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RESUMO 
 
 
Esta investigação, de natureza histórica, diz respeito ao ensino de aritmética 
para a escola primária do estado de Minas Gerais, durante a década de 1960 e 
de como as recomendações do Movimento da Escola Nova e do Movimento da 
Matemática Moderna (MMM) foram apropriadas por duas professoras primárias 
deste estado. Na Escola Nova, a aprendizagem seria uma consequência do 
ambiente estimulante e da relação estabelecida entre os alunos e o professor. O 
MMM, cujo auge se deu durante as décadas de 1960 e 1970, teve como intuito 
de repensar o ensino de matemática e recomendava que a matemática escolar 
fosse apresentada de forma unificada, fazendo uso da linguagem da teoria dos 
conjuntos e enfatizando o papel das estruturas matemáticas. A pesquisa 
norteou-se pelo seguinte questionamento: Como as recomendações 
pedagógicas para o ensino de aritmética foram apropriadas por duas professoras 
do ensino primários do estado de Minas Gerais durante na década de 1960? 
Diante de tais considerações, teve como objetivo geral analisar as apropriações 
realizadas por duas professoras de escolas primárias estado de Minas Gerais de 
recomendações pedagógicas para o ensino de aritmética, vigentes na década 
de 1960. Com o intuito de entender como ocorreu o Movimento da Escola Nova 
e o Movimento da Matemática Moderna em Minas Gerais, optou-se por realizar 
uma pesquisa histórico-documental, fundamentada na história cultural, 
considerando-se que o uso de documentos nas pesquisas documentais 
possibilita o entendimento de elementos em que sua assimilação necessite de 
uma contextualização histórica, social ou cultural. Uma das fontes consideradas 
para realizar esta pesquisa são dois cadernos escolares de professoras do 
ensino primário mineiro, entendidos como fontes privilegiadas de pesquisa para 
conhecer e estudar a vida cotidiana nas salas de aula e as instituições escolares. 
Destaque-se ainda que os cadernos escolares podem auxiliar na compreensão 
do funcionamento da escola, diferentemente daquela propagada por meio de 
discursos pedagógicos ou de documentos oficiais, sendo testemunhos do 
trabalho escolar. Entende-se, também, que estes materiais oferecem 
informações sobre a realidade e as atividades escolares e se constituem em um 
conjunto de documentos característicos de um determinado período da história 
escolar. Percebemos o alinhamento de um caderno, datado de 1964, alinhado 
com a Escola nova e o outro caderno, de 1969, alinhado, tanto com a Escola 
Nova, como com o MMM. Espera-se que este estudo venha a contribuir com a 
história da educação matemática, especificamente no que tange ao ensino de 
aritmética nos anos iniciais de escolaridade. 
 
Palavras-chave: História da Educação Matemática; Movimento da Escola Nova; 
Movimento da Matemática Moderna; Ensino primário; Cadernos escolares. 
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LUNA, Heljer Renato Junho de. Movement of the New School and Movement 
of the Modern Mathematics: two notebooks of teachers of the primary education 
of Minas Gerais in study.Dissertation (Master in Education), Univás, Pouso 
Alegre, 2019. 

 
 
ABSTRACT  
 
This research of historical nature, relates to the education of arithmetic for the 
primary school of the state of Minas Gerais, during the decade of 1960 and how 
the recommendations of the New School Movement and of the Movement 
Modern Mathematics (MMM) were appropriated for two primary teachers of this 
state. In the New School, learning would be consequence of the stimulanting and 
the relationship established between the students and the teacher. The MMM, 
whose peak was during the decades of 1960 and 1970, aimed to rethink the 
teaching of mathematics education and recommended that the pertaining to 
school mathematics was presented of unified form, making use of the language 
of the theory of the sets and emphasizing the paper of the mathematical 
structures. The research was guided for the following questioning: How the 
pedagogical recommendations for the arithmetic education had been appropriate 
for two primary teachers of the education of the state of Minas Gerais during in 
the decade of 1960? Ahead of such considerations, state of Minas Gerais of 
pedagogical recommendations for the education of Arithmetic had as objective 
generality to analyze the appropriations carried through for two teachers of 
primary schools, effective in the decade of 1960. With intention to understand as 
it occurred the New School Movement and the Modern Mathematics Movement 
in Minas Gerais, it was opted to carrying through a historical-documentary 
research, based on cultural history, considering itself that the document use in 
the documentary research makes possible the agreement of elements where its 
assimilation needs a contextualisation historical, social or cultural. One of the 
considered sources to carry through this research is two pertaining to school 
notebooks of teachers of mining primary education, understood as privileged 
sources of research to know and to study the daily life in the pertaining to school 
classrooms and institutions. It has been distinguished despite the pertaining to 
school notebooks can assist in the understanding of the functioning of the school, 
differently of that one propagated by means of pedagogical speeches or official 
documents, being certifications of the pertaining to school work. One 
understands, also, that these materials offer to information on the reality and the 
pertaining to school activities and if they constitute in a set of characteristic 
documents of one determined period of pertaining to school history. We perceive 
the alignment of a notebook, dated of 1964, lined up with the new School and the 
other notebook, of 1969, lined up, as much with the New School, as with the 
MMM. It’s hoped that this study will contribute you the history of mathematics 
education, specifically in what concerns the teaching of arithmetic in the initial 
years of schooling. 
 
Keywords: History of mathematics education; Modern Mathematics Movement; 
New School Movement; Primary Education; School Notebooks.    
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1 APRESENTAÇÃO  

 
 

Esta investigação, baseada na história cultural, insere-se na linha de 

pesquisa Formação do Profissional Docente, Práticas Educativas e Gestão da 

Educação do Mestrado em Educação e no grupo de pesquisa Grupo de Estudos 

e Pesquisa em História da Educação e Tecnologias na Educação (GEPHET), da 

Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS).  Diz respeito ao ensino de aritmética 

para a escola primária1 no estado de Minas Gerais, durante a década de 1960, 

momento de transição entre as práticas tradicionais escolares e o período 

denominado “Movimento da Matemática Moderna” (MMM). Esse Movimento, 

cujo auge se deu durante as décadas de 1960 e 1970, teve como pretensão 

proporcionar uma melhor compreensão das ideias matemáticas, propondo 

alterações de conteúdos e métodos. 

Este trabalho teve como motivação a trajetória profissional por mim 

percorrida2, a qual me possibilitou refletir sobre a matemática como saber escolar 

e me instigou a ampliar o estudo sobre esse tema, especialmente, no que tange 

ao ensino da aritmética nos anos iniciais de escolaridade. Minha atividade 

docente começou em 2011, lecionando geometria, como designado na Escola 

Estadual Coronel Gabriel Capistrano em São Sebastião da Bela Vista – MG, para 

a turma do nono ano do ensino fundamental. Comecei aquela primeira aula 

perguntando se os alunos conheciam alguns geômetras, como Euclides, Tales 

de Mileto, Zenão de Eléia, entre outros. Tão importante quanto conhecer os 

conteúdos, devemos saber, também, quem os “criou”. Expliquei isso aos alunos, 

mas como não tinha noção do tempo, foi-se os 50 minutos. Esta foi a primeira 

vez que lecionei História da Matemática e senti uma grande satisfação em fazê-

lo. Mais tarde, durante o mestrado encantei-me com a História da Educação 

Matemática. Em 2012, retornei à escola, mais uma vez designado por um 

período de um mês.  

                                                           
1 Atualmente, corresponde ao Ensino Fundamental I, do primeiro ao quinto ano. 
2 Este parágrafo e os que seguem, aqueles que relatam experiências pessoais do autor deste 

trabalho, foram escritos na primeira pessoa do singular. O restante do estudo foi escrito na 
primeira pessoa do plural, posto que contou com contribuições diversas leituras de outras 
investigações e textos de teóricos da área. 
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No ano de 2012 ingressei no curso de Licenciatura em Matemática na 

Universidade do Vale do Sapucaí – Univás – concluindo o curso em 2014. Meu 

trabalho de conclusão do curso de matemática teve como título: “O estudo da 

derivada à luz da mecânica clássica” sob orientação do professor Luiz Felipe 

Simões de Godoy. 

