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RESUMO 

Esta investigação orientada na perspectiva da história cultural e da história das disciplinas 
escolares teve como objetivo localizar vestígios da concepção de concreto adotada nas 
práticas de ensino de Aritmética da escola primária paranaense no início do século XX em 
revistas pedagógicas do período. Foram analisadas as revistas “A Escola” do ano de 1906 
que continham relatórios dos professores das escolas primárias da Capital (Curitiba) 
referentes ao ano de 1905 e que eram submetidos ao Inspetor Escolar. Outras fontes 
consultadas foram os livros didáticos de Antônio Trajano, “Arithmetica Elementar” e 
“Arithmetica Progressiva”, os quais indicam vestígios das práticas de ensino dos 
professores da época. As análises documentais indicaram que a concepção de concreto 
estava, sobretudo, associada ao método intuitivo. Mostrou que a concepção de concreto, no 
período estudado, se referia tanto à manipulação de coisas quanto aos objetos ausentes 
(números concretos), devendo em algum momento ser superado. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A reflexão que trago, referente às revistas pedagógicas, está baseada em minha 

recente dissertação de Mestrado em Educação, vinculada ao PPGE da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná, denominada “A concepção de concreto na Aritmética da 

Escola Primária do Paraná (1901-1932)”. A adoção das revistas pedagógicas como fonte de 

pesquisa teve respaldo nos aspectos teórico-metodológicos, dando suporte aos conceitos 

estruturantes adotados. 

Fazendo o recorte necessário, o presente artigo traz como objetivo localizar vestígios 

da concepção de concreto adotada nas práticas de ensino de Aritmética da escola primária 

paranaense no início do século XX em revistas pedagógicas do período. A pesquisa 

conduzida na perspectiva da História Cultural, concomitantemente, abordando elementos do 

ensino de Aritmética, encontra-se presente no campo da História das Disciplinas Escolares. 

A abordagem metodológica da História Cultural tem sido frequentemente adotada 

nas produções contemporâneas, pois, sobretudo, subsidia as pesquisas de maneira a 

possibilitar novas formas de análise e abertura para novas fontes, objetos e abordagens. 
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Como resultado do movimento empreendido na década de 1930, pela Escola dos Annales1, 

traz em si a escrita de uma história que se opõe à História Tradicional. Ao invés de se 

fundamentar em grandes personagens ou acontecimentos, se preocupa com os sujeitos 

comuns, focalizando assim, nas particularidades e peculiaridades regionais, buscando a 

compreensão dos fenômenos em sua essência coloca em cheque a objetividade.  Ao 

possibilitar o diálogo com diferentes áreas do conhecimento, como a Sociologia e a 

Antropologia, a História Cultural deixou de considerar como fontes históricas apenas os 

documentos oficiais, possibilitando uma nova maneira de se fazer a história, isto é, com 

novas formas de análise, novos temas, novos objetos de estudo. Como destaca Burke 

(1992), as características desta Nova História estão no fato de ser uma história 

interdisciplinar, interrogativa e da sensibilidade que se interessa pelos sujeitos e pelos 

significados que os sujeitos dão aos objetos.  

Considero que o grande avanço permitido pela História Cultural se trata desta 

abertura para temas tão singulares e para fontes de pesquisa, como denominadas por Pinto 

(2007), inusitadas.  Pela via da História Cultural, o pesquisador voltado ao campo da 

Educação, passa a interessar-se, sobretudo, pelas práticas escolares e debruçar-se sobre 

os materiais produzidos neste contexto, elaborados pelos alunos e professores. Assim, 

impressos como livros didáticos, revistas pedagógicas, jornais, cadernos de alunos, provas 

escolares e demais materiais relacionados à cultura escolar são utilizados nas pesquisas 

brasileiras como fontes importantes para novos objetos de estudo.   

A utilização destas novas fontes não se justifica por um modismo ou pela procura de 

inovação, mas sim é a busca de novas descobertas referentes às práticas do passado. 

Trata-se da necessidade de desvendar algo que não está aparente. Como esclarece 

Chartier (1990), a Nova História “deve ser entendida como o estudo dos processos com os 

quais se constrói um sentido” (p.27), dirigindo-se às práticas, pois são elas que dão 

significado ao mundo.  

Um grande desafio para o pesquisador está em compreender as práticas de um 

tempo passado. Restam-nos então os vestígios que somente as fontes podem proporcionar.  

