promovessem a constituição de conceitos e habilidades 

que seriam úteis na aprendizagem e aprofundamento do campo matemático na escola e 

também em situações reais da sua vida cotidiana. 

                                            
7
 O processo austríaco se caracteriza pela adição entre o subtraendo e o resto (resultado) para 

determinar o minuendo o todo. Podemos afirmar que se configura num tipo de problema de subtração 
entre parte e parte para determinar o todo. 
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