Após dois anos de afastamento da docência, em 2015, retornei à atividade 

docente na Escola Estadual Prefeito Celso Vieira Vilela, em Heliodora – MG, 

lecionando matemática para o ensino médio, por um período pouco maior que 

um mês. No ano de 2016, retornei à Escola Estadual Coronel Gabriel Capistrano, 

lecionando nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio e na educação 

de jovens e adultos (EJA). 

Neste percurso profissional, dei conta da necessidade do uso de 

diferentes abordagens para o ensino da matemática. Ao ingressar no Mestrado 

em Educação da Univás tive a oportunidade de cursar a disciplina “História da 

Educação”, o que veio a fortalecer meu interesse pela história da educação 

matemática. Diante de tal interesse, perguntei-me quando começaram os 

estudos de alguns conteúdos na educação básica. O questionamento principal 

foi sobre o início dos estudos em teoria dos conjuntos na educação básica, visto 

que esse conteúdo era específico do ensino superior. Ao estudar a adoção de 

teoria dos conjuntos na educação básica, deparei-me com o Movimento da 

Matemática Moderna, assunto que me despertou muito interesse e vontade de 

estudar mais profundamente. Estava, então, diante do meu tema para a 

dissertação de mestrado. 

Por tratar-se de estudo histórico sobre a educação matemática, esta 

pesquisa toma como fundamento a história cultural e, entende, como destaca De 

Certeau (1982), que o ofício do historiador consiste em escolhas para a produção 

de objetos de pesquisa, procedimentos específicos para sua construção e a 

legitimação de seu trabalho perante a comunidade científica. Considera-se ainda 

o conhecimento matemático como um produto cultural, ou seja, como produto da 

cultura de um grupo.  

Para Valente (2008a), tomar conhecimento do passado profissional 

docente permite-nos compreender como a matemática foi e vem sendo 

historicamente produzida, além de desconstruir barreiras arraigadas, as quais 

prejudicam o nosso trabalho em função do desconhecimento desta história. 
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Nesse sentido, tomou para mim relevância a necessidade de compreender as 

mudanças históricas pelas quais passou o ensino da matemática escolar, 

possibilitando, assim, elementos de reflexão e melhor direcionamento de minhas 

atividades docentes. 

Para o ensino primário, os adeptos do Movimento da Matemática Moderna 

(MMM), recomendavam ensinar noções de conjuntos, apresentação das 

propriedades das operações e utilização de símbolos matemáticos. Foi um 

movimento de renovação do ensino de Matemática de abrangência 

internacional. Quais os impactos desse Movimento nas escolas primárias 

brasileiras? Melhor dizendo, nas escolas primárias do estado de Minas Gerais?  

Estas inquietações suscitaram a presente pesquisa a nortear-se pelo 

seguinte questionamento: Como as recomendações pedagógicas para o ensino 

de aritmética foram apropriadas por duas professoras do ensino primários do 

estado de Minas Gerais, durante na década de 1960?  

Neste sentido, este estudo não tem pretensão de delimitar profundamente 

o Movimento da Escola Nova e o MMM em Minas Gerais e, sim, voltar-se para 

a cultura escolar daquela época, de modo a verificar como professores primários 

mineiros se apropriaram das ideias presentes na nova proposta modernizadora 

que então se apresentava. Procura-se assim, buscar vestígios deixados em 

cotidianos escolares passados, os quais compõem um conjunto de produtos da 

cultura escolar, de modo que, para a realização deste estudo, atentamos para a 

análise de cadernos escolares de professores, além de outros documentos que 

possam revelar alterações nas práticas escolares de professores mineiros 

durante o MMM, notadamente a legislação educacional vigente.  

Os cadernos utilizados para efetuar as análises deste trabalho estão 

disponíveis no Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa 

Catarina3. O caderno, considerado um documento no entender de Gvirtz e 

Larrondo (2008), é fonte que permite a visualização de conteúdos escolares. No 

entanto, tal documento não pode ser considerado como fonte irrelevante para a 

                                                           
3 Trata-se de um repositório virtual e aberto, que insere numa comunidade História da Educação. 
Matemática, no do Centro de Ciências da Educação da UFSC, e reúne fontes diversas voltadas 
à História da Educação Matemática (COSTA, 2015). Os documentos estão disponíveis no 
endereço eletrônico: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769>.  

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769
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escrita da história da educação, uma vez que oportuniza observar conteúdos que 

se ensinam e como se ensinam.  

Uma das pretensões do Movimento da Matemática Moderna foi repensar 

o ensino de matemática, oferecendo crítica ao modo como vinha sendo realizado 

e recomendando que a matemática escolar fosse apresentada de forma 

unificada, fazendo uso da linguagem da teoria dos conjuntos e enfatizando o 

papel das estruturas matemáticas (DUARTE; BORGES, 2008). Nesse sentido, 

fez-se necessário discorrer como era o ensino da matemática em período 

anterior ao do MMM, para que pudéssemos verificar as modificações ocorridas 

quando da circulação das ideias modernistas nas escolas primárias. 

Diante de tais considerações, esta pesquisa tem como objetivo geral 

analisar, por meio de uma investigação histórica, como as recomendações 

pedagógicas para o ensino de aritmética, vigentes na década de 1960, momento 

de implementação do “Movimento da Matemática Moderna” (MMM) foram 

apropriadas por duas professoras da escola primária mineira. O termo 

“apropriação” utilizado nesse trabalho tem o significado cunhado por Roger 

Chartier como aquele que “tem por objetivo uma história social das 

interpretações, remetidas para as suas determinações fundamentais (que são 

sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas que 

produzem” (1990, p. 29). 

Para tanto, intenta-se realizar um cruzamento de fontes, entre cadernos 

escolares de professores, manuais pedagógicos e legislação publicada em 

Minas Gerais, durante a década de 1960. Pretende-se verificar como orientações 

pedagógicas sobre o ensino de aritmética foram apropriadas por professores da 

escola primária mineira nessa época.  

Faz-se necessário realizar esse cruzamento de fontes, uma vez que as 

informações contidas nos cadernos, por si só não permitem ampliar nosso 

conhecimento sobre as práticas pedagógicas de professores mineiros daquela 

época. Assim sendo, o uso de diversificadas fontes disponíveis permite atribuir 

novos sentidos e identificar novos indícios, construindo assim um novo olhar 

sobre as fontes pesquisadas (BÚRIGO, 2016). 

Para sua efetivação, o trabalho encontra-se organizado da seguinte 

forma: esta apresentação, em que consta a motivação, a justificativa, a questão 
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de pesquisa e os objetivos a serem alcançados. O primeiro capítulo versa sobre 

as teorias que fundamentam essa dissertação.  

O segundo capítulo diz respeito ao Movimento da Escola Nova, cujas 

concepções pedagógicas estiveram presentes no cotidiano escolar brasileiro em 

período imediatamente anterior ao do Movimento da Matemática Moderna 

(MMM). Na sequência, apresentamos o MMM, suas principais características e 

alterações ocorridas na cultura escolar durante o período da vigência desse 

Movimento. Já no quinto capítulo apresentamos a análise das fontes 

encontradas e utilizadas, destacando especialmente cadernos de professores do 

ensino primário mineiro da década de 1960. A partir dessas análises, realizamos 

nossas considerações finais, trazemos sugestões para futuras pesquisas e 

apresentamos as referências que nortearam a presente pesquisa. 
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
 
 
 

Para a construção deste estudo, adotamos instrumental teórico-

metodológico considerado prioritário para se obter respostas aos 

questionamentos e aos objetivos propostos pelo pesquisador. Assim, utilizamos 

como aportes teóricos os estudos de Valente, relativos à história da educação 

matemática; Burke, Barros e Chartier, no que diz respeito à história cultural; 

Chartier, sobre o conceito de apropriação; Viñao Frago, sobre a cultura escolar; 

Viñao Frago e Gvirtz, no que tange aos estudos sobre cadernos escolares; Faria 

Filho, sobre a história da educação e legislação, além de outros investigadores 

que auxiliaram na compreensão e construção desta pesquisa.   