Os vestígios dessa cultura escolar encontram-se nos cadernos dos alunos, 
nos manuais didáticos utilizados, nas normas curriculares etc., enquanto 
produtos materiais que guardam marcas da conformação ou transformação 

                                            
1
 Annales foi um movimento historiográfico que teve início em 1929 quando Lucien Febvre e Marc 

Bloch lançaram o periódico “Annales d’histoire économique et sociale”. Esta revista propunha a 
superação do positivismo, visando uma “abordagem nova e interdisciplinar da história” (BURKE, 
1992, p. 23).  Entre suas característica,  esta abordagem  se interessa pela história da sensibilidade, 
ou seja, pela subjetividade, com o significado que os sujeitos dão ao objeto investigado. 
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da disciplina escolar deixadas pelas reformas educacionais e tendências 
pedagógicas de um determinado momento histórico e apropriadas por 
educadores e alunos, em suas práticas escolares. (PINTO, 2007, p.112) 

Encaminhar a pesquisa na perspectiva da História Cultural requereu a busca de 

novas fontes, como bem destaca Chartier, “para restituir as maneiras de pensar ou de 

sentir” (1990, p. 44), sendo a contribuição desta perspectiva a tentativa de reencontrar as 

representações antigas. A leitura de determinada realidade se apresenta a partir da leitura e 

contraposição das fontes.  

 

2 AS REVISTAS PEDAGÓGICAS E OS VESTÍGIOS DAS PRÁTICAS ESCOLARES EM 

ARITMÉTICA 

 

No estudo sobre a concepção de concreto na Aritmética da Escola Primária do 

Paraná, no período de 1901 a 1932, foram utilizadas diferentes fontes de pesquisa que 

deram sustentação aos conceitos estruturantes, a saber: cultura, cultura escolar, 

representação e apropriação.  

A partir dos Pareceres do Ensino Primário elaborados por Rui Barbosa (1883) e do 

manual “Lições de Coisas” de autoria de Calkins, desvendamos o que se considerava ideal 

para a prática educativa, de que maneira o método intuitivo, adotado na época, se adequava 

à Aritmética da escola primária e qual a concepção de concreto se fazia presente nas 

referidas propostas de ensino. Tendo em vista o objetivo do estudo, lançamos mão de 

fontes locais, as quais possibilitaram a constituição de três vertentes de discursos.  

Considerando as representações como esquemas intelectuais que dão sentido à 

realidade, porém, determinadas pelos interesses dos grupos que as forjam (CHARTIER, 

1990), os documentos legais foram tidos como estratégias (CERTEAU, 2011), tendentes a 

impor, legitimar um projeto reformador ou justificar escolhas e condutas. Assim, foi 

delimitado o discurso oficial, estabelecido a partir de Relatórios de Governo e demais 

documentos legais, e o discurso pedagógico, baseado nos Programas de Ensino do Estado 

do Paraná e de suas orientações metodológicas.  

A terceira vertente de discurso, motivação para a escrita do presente texto, esteve 

baseada nos impressos pedagógicos. Destes, as revistas pedagógicas foram primordiais ao 

estudo. Acatando a orientação de Julia (2001) acerca de não tomar a legislação como 

expressão da realidade, já que as prescrições nela contidas são idealizações que nem 

sempre são concretizadas no contexto escolar, as revistas pedagógicas permitiram 

confrontar as prescrições legais com os vestígios das práticas de ensino nelas encontradas. 
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O conteúdo das revistas analisadas permitiu desvendar as táticas utilizadas pelos 

professores (CERTEAU, 2011), ou seja, os modos de apropriação dos ideais normativos 

acerca do objeto investigado.  

A princípio o interesse pelas revistas estava no fato de compreender a concepção de 

concreto que se conformava e disseminava por meio dos impressos pedagógicos, em 

especial pelos “ilustres educadores” que dirigiam e elaboravam os impressos da época. 

Entretanto, um importante achado foram os relatórios, submetidos ao Inspetor Escolar, 

escritos por professores que ministravam aulas no ensino primário da Capital (Curitiba), 

sobre o ano letivo de 1905. Estes relatórios foram publicados na íntegra nas revistas “A 

Escola” do ano de 1906 cujo diretor era também o então Inspetor Escolar, Sebastião 

Paraná. 