Optamos por realizar uma investigação qualitativa, de cunho documental, 

com o intuito de entender como foram apropriadas as orientações pedagógicas 

por duas professoras de escolas primárias mineiras na década de 1960, aquelas 

defendidas pelo Movimento da Matemática Moderna. Intentamos analisar o 

MMM utilizando como fontes primordiais cadernos de professores atuantes no 

estado de Minas Gerais, manuais pedagógicos e os programas de ensino 

vigentes naquela época.  

No entender de Pádua (1997), a pesquisa documental é aquela efetuada 

a partir de documentos, contemporâneos ou não, considerados cientificamente 

autênticos e que tem sido amplamente utilizada em estudos históricos. Os 

documentos, para Lüdke e André (2010), constituem uma fonte estável e rica, a 

qual se pode retirar informações que fundamentem declarações do pesquisador, 

servindo de base a diferentes estudos. 

 

 

2.1 História cultural 
 

Para uma melhor compreensão do tema, torna-se essencial apresentar 

um entendimento inicial sobre o que é história cultural. Diante disso, Burke (2008, 

p.15) afirma que “a história cultural não é uma descoberta ou invenção nova. Já 

era praticada na Alemanha com esse nome (Kulturgeschichte) há mais de 200 



20 
 

anos”. De acordo com o autor, entre os anos 1800 e 1950 foi um período que 

poderia se denominar de história cultural clássica.  

 
Esse período também poderia ser chamado de “clássico” no sentido de 
que foi um tempo em que os historiadores culturais concentravam-se 
na história dos clássicos, um “cânone” de obras-primas da arte, 
literatura, filosofia, ciência e assim por diante (BURKE, 2008, p. 16). 

  
 Reagindo contra essa visão tradicional, Burke (2008) destaca a chamada 

“nova história”, inspirada no título da obra La nouvelle histoire de autoria do 

historiador Jacques Le Goff.  Essa proposta teórica está relacionada à École des 

Annales, agrupada em torno da revista Annales: économies, societés, 

civilisations, e apresentou diversas fases, dentre as quais, uma última, liderada 

pelos historiadores Roger Chartier e Jacques Revel e denominada por “nova 

história cultural” 4 (MATOS, 2013). 

 Para melhor compreensão do leitor, Burke (1992) procurou definir a nova 

história mostrando as diferenças entre essa proposta e a história tradicional. 

Segundo o autor, a história era considerada de modo único, e não como uma 

dentre as várias abordagens possíveis do passado. Era essencialmente política 

e relacionada principalmente aos documentos governamentais, sendo a história 

da igreja, da arte e das ciências consideradas secundárias. A nova história, 

entretanto, interessa-se por histórias como a da infância, a da morte, a da 

loucura, a dos gestos, a do corpo, a da leitura etc. A história é vista como uma 

“construção cultural”, sujeita a variações, tanto no tempo como no espaço. 

 Enquanto a história tradicional mostra-se basicamente preocupada com a 

narrativa dos acontecimentos, a nova história procura analisar as mudanças 

sociais e econômicas ocorridas ao longo do tempo, sendo que a história dos 

acontecimentos também não é rejeitada. A história tradicional, no entender de 

Burke (1992), desconsidera a história do homem comum e prioriza a história de 

grandes feitos de estadistas, generais, cientistas etc. Já a nova história, dá 

atenção à história de pessoas comuns, como, por exemplo, a história da cultura 

popular.  

 A história tradicional fundamenta-se em documentos escritos, 

especialmente os oficiais, conservados em arquivos. Pressupõe, desse modo, 

apenas um tipo de questionamento, de explicação. Em direção contrária, a nova 

                                                           
4 Definida neste estudo, simplesmente por “história cultural”. 
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história procura examinar uma multiplicidade de evidências, além dos 

documentos escritos, que podem ser visuais, orais, estatísticos etc., 

necessitando de uma variedade de questionamentos e admitindo variadas 

respostas. 

 Para Burke (1992) a história tradicional é objetiva, ou seja, o historiador 

apresenta ao leitor como os fatos aconteceram, considerando-o como um fato a 

ser descoberto e ser narrado. No entanto, a isenção completa do historiador não 

existe na nova história. 

 

O relativismo cultural obviamente se aplica, tanto ao papel da escrita 
da história quanto a seus chamados objetos. Nossas mentes não 
refletem diretamente a realidade. Só percebemos o mundo através de 
uma estrutura de convenções, esquemas e estereótipos, um 
entrelaçamento que varia de uma cultura para outra (BURKE, 1992, 
p.15).  

 

  A nova história cultural, herdeira da nova história e, portanto, da École 

des Annales5, busca investir nos estudos da cultura, dando atenção às 

manifestações populares, às festas, crenças, resistências etc., sem recusar as 

expressões culturais das elites (MATOS, 2013). Barros (2005), argumenta que a 

história cultural, entendida como uma história da cultura que não se limita a 

analisar apenas a produção cultural literária e artística, passou a atrair o 

interesse de historiadores das mais diversas naturezas teóricas. Neste sentido, 

continua o autor, a expressão história cultural refere-se à “toda historiografia que 

se tem voltado para o estudo da dimensão cultural de uma determinada 

sociedade historicamente localizada” (BARROS, 2005, p. 126). 

 Como salienta Barros (2011), a história cultural tem permitido um novo 

olhar sobre objetos beneficiados por um tratamento historiográfico econômico, 

político ou demográfico.  

 
Sua expansão, por conseguinte, vai muito além dos objetos e 
processos habitualmente tidos por culturais, de modo que é sempre 
oportuno enfatizar como a História Cultural tem se oferecido cada vez 
mais como campo historiográfico aberto a novas conexões com outras 

                                                           
5 “O movimento dos Annales constitui uma das influências mais impactantes e duradouras sobre 
a Historiografia Ocidental [...] Frequentemente, quase como um sinônimo para o movimento dos 
Annales ou para o tipo de historiografia que este movimento pretende ter inaugurado, é 
empregada a expressão “Nova História” em seu sentido ampliado, o que inclui tanto a Escola 
dos Annales propriamente dita como a corrente à qual, a partir dos anos 1970, muitos se referem 
também como Nouvelle Histoire, mas agora em sentido mais restrito” (BARROS, 2010, p. 75-
76). 
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modalidades historiográficas e campos de saber, ao mesmo tempo em 
que tem proporcionado aos historiadores um rico espaço para a 
formulação conceitual (BARROS, 2011, p. 60). 

 

 Barros (2011) considera que as várias correntes da história cultural se 

envolvem com a antropologia, a linguística, a psicologia e até a ciência política. 

O autor salienta que, a partir de diálogos interdisciplinares, a antropologia 

contribuiu para estabelecer algumas das mais importantes correntes da história 

cultural, proporcionando a conexão entre história cultural e a micro-história6. “O 

interesse por cultura, história cultural e ‘estudos culturais’ ficou cada vez mais 

visível nas décadas de 1980 e 1990. No entanto, essa virada cultural teve efeitos 

e talvez até mesmo significados distintos nas diferentes disciplinas” (BURKE, 

2008, p. 45). Para Burke (2008), a antropologia se tornou mais relevante para os 

historiadores que haviam despertado certo interesse pela cultura popular.  

 
O conceito amplo de cultura dos antropólogos era, e continua sendo, 
um outro atrativo, vinculando o estudo dos símbolos [...] à vida 
cotidiana explorada pelos historiadores sociais. [...]. A ideia 
antropológica de “regras” ou “protocolos” culturais também atraiu os 
historiadores culturais (BURKE, 2008, p. 57). 

  

 Na concepção de Chartier (1990), a história cultural tem o propósito de 

identificar, em diferentes lugares e momentos, como uma realidade social é 

construída e pensada. As concepções do mundo social são definidas pelos 

interesses de grupo que as criam. Daí, para cada caso, a indispensável relação 

dos discursos proferidos com a opinião de quem os utiliza (CHARTIER, 1990). 

 
As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que 
tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas 
menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para 
os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas (CHARTIER, 
1990, p. 17). 

 
 Para Chartier (1990), pode-se pensar em uma história cultural que tome 

por objeto as representações do mundo social, traduzindo suas posturas e 

interesses, descrevendo uma sociedade tal como pensam que é, ou como 

gostariam que ela fosse. 

                                                           
6 “A micro-história corresponde a um campo histórico que se refere a uma abordagem, de 
maneira a se aproximar de certa realidade social e que não se refere necessariamente ao estudo 
de um espaço físico reduzido ou delimitado, ainda que isso venha a ocorrer” (BARROS, 2007, p. 
169). 
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 A história da educação, ao procurar entender como ocorrem os processos 

escolares, tem-se aproveitado das ideias da história cultural. Dessa forma, o 

estudo da cultura escolar revela-se como importante objeto de pesquisa para a 

história da educação, uma vez que possibilita analisar as práticas cotidianas que 

perpassam o cotidiano escolar (DUARTE, 2007). 

 

 

2.2 Cultura Escolar 
 
 
 A escola tem se tornado um assunto cada vez mais frequente em 

investigações desenvolvidas no país, contando com os mais diferentes tipos de 

pesquisas. “Da História à Sociologia, da política educacional à prática 

pedagógica, cada uma dessas abordagens tem servido para colocá-la no centro 

das pesquisas educacionais” (SILVA, 2006, p. 202). Viñao Frago (2002) entende 

que a cultura escolar não é uma consequência ou um objeto dos sistemas 

educacionais e que a existência de uma cultura está ligada às origens da escola 

como estabelecimento. Para esse autor, a expressão cultura escolar foi 

introduzida, na segunda metade da década de 1990, pelos historiadores da 

educação que atuam na área da história cultural e do currículo (VIÑAO FRAGO, 

2002). 

 
Os principais elementos que desenhariam essa cultura seriam os 
atores (famílias, professores, gestores e alunos), os discursos e as 
linguagens (modos de conversação e comunicação), as instituições 
(organização escolar e o sistema educativo) e as práticas (pautas de 
comportamento que chegam a se consolidar durante um tempo) 
(SILVA, 2006, p. 202). 

 
 
 No entender de Silva (2006), a escola vai além de prestação de serviços 

educativos. A escola também tem uma função social, entendida como um espaço 

constituído de uma cultura própria (SILVA, 2006).  

 Retomando a Viñao Frago (2002), o autor define cultura escolar como 

aquela formada por um conjunto de teorias, ideias, princípios, normas, diretrizes, 

hábitos e práticas (modos de fazer e pensar, mentalidades e comportamentos) 

consolidados ao longo do tempo nas instituições educacionais. Dentre as fontes 
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que podem ser utilizadas para analisar o que ocorre no interior da escola, tem-

se os cadernos escolares, dentre eles, aqueles elaborados por professores.  

 Conforme enfatizam Faria Filho et al (2004), estudar as culturas escolares 

permite desnaturalizar a escola e realizar estudos sobre sua emergência 

enquanto instituição de socialização. Para esses autores, o estudo das práticas 

escolares é uma das dimensões fundamentais para pesquisas sobre culturas 

escolares. Apesar dessa constatação, o acesso às fontes que tratam de práticas 

escolares nem sempre é fácil. 

 Assim, um dos problemas que assolam os historiadores da educação que 

se debruçam a pesquisar sobre a cultura escolar é encontrar fontes para a escrita 

dessa história. Com exceção de fontes oficiais e do sistema educativo, outras 

fontes são difíceis de serem encontradas. Em geral, procura-se por fontes 

alternativas, como iconográficas, orais e de plantas arquitetônicas. Dentre as 

fontes escritas, os cadernos escolares, os diários de classe e outros tipos de 

fontes escolares não são fáceis de serem encontrados (CASTANHO, 2018). 

 

 

2.3 Cadernos Escolares 
 

 Recorrendo ao minidicionário Michaelis (2000, p. 107) o verbete “caderno” 

é definido como “uma porção de folhas de papel em branco, sobrepostas, em 

forma de pequeno livro”. No entendimento de Viñao Frago (2008, p. 19), caderno 

é  

 
[...] um conjunto de folhas encadernadas ou costuradas de antemão 
em forma de livro que formam uma unidade ou volume e que são 
utilizadas com fins escolares (esse mesmo caderno pode ser utilizado 
com outros fins; por exemplo, como caderno de contas ou diário 
pessoal). 

 
Mignot (2008, p. 07) relata que pesquisadores têm se voltado para os 

cadernos, que passam a ser considerados importantes objetos ou fontes de 

pesquisa e que eles, os cadernos, “falam dos alunos, dos professores, dos pais, 

dos projetos pedagógicos, das práticas avaliativas, dos valores disseminados em 

palavras e imagens”.  

Conforme já referido, uma das fontes consideradas para realizar esta 

pesquisa são os cadernos escolares, entendidos como uma fonte privilegiada de 
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pesquisa para conhecer e estudar e a vida cotidiana nas salas de aula e nas 

instituições escolares (VIÑAO FRAGO, 2008). Sintonizado com Viñao Frago 

(2008), Chartier (2007, p. 14) argumenta que “os cadernos escolares podem nos 

ajudar a entender o funcionamento da escola de uma maneira diferente da 

veiculada pelos textos oficiais ou pelos discursos pedagógicos”.  

Hébrard (2001, p.118), a respeito de caderno, diz que  

 
O caderno é um instrumento comum do aluno de colégio desde o 
século XVI. No Ratio studiorum, é freqüentemente [sic] designado pela 
expressão “livro branco” e seu uso é proposto em alternância com o do 
texto impresso com grandes espaços permitindo ao aluno anotar acima 
da linha a explicação, dada pelo regente da aula. 

 
e complementa, acenando que os cadernos escolares são testemunhos do 

trabalho escolar. O autor entende, ainda, que estes materiais oferecem 

informações sobre a realidade e as atividades escolares e constituem um 

conjunto de documentos característicos de um período da história escolar 

(HÉBRARD 2001).  

Duarte (2017, p.151), ao falar sobre cadernos escolares, discorre que  

 
[...] cadernos são veículos de valores culturais e suporte de 
conhecimentos e de métodos de ensino, de modo que se constituem 
em um campo relevante para se examinar os processos históricos e 
pedagógicos da vida escolar, especialmente no que diz respeito à 
produção de saberes.  

 
Búrigo (2016, p. 194), complementa pontuando que  

 
[...] o caderno escolar – artefato que tem, também, a sua historicidade 
- pode ser considerado mais denso do que outras fontes em indícios 
[...] [de] práticas [escolares], pois ali estão presentes marcas temporais, 
a ordem das lições, registros de atividades realizadas pelo seu 
proprietário, usuário ou produtor – reprodução de textos, realização de 
tarefas, rascunhos e outras anotações. 

 
e, ainda segundo Búrigo (2016), o caderno pode ser lido como um “teorema de 

existência”, que no nosso entender, o caderno pode nos dizer sobre a cultura 

escolar da época. 

Viñao Frago (2008) salienta que o caderno não é apenas um produto da 

atividade realizada na sala de aula, mas também uma fonte de informação da 

realidade material da escola. No entendimento de Duarte (2017, p. 15) o caderno 

“trata-se de um objeto histórico, exibindo vestígios sobre o passado, sobre o que 
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pode ter ocorrido em sala de aula, não se constituindo, portanto, em uma cópia 

fiel do passado”. 