Tais relatórios, apesar de terem sido publicados em poucos números da Revista “A 

Escola”, nos trazem alguns vestígios sobre as práticas desenvolvidas no ensino de 

Aritmética. Pelo relatório da professora Julia Wanderley Petrich, que lecionava na Escola 

Tiradentes, observa-se que o modo de ensino era o simultâneo, porém, a professora relata 

que dividiu a turma em duas classes, de acordo com o andamento dos alunos, separando os 

mais adiantados dos mais atrasados. Quanto ao método adotado, esclarece no relatório que 

este deveria adequar-se ao nível de cada aluno, numa espécie de respeito às 

potencialidades de cada um. O método intuitivo era para a professora fundamental aos 

alunos mais atrasados e trazia grandes vantagens. Sobre ele afirmara: 

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.  (PETRICH, 
Revista A Escola, N 1, 1906, p. 23) 

Além disso, a professora Julia Wanderley se opunha ao ensino ministrado 

exclusivamente pela memória, defendendo que todas as faculdades da inteligência 

deveriam ser exercitadas. Citando Montaigne afirmou que “saber de cór não é saber” (1906, 

p. 24) e por isso procurava ministrar uma sólida instrução, aproximando a vida escolar da 

vida real.  

Neste relatório consta ainda que foram utilizados os livros indicados pela 

Congregação, inclusive o livro didático “Arithmetica Progressiva” de Antônio Trajano.  
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Numa rápida análise do livro2, observa-se que o conteúdo é organizado de modo 

gradual, minimamente explicado, dando bastante ênfase para o significado das palavras. Ao 

se referir aos números, o autor afirma que eles se dividem em pares e ímpares, abstratos e 

concretos, primos e múltiplos, simples e compostos, decimais e complexos. Os números 

abstratos são números que não estão “unidos a nome algum” (TRAJANO, 1948, p. 8), já os 

concretos “são os que estão unidos ao nome dos objetos, como 5 livros” (idem, p.8). A partir 

do conteúdo das quatro operações o autor insere diversos problemas, com situações 

variadas. 

Outro relatório é o da professora Carmen Rocha da Escola Carvalho, publicado pela 

revista “A Escola”, Nº 2, de março de 1906. Em seu relato a professora afirma que o ensino 

era intuitivo e ministrado simultaneamente aos alunos, assim como havia afirmado a 

professora Julia Wanderley. Conta sobre sua busca em tornar o ensino fácil e atraente para 

que os alunos pudessem sentir prazer em estar na escola, afirmando que o professor 

deveria dar explicações simples, “mas com a maior somma possivel de conhecimentos 

úteis” (ROCHA, Revista A Escola, N.2, 1906, p. 44). Sobre seu trabalho afirma: 

Assim é que tenho procurado desenvolver o gosto e a dedicação ao estudo, 
tornando-o pratico, fazendo com que os alumnos depois de uma explicação 
de grammatica, por exemplo, applique-a, já fazendo analyse das lições, já 
escrevendo cartas e fazendo pequenas descripções de objectos do seu 
conhecimento; o mesmo faço com relação á todas as outras matérias que 
fazem parte do programma de ensino, partindo sempre do simples para o 
composto, do concreto para o abstracto, do estudo de cada uma das partes 
para o estudo de um todo. (ROCHA, Revista A Escola, Nº 2, 1906, p. 44-45) 

No relatório do professor Lourenço A. de Souza, contido na revista “A Escola” de 

1906, Nº 4, percebe-se a carência que sofria a escola de materiais, como por exemplo, 

mapas e sólidos geométricos, que segundo o professor eram utensílios que concretizavam 

as explicações, tornando o ensino intuitivo, interessante e atraente nas diversas matérias. 

Um vestígio da prática de ensino deste professor está na menção que faz ao livro de 

Aritmética de Antônio Trajano: 

                                            
2
 O livro “Arithmetica Progressiva” de Antonio Trajano que tivemos acesso se refere à 78° edição, do 

ano de 1948. Encontra-se disponível no Repositório da UFSC, no endereço eletrônico: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769. 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769
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A Arithmetica Elementar do Dr. A. Trajano é um excellente livro (o melhor 
que conheço, desse gênero, para escolas primárias) e produz sempre bons 
resultados, porquanto nelle a exposiçao dessa importante matéria é feita 
pelo methodo pedagógico por excellencia—o intuitivo. (SOUZA, Revista A 
Escola, 1906, Nº 4, p. 81-82) 

Este livro teve sua primeira publicação em 1879 e tinha como título “Arithmetica 

Elementar Illustrada: para uso dos alumnos adiantados das escolas primarias”. Conforme 

esclarece Oliveira (2013) este livro destinava-se às classes mais adiantadas da escola 

primária e continha todos os conteúdos de Aritmética que o professor deveria trabalhar.  

Na análise da 68º edição do livro3, disponível no repositório da UFSC, verifica-se que 

a linguagem adotada era bastante objetiva e os conteúdos organizados de modo gradual. 