No entender de Gvirtz (1996), o caderno escolar é uma das formas 

privilegiadas de registro de ensino e de aprendizagem, pois, além de preservar 

o que lhe foi registrado, o caderno é visto como um espaço de interação entre 

professores e alunos, por meio da lição de casa. Ainda segundo a autora, os 

estudos encontrados sobre cadernos permitem classificá-los em duas classes. 

A primeira, como um suporte físico, relacionado ao conteúdo escolar. A segunda 

classe, considera o próprio caderno como objeto de estudo, um recurso auxiliar 

do processo ensino-aprendizagem. 

A pesquisa com cadernos escolares, na percepção de Porto e Peres 

(2009, p. 3), “é uma fonte que auxilia na compreensão de aspectos do ensino 

[...] e possibilita pensar sobre o que é considerado relevante para ser registrado 

pelos alunos do conjunto das atividades escolares”, mas, “nem tudo o que se 

passa em sala de aula é registrado [...] e nem o que está registrado foi 

efetivamente ensinado ou aprendido” (PORTO; PERES, 2009, p. 3). Apesar 

dessas considerações, autores como Viñao Frago (2008) e Hébrard (2001) 

consideram o caderno uma fonte histórica preciosa, com possibilidade concreta 

de investigar o vivido em sala de aula. 

Para este estudo, foram considerados o caderno de plano de aula da 

professora Maria Alice Aroeira de Ubá/MG, datado do ano de 1964. Ainda foi 

objeto de análise o caderno de plano de aulas da professora Sônia Bertges 

Lopes, professora da quarta série turma “B”, da cidade mineira de Juiz de Fora 

e do ano de 1969. Em ambos os casos, não se têm informações sobre as escolas 

onde as referidas professoras lecionavam. 

 

 

2.3.1 Cadernos de Professores 
 

Um dos instrumentos presentes no cotidiano escolar são os cadernos dos 

professores, usados no registro de plano de aulas, por exemplo. Sobre esse 

assunto, Duarte e Borges (2017) relatam que os cadernos de professores que 

contêm planejamentos de aulas permitem discutir algumas relações 

estabelecidas pelos autores dos cadernos com o saber matemático. Para as 
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autoras, os cadernos de professores podem contribuir para o entendimento das 

relações estabelecidas por professores com o saber em geral, referente à 

disciplina que lecionam e apropriações feitas das propostas pedagógicas. 

Conforme Duarte e Borges (2017, p. 98)  

 
[...] as anotações do professor contidas em cadernos permitem verificar 
aspectos do desenvolvimento de metodologias de ensino, das 
concepções de ensino-aprendizagem de diferenciados tempos 
históricos, como também expressar valores políticos, sociais e 
religiosos da época em que foram produzidos. 

 
Nos cadernos de professores, especialmente os cadernos contendo 

planos de aula, nos mostram, além dos conteúdos ministrados, aspectos do 

entendimento dos professores sobre a matéria que lecionam. Os saberes dos 

professores, para Tardif (2014, p. 16)  

 
[...] são uma realidade social materializada através de uma formação, 
de programas, de práticas coletivas, de disciplinas escolares, de uma 
pedagogia institucionalizada etc., e são também, ao mesmo tempo, os 
saberes dele (grifos do autor). 

 
Para o autor, “o saber dos professores não provém de uma fonte única, 

mas de várias fontes e de diferentes momentos da história de vida e da carreira 

profissional” (TARDIF, 2014, p. 21). Ainda de acordo com Tardif (2014), os 

saberes provenientes da experiência docente constituem o fundamento da 

prática profissional. 

Estudos sobre cadernos escolares de professores e alunos vêm 

ganhando importância como área de pesquisa em história da educação. Partindo 

do pressuposto que a materialidade dos cadernos de professores inscreve-se na 

cultura escolar, essa materialidade vem ganhando visibilidade. A configuração 

textual e tipográfica de documentos é enfatizada por Roger Chartier (1990), 

quando o autor afirma que “não existe texto fora do suporte que o dá a ler, que 

não há compreensão de um escrito, qualquer que ele seja, que não dependa das 

formas através das quais ele chega ao leitor” (p. 127).   Diante dessas 

constatações, esta investigação, ao analisar cadernos de professoras atuantes 

nas séries elementares, procura igualmente vestígios da cultura escolar mineira 

da década de 1960, por meio da análise da materialidade dos cadernos, fontes 

desta pesquisa. 
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2.4. Legislação escolar  
 

Preceitos oficiais auxiliam na escrita da história da educação, 

especialmente em épocas de reformas educacionais, posto que possibilitam o 

estudo das possíveis transformações que ocorrem no ambiente escolar, ao 

estabelecer diferenças entre um período e outro (DUARTE; BORGES, 2008). O 

termo “Legislação” segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa é 

definido como “conjunto de leis de uma nação; direito de legislar” (2013, s/p). Já 

Plácido e Silva (1984, apud MIGUEL, 2006, p. 4) definem legislação, de acordo 

com  

 

[...] seu sentido etimológico, para designar o conjunto de leis dadas a 
um povo. [...] Embora seja este o sentido mais próprio de legislação, é 
vulgar sua aplicação em acepção ampla para significar o conjunto de 
leis decretadas ou promulgadas, seja em referência a certa matéria ou 
em caráter geral: Legislação civil, Legislação brasileira. 

 

 
A partir dessa definição do termo “legislação”, adotamos como “legislação 

escolar” a percepção firmado por Faria Filho (1998) destacando tratar-se de “um 

ordenamento jurídico específico e, ao mesmo tempo, relacionado a outros 

ordenamentos” (p. 101). Para o autor, aproximar da lei como ordenamento 

jurídico significa compreender que a lei precisa ser legítima e legitimada, o que 

demanda o funcionamento no discurso legal. “Se assim não fosse, a lei não seria 

legítima e, muito menos, necessária” (FARIA FILHO, 1998, p. 101). 

No entender de Miguel (2006, p. 5), para estudos em história da educação, 

interessa recorrer à legislação enquanto “expressão oficial de leis e normas que 

lhe são específicas sem, no entanto, deixarmos de considerá-la em sua relação 

com as demais leis e no contexto social mais amplo”. Para o autor, “a legislação 

educacional têm sido uma das fontes recorrentes daqueles que estudam a 

História da Educação brasileira”, as quais necessitam de contextualização e do 

aporte conceitual adequado para permitir sua interpretação (MIGUEL, 2006, p. 

7). Castanha (2011) argumenta que as leis educacionais são fontes históricas 

documentais que permitem a produção de estudos histórico-educativos. 

Sustenta que não é suficiente tomar a legislação por si só. É necessário fazer 

conexões com outras fontes, relacioná-las, de forma a subsidiar pesquisas em 
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história da educação e possibilitar uma compreensão mais ampla do que ocorre 

na cultura escolar, num dado momento. 

 A legislação educacional foi aqui definida como síntese de múltiplas 

determinações, posto que nela estão presentes projetos políticos, interesses 

pessoais e de grupos, direitos e deveres dos cidadãos ou categorias 

profissionais, planos de carreiras, preconceitos, inclusões/exclusões, enfim, 

todas as contradições da sociedade (CASTANHA, 2011). Assim sendo,  

 
Não há dúvidas de que, para que o conhecimento produzido seja o 
mais acertado possível sobre o passado, é fundamental que haja um 
equilíbrio entre o contexto, as fontes e as interpretações; é essencial 
estabelecer inter-relações, pois, caso contrário, o conhecimento 
histórico produzido será mutilado (CASTANHA, 2011, p. 326). 
 

Ainda, em pesquisas voltadas para o campo da história da educação 

deve-se levar em conta as considerações de Chervel (1990). O autor pondera 

que os impactos da legislação nas práticas docentes para a elaboração de:  

 
[...] uma dupla documentação, totalmente explícita. De um lado, os 
novos objetivos impostos pela conjuntura política ou pela renovação do 
sistema educacional tornam-se objeto de declarações claras e 
circunstanciadas. De outro lado, cada docente é forçado a se lançar 
por sua própria conta em caminhos ainda não trilhados, ou a 
experimentar as soluções que lhes são aconselhadas (CHERVEL, 
1990, p.192). 
 
 

Tomando como apoio esses entendimentos, consideramos necessário 

discorrer sobre o que a legislação escolar do estado de Minas Gerais 

determinava para o ensino primário na década de 1960. Para nossa 

investigação, interessam, especialmente, os programas para o ensino primário 

de 1961 e de 1965, para que, o cruzamento dessas fontes com outras utilizadas 

nesta pesquisa, seja significativo para a escrita da história da educação 

matemática, no que diz respeito ao ensino de aritmética em escolas mineiras na 

década de 1960. 

 

 

2.5. Manuais pedagógicos e livros didáticos 

 

 Nas considerações de Carvalho e Duarte (2016), os manuais 

pedagógicos e didáticos são lugares privilegiados de circulação de saberes 
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docentes, pois, permitem examinar os modos como os conteúdos foram tratados 

pelos autores desses manuais. Os manuais pedagógicos, na compreensão de 

Maciel (2016, p. 2) “são meios de transmissão de informações sobre diversos 

temas do ensino e representantes de ideias transformadoras” e que eles também 

“são meios de circulação permanente, nacional e internacional, de saberes para 

ensinar, além de produtores de novas concepções” (MACIEL, 2016, p. 2).  

 Choppin (2001) pontua que os manuais escolares são instrumentos 

pedagógicos planejados para facilitar a aprendizagem. Para o autor, o manual 

pedagógico é apresentado como apoio, um conjunto de conhecimentos e 

técnicas que, em um dado momento, a sociedade acredita ser oportuno que os 

alunos devem adquirir. 

Ao tratar de metodologias em vigor na década de 1960, damos destaque 

a manuais de pedagogia que foram publicados e circularam nesse período. 

Esses impressos  

[...] podem revelar o conjunto de regras e práticas pelas quais a 
Matemática escolar formaliza seu processo de escolarização. Assim 
sendo, encontram-se diretamente relacionados às práticas culturais, 
entendidas como formas de percepção do mundo pelas quais os 
agentes sociais justificam suas escolhas, produzem estratégias e 
práticas (DUARTE; BORGES; CAMPOS, 2012, p. 2). 

 

 Uma das obras utilizadas para as análises é a de autoria de Everardo 

Backheuser7, intitulada “Como se ensina a aritmética: fundamentos 

psicopedagógicos” de 1946. Consideraremos ainda o livro de metodologia 

escrito por Irene de Albuquerque8, que leva a denominação de “Metodologia da 

Matemática” e publicado no ano de 1951.  

 Ambas as obras constituem-se em manuais destinados a educadores 

matemáticos, com a proposta de oferecer a eles orientações que tornem suas 

atuações mais efetivas na área educacional durante o período em que se 

defendia as recomendações propugnadas pelo Movimento Escola Nova. Dessa 

forma, possibilitam entender como as bases teóricas são transformadas em 

                                                           
7 Everardo Adolpho Backheuser (1879 – 1951) foi membro fundador da Sociedade Brasileira de 
Ciências, engenheiro, geólogo, geógrafo, escritor, deputado estadual, pedagogo e professor da 
Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Notabilizou-se pela sua atuação no governo do presidente 
Rodrigues Alves (ROSA; TEIVE, 2016). 
8 Irene de Albuquerque (1915 -  ) foi professora do Instituto de Educação do Distrito Federal e 
professora de Prática de Ensino pela Faculdade Nacional de Filosofia. Aposentou-se em 1966. 
Disponível em https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/158507. 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/158507
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práticas pedagógicas, uma vez que “essas fontes apresentam-se carregadas de 

aspectos conceituais a fim de que essas ideias sejam legitimadas no campo 

pedagógico” (DUARTE; BORGES; CAMPOS, 2012, p. 17).  

 A década de 1960 foi momento em que parte dos educadores brasileiros 

discutiam e se esforçavam para modificar modos de ensinar de professores de 

matemática. Consideravam aqueles até então vigentes ultrapassados e 

passaram a recomendar novos métodos, acordados com o Movimento da 

Matemática Moderna. Um manual pedagógico em circulação naquele período foi 

o de autoria de Waldecyr C. de Araújo Pereira9, intitulado Curso Moderno de 

Matemática e publicado em 1962.  

 Na seção seis, parte dessas obras será utilizada de modo a compor a 

descrição e análise das fontes em estudo. Cabe lembrar que todas essas obras 

didáticas constam em referências recomendadas pelos Programas de ensino do 

Estado de Minas Gerais na década de 1960. 

  

                                                           
9 “Waldecyr de Araújo Pereira foi professor de Didática Especial da Matemática da Universidade 
Católica de Pernambuco, no período de 1957 e 1958. Estagiou em Bruxelas, a convite do 
Ministério de Instrução Pública da Bélgica e no Centre International d’Études Pédagogiques de 
Sèvres, França, em 1959. Ainda em 1959, participou do 3º Congresso Brasileiro de Ensino da 
Matemática, no Rio de Janeiro” (BORGES; CAMPOS; DUARTE, 2011, p. 4). 
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3 O Movimento da Escola Nova 

 

 

Antes de tecer considerações acerca do Movimento da Escola Nova, 

faremos uma contextualização histórica, apresentando as principais reformas 

educacionais ocorridas no Brasil no final do século XIX. Abordaremos a Reforma 

Benjamin Constant e Reforma Capanema, que tratam da reforma do ensino 

primário no Brasil.  

 A reforma educacional promovida por Benjamin Constant10 no final do 

século XIX, teve como princípios legais a estruturação dos conteúdos da 

educação básica (FREITAS, 2015). A Reforma Benjamim Constant, como ficou 

conhecido o Decreto n. 981 de 8 de novembro de 189011, enfatizou a 

necessidade de uma educação científica. “O conteúdo pedagógico deveria ser 

completamente desprendido de preconceitos teológicos, metafísicos ou próprios 

de qualquer doutrina que não tenha por si a aprovação universal” (DELANEZE, 

2007, p. 25). Segundo a autora, a generalização da educação elementar 

chocava-se, não só na legislação existente, em determinantes políticos, 

econômicos e socioculturais, privilegiando “a formação de uma elite intelectual, 

em geral, nascidos nas famílias de grandes proprietários de terra, em detrimento 

dos despossuídos de quaisquer bens culturais ou materiais” (DELANEZE, 2007, 

p. 23).  

 Em 1946, o então Ministro da Educação e Saúde Pública Gustavo 

Capanema Filho promulgou o Decreto-lei 8.529, conhecido como Lei Orgânica 

do Ensino Primário (PALMA FILHO, 2010). O autor ainda relata que foram 

publicados outros decretos-lei: 

 
[...] Decreto-lei 8.530, em 02 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica do 
Ensino Normal); c) Decreto-lei 8.621 e 8.622, em 10 de janeiro de 1946, 
criam o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e d) 
Decreto-lei 9.613, em 20 de agosto de 1946 (Lei Orgânica do Ensino 
Agrícola). Com essa legislação, o Governo Vargas explicita firme 
intenção de estruturar o ensino técnico profissional e quando cria o 

                                                           
10 Benjamim Constant de Botelho Magalhães (1836-1891) foi militar, professor e político 
brasileiro. Foi o idealizador da expressão "Ordem e Progresso" da Bandeira do Brasil. Teve 
importante papel no processo da Proclamação da República. recebeu o título de “Fundador da 
República”, sendo Marechal Deodoro da Fonseca o proclamador (DELANEZE, 2007). 
11 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-981-8-
novembro-1890-515376-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 20 set. 2018.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-981-8-novembro-1890-515376-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-981-8-novembro-1890-515376-publicacaooriginal-1-pe.html
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SENAI convoca o empresariado nacional a participar dessa empreitada 
(PALMA FILHO, 2010, p. 11).  