Cada elemento dos conteúdos aritméticos era trabalhado de modo minucioso, indo do 

simples ao complexo, acompanhado de exemplos, ilustrações e problemas. Ao término de 

cada conteúdo constam repetitivos exercícios de aplicação e também problemas referentes 

ao que havia sido estudado.  

A concepção de concreto pode ser evidenciada tanto pelas ilustrações que 

facilitavam a visualização daquilo que o texto estava tratando e também pelos problemas 

que traziam questões do cotidiano para a sala de aula, como por exemplo, o preço dos 

alimentos. Além do mais, os chamados “números concretos”4, aqueles acompanhados de 

palavras, também citado no manual de Calkins “Lições de Coisas” (1950), estavam 

presentes nesta obra de Antônio Trajano. 

Apesar da curta permanência dos relatórios dos professores na revista “A Escola”, 

nos discursos foram encontrados vestígios da concepção de concreto adotada no início do 

século XX nas práticas de ensino de Aritmética, sobretudo, pela confirmação do uso dos 

livros didáticos de Antônio Trajano e pela adoção do método intuitivo.   

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como bem destaca Martins (2001), a revista é um gênero importante do impresso, 

pois, sobretudo, documenta o passado de maneira lúdica. Para o historiador é uma fonte 

                                            
3
 Na 68º edição do livro “Arithmetica Elementar Illustrada: para uso dos alumnos adiantados das 

escolas primarias” de Antônio Trajano, não consta o ano de publicação, porém, tudo indica ser 
posterior a 1907. O livro encontra-se disponível no Repositório da UFSC, no endereço eletrônico: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769. 
 
4
 Registros da expressão “números concretos” podem ser facilmente encontrados em fontes oficiais e 

escolares sobre o ensino primário da primeira metade do século do século XX.  
 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769
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singular que leva consigo interesses de conformação e/ou de disseminação de ideários. 

Trata-se, sobretudo, de uma fonte de pesquisa diversificada, com particularidades que 

fogem á regra, permitindo-nos surpresas, assim como o achado dos relatórios dos 

professores do ano de 1905. 

Os vestígios trazidos pelas revistas referentes à Aritmética da escola primária 

paranaense foi uma confirmação que de fato o método intuitivo, tão discutido na época, era 

adotado nas escolas da Capital, de modo que os professores prezavam pelo ensino que 

partisse do simples para o composto. O concreto, tido como material manipulativo, era 

assim concebido e utilizado a fim de tornar as explicações mais claras e o ensino mais 

atraente e interessante. Além disso, os professores confirmaram em seus relatórios o uso 

dos livros didáticos de Antônio Trajano, indicados pela Congregação da Escola Normal. 

Ambos os livros utilizados (Arithmetica Progressiva e Arithmetica Elementar), baseados no 

método intuitivo, apresentavam os conteúdos de modo gradativo, indo do mais simples ao 

abstrato. Verificou-se nestes livros o interesse em aproximar os conteúdos à realidade e, na 

expressão “números concretos”, um vestígio da concepção de concreto adotada.  

Também se faz oportuno destacar o relato da professora Julia Wanderley, que 

afirmou basear-se nos princípios conhecidos e concretos para ensinar Aritmética às alunas 

mais atrasadas. Concepção e prática presentes ainda hoje no ensino de Matemática dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, conforme pesquisa que realizei na graduação 

(SANTOS, 2012).  

Concluindo, as revistas pedagógicas juntamente com as demais fontes de pesquisa 

utilizadas na dissertação, como os Relatórios de Governo e os Programas de Ensino do 

período estudado, possibilitaram compreender que a concepção de concreto presente nas 

práticas de ensino de Aritmética na escola primária paranaense, no período de 1901 a 1932, 

é consequência da adoção do método intuitivo, caracterizado, sobretudo, como um método 

concreto e ativo. Valorizando os sentidos como janelas do espírito que se abrem ao 

conhecimento, o ensino de Aritmética se efetivou, principalmente nos primeiros anos de 

escolarização, por meio de objetos que tanto atraiam o interesse dos alunos, quanto 

despertava para as relações numéricas das coisas. Apesar da importância dada aos objetos 

no ensino de Aritmética, verificou-se que em algum momento estes deveriam ser superados 

e, neste sentido, para além do manipulável, se estende a concepção de concreto às 

situações do cotidiano e às demais coisas conhecidas dos alunos, ou seja, os objetos 

ausentes (números concretos), sobre os quais se amplia a concepção, permitindo 

aproximar-se ainda mais das abstrações matemáticas. 
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