 
De acordo com o decreto-lei 8529/1946, em seu primeiro artigo, o ensino 

primário tinha como finalidade:    

 

a) proporcionar a iniciação cultural que a todos conduza ao 
conhecimento da vida nacional, e ao exercício das virtudes morais e 
cívicas que a mantenham e a engrandeçam, dentro de elevado espírito 
de Naturalidade humana; 
b) oferecer de modo especial, às crianças de sete a doze anos, as 
condições de equilibrada formação e desenvolvimento da 
personalidade; 
c) elevar o nível dos conhecimentos úteis à vida na família, à defesa 
da saúde e à iniciação no trabalho (BRASIL, 1946, s/p.) 

 

O Decreto-lei nº 8.259 dividia o ensino primário em duas categorias: 

ensino primário fundamental e ensino primário supletivo. Por sua vez, o ensino 

primário fundamental destinava-se a crianças entre sete e doze anos. Além 

disso, dividia-se em primário elementar, com quatro anos de duração e primário 

complementar com dois anos de duração (PALMA FILHO, 2010). O ensino 

primário supletivo, com dois anos de duração, no entender de Romanelli (2008), 

destinava-se à educação de adolescentes e adultos que não receberam esse 

nível de educação na idade adequada, conforme figura 1: 

 

Figura 1: Esquema do ensino primário durante a Reforma Capanema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Para o curso primário elementar o currículo estava estruturado em: 

 

I – Leitura e linguagem oral e escrita; 
II – Iniciação à Matemática; 

Ensino 
Primário 

Fundamental 
(crianças de 7 
a 12 anos) 

Primário Supletivo 
(2 anos de duração) 

Complementar (2 anos de duração) 

Elementar (4 anos de duração) 
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III – Geografia e História do Brasil; 
IV – Conhecimentos gerais aplicados à vida social, à educação para a 
saúde e ao trabalho; 
V – Desenhos e Trabalhos Manuais 
VI – Canto Orfeônico; 
VIII – Educação Física (ROMANELLI, 2008, p. 160) 

 
 Para o curso primário complementar, além dos conteúdos elementares, 

eram lecionadas “Noções de Geografia Geral e História das Américas” e 

Ciências Naturais e Higiene” (ROMANELLI, 2008). De acordo com a legislação, 

o ensino primário fundamental deveria atender aos princípios: 

 

a) Desenvolver-se de modo sistemático e graduado, segundo os 
interesses naturais da infância; 
b) Ter como fundamento didático as atividades dos próprios discípulos; 
c) Apoiar-se nas realidades do ambiente em que se exerça, para que 
sirva à sua melhor compreensão e mais proveitosa utilização; 
d) Desenvolver o espírito de cooperação e o sentimento de 
solidariedade social; 
e) Revelar as tendências e aptidões dos alunos, cooperando para o 
seu melhor aproveitamento no sentido do bem-estar individual e 
coletivo; 
f) Inspirar-se, em todos os momentos, no sentimento da unidade 
nacional e da fraternidade humana (BRASIL, 1946, s/p.). 

 

No que diz respeito ao ensino primário supletivo, essa modalidade se 

estruturava em: 

 
I – Leitura e linguagem oral e escrita; 
II – Aritmética e Geometria; 
III – Geografia e História do Brasil; 
IV – Ciências Naturais e Higiene; 
V – Noções de Direito usual (legislação do trabalho, obrigações da vida 
civil e militar); 
VI – Desenho; 
VII – Economia Doméstica e Puericultura, só para os alunos do sexo 
feminino (ROMANELLI, 2008, p. 160-161). 

 

O ensino primário supletivo atendia aos mesmos princípios apontados 

para o ensino primário fundamental, além da adequação social de adolescentes 

e adultos (BRASIL, 1946). A organização do ensino primário supletivo contribuiu 

efetivamente para a diminuição da taxa de analfabetismo, no final da década de 

1940 e toda a década de 1950 (ROMANELLI, 2008).    

Por se tratar de um momento de transição, educadores voltaram-se para 

a utilização de novos métodos de ensino, particularmente aqueles defendidos 

pelo escolanovismo. Esse Movimento, de forma mais aprofundada, será visto no 
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capítulo quatro, posto que interessa à nossa pesquisa entender como era o 

funcionamento da escola, durante as décadas de 1940 e 1950, quando preceitos 

do escolanovismo eram defendidos pela maioria dos educadores e a aplicação 

de seus métodos eram especificados e dados a saber por meio de periódicos 

educacionais e manuais didáticos, dentre outros documentos. 

 O movimento da Escola Nova surgiu em resposta à uma sociedade 

tecnológica e industrial, nutrindo-se de uma ideologia progressista e 

democrática, sendo John Dewey12 um dos principais nomes desse movimento. 

As ideias educacionais de Dewey auxiliaram uma conjuntura de mudanças 

trazendo industrialização, modernidade e democratização da sociedade. “Essa 

nova forma de pensar distinguia o mundo moderno de qualquer período histórico 

precedente, e o mundo moderno apelava à educação para satisfazer suas 

exigências” (TRINDADE; MENEZES, 2009, p. 132). Ainda segundo as autoras, 

as concepções de Dewey originaram outros métodos, como, por exemplo, o 

Método de Projetos de Kilpatrick; os Centros de Interesse de Decroly, entre 

outros métodos aplicados no Brasil em meados da década de 1920 (TRINDADE; 

MENEZES, 2009). 

 
Influenciados, especialmente, no pensamento escolanovista de John 
Dewey, os educadores brasileiros, Anísio Teixeira, Fernando de 
Azevedo, Sampaio Dórea, Lourenço Filho, Paschoal Lemme e 
Francisco Campos foram os mais importantes e ferrenhos 
representantes das ideias da Escola Nova e da luta por reformar a 
sociedade brasileira pela renovação e democratização da escola 
pública no Brasil, nas décadas de 1920 e 1930 (TRINDADE; 
MENEZES, 2009, p. 132). 

 
As reformas educacionais provocadas pelas transformações econômicas, 

políticas e sociais que estavam ocorrendo no país eram incentivadas pelas ideias 

pedagógicas vindas da Europa, favorecendo a renovação dos métodos e 

processos de ensino. Tais transformações refletiram na educação brasileira, 

gerando debates e discussões acerca da deficiência do ensino, da organização 

escolar, do atraso nos métodos e dos processos de ensino, visando proporcionar 

iniciativas de reformas educacionais, as quais foram consideradas um meio de 

reconstruir a sociedade brasileira (TRINDADE; MENEZES, 2009). 

                                                           
12 John Dewey foi o filósofo norte-americano mais importante da primeira metade do século XX. 
Sua carreira cobre a vida de três gerações e sua voz pôde ser ouvida no meio das controvérsias 
culturais dos Estados Unidos (e do estrangeiro) desde a década de 1890, até sua morte em 1952, 
quando completara 92 anos de idade (WESTBROOK, 2010, p.11). 
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No final do século XIX foram elaboradas críticas à pedagogia tradicional13, 

originando uma outra teoria da educação. Para Saviani (2012, p.07)  

 
A pedagogia nova começa, pois, por efetuar a crítica da pedagogia 
tradicional, esboçando uma nova maneira de interpretar a educação e 
ensaiando implantá-la, primeiro, por meio de experiências; depois, 
advogando sua generalização no âmbito dos sistemas escolares. 

 
No entendimento de Vidal (2011), a escola deveria oferecer oportunidades 

para que o aluno, a partir da observação e da experimentação, pudesse elaborar 

seu próprio saber, “agora o ensino associava ‘ver’ a ‘fazer’” (VIDAL, 2011, p. 

498). Para a autora, “o aluno assumia soberanamente o centro dos processos 

de aquisição do conhecimento escolar: aprendizagem e lugar de ensino” (VIDAL, 

2011, p.498). Essa aprendizagem, como nos relata Saviani (2012, p. 9), “seria 

uma decorrência espontânea do ambiente estimulante e da relação viva que se 

estabeleceria entre os alunos e entre estes e o professor”.  

A escola renovada pretendia incorporar toda a população infantil. Serviria 

de base para a transmissão de valores e normas sociais em sintonia com os 

anseios da nova sociedade moderna, composta a partir dos preceitos do trabalho 

produtivo e eficiente (VIDAL, 2011). Desse modo, os ideais escolanovistas 

proporcionaram o que se chamou de “entusiasmo pela educação”: 

 
Com o escolanovismo, o que ocorreu foi que a preocupação política 
em relação à escola refluiu. De uma preocupação em articular a escola 
como um instrumento de participação política, de participação 
democrática, passou-se para o plano técnico-pedagógico. Daí a 
expressão [...] “otimismo pedagógico”. Passou-se do “entusiasmo pela 
educação”, quando se acreditava que a educação poderia ser um 
instrumento de participação das massas no processo político, para o 
“otimismo pedagógico”, em que se acredita que as coisas vão bem e 
se resolvem nesse plano interno das técnicas pedagógicas. (SAVIANI, 
2012, p. 51).  

 
Com isso “a Escola Nova vem transferir a preocupação dos objetivos e 

dos conteúdos para os métodos e da quantidade para a qualidade” (SAVIANI, 

2012, p. 51). 

 Na percepção de Oliveira et al. (2017), no movimento escolanovista no 

Brasil identifica-se duas etapas. Na primeira fase, iniciam-se as discussões 

acerca da aprendizagem dos alunos. A segunda, na década de 1920, quando o 

                                                           
13 Pedagogia tradicional, é a concepção de educação onde a relação pedagógica é identificada 
em que o professor expõe a matéria ao aluno, com caráter abstrato e formal, não entendendo o 
aluno como um ser ativo que constrói seu conhecimento (LIBÂNEO, 1990). 
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movimento se revela por meio de reformas educacionais realizadas no Brasil. “O 

movimento respondia também a um clamor de renovação no espírito 

republicano, com sentimento de criação de uma identidade nacional na qual a 

educação possuía um papel central” (OLIVEIRA et al., 2017, p. 119). 

 No ano de 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova foi 

publicado, com o intuito de “sintetizar os anseios de uma intelligentsia14 brasileira 

que anunciava a educação nova como via possível para a reconstrução da 

nação” (OLIVEIRA et al., 2017, p. 119). Sobre o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, Sanfelice (2007) destaca que a sociedade brasileira sofreu 

intensas transformações, constituindo-se em uma sociedade mais moderna e 

que essa modernização trouxe a necessidade de abordar questões 

correspondentes às novas características estruturais. Para o autor,   

 
Uma dessas questões era, exatamente, a da educação. Que educação 
o projeto de modernização econômica passava a exigir? Quem deveria 
se responsabilizar por oferecê-la? Qual seria o papel do Estado nesse 
processo? Quais sujeitos deveriam recebê-la? (SANFELICE, 2007, p. 
543). 

 

Vidal (2013) comenta que o Manifesto é um documento denominado 

“Manifesto: a reconstrução educacional no Brasil: ao povo e ao governo”, que foi 

publicado em diversos órgãos da imprensa no ano de 1932. Tinha como 

principais objetivos modernizar o sistema educativo brasileiro, defendendo uma 

maior organização científica da escola. O documento leva a assinatura de 26 

intelectuais, os Pioneiros da Educação15 (VIDAL, 2013). 

 A respeito do Movimento da Escola Nova no estado de Minas Gerais, no 

entender de Gomes (2011, p. 314), “as reformas educacionais associadas à 

Escola Nova [...] se consubstanciaram em um conjunto de decretos para 

regulamentar a organização e o funcionamento dos ensinos primário e normal”. 

Para a autora, a legislação também se preocupava com a formação de 

                                                           
14 “Conjunto de intelectuais de um país ou de uma região, em especial o grupo dos intelectuais 
de vanguarda” (PRIBERAM, 2008, s/p.). 
15 “Os Pioneiros do Manifesto são: Fernando de Azevedo, Afrânio Peixoto, Sampaio Dória, Anísio 
Teixeira, Lourenço Filho, Roquette Pinto, Frota Pessoa, Júlio de Mesquita Filho, Raul Briquet, 
Mario Casassanta, Delgado de Carvalho, Ferreira de Almeida Jr., Fontenelle, Lopes de Barros, 
Noemy da Silveira, Hermes Lima, Attílio Vivacqua, Venâncio Filho, Paulo Maranhão, Cecília 
Meireles, Sussekind de Mendonça, Armanda Álvaro Alberto, Garcia de Rezende, Nóbrega da 
Cunha, Paschoal Lemme e Raul Gomes” (VIDAL, 2013, p. 580). 
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professoras e técnicos educacionais qualificados a cumprir os preceitos 

pedagógicos da Escola Nova.  

 

Assim, no conjunto das reformas mineiras, um elemento de destaque 
foi a criação da Escola de Aperfeiçoamento, instituição situada na 
capital do estado, Belo Horizonte, cujo objetivo era oferecer às 
docentes mineiras em exercício no ensino primário um curso 
sintonizado com esses princípios, para preparar adequadamente 
profissionais que seguissem as novas diretrizes pedagógicas 
(GOMES, 2011, p. 314). 

 

Para Muniz (2018), a Escola Nova objetivou uma renovação educacional, 

iniciando uma série de discussões que fortaleceram as primeiras reformas, as 

quais encaminharam a educação para um novo rumo. Quais eram suas 

principais características? O próximo tópico discute esse assunto. 

 

 

3.1 Características da Escola Nova: aritmética  
 

 Como característica principal, a Escola Nova apresenta  

 
[...] a centralidade da criança nas relações de aprendizagem, o respeito 
às normas higiênicas na disciplinarização do corpo do aluno e de seus 
gestos, a cientificidade da escolarização de saberes e fazeres sociais 
e a exaltação do ato de observar, de intuir, na construção do 
conhecimento do aluno (VIDAL, 2003, p. 497). 

 
Muniz (2018) disserta que o professor deveria trabalhar com grupos 

pequenos de alunos para incentivar o relacionamento interpessoal, fundamental 

nas atividades educativas. Ainda segundo o autor, houve uma alteração nas 

atribuições do professor e do aluno, onde a educação seria o resultado das 

experiências vividas pelos alunos, orientadas pelo professor. “Nesse período, as 

discussões consistiam em quantificação e generalização da experiência, 

observação dos fatos e manejo do método experimental” (MUNIZ, 2018, p. 48). 

A escola forneceria momentos propícios para que os alunos pudessem observar, 

experimentar e criar atividades, ou seja, “uma escola que oferecesse um 

ambiente dinâmico conectado com a região e a comunidade, colocando a criança 

em contato com a sua vida prática” (MUNIZ, 2018, p. 51).  

Por este estudo privilegiar a aritmética em cadernos escolares, interessa-

nos aqui, tecer breves comentários sobre como esse conteúdo de matemática 
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fora caracterizado nos tempos da Escola Nova. Nesse sentido, Oliveira et al. 

(2017) acreditam que Edward Lee Thorndike surge como referência internacional 

para o ensino de matemática, servindo de modelo nas metodologias de 

apropriação das reformas. Para os autores, “parte das orientações por Thorndike 

fundamenta-se em críticas enfáticas a respeito de um ensino de aritmética 

‘cansativo e desinteressante para as crianças’ que vinha sendo praticado no que 

considerou como sendo ‘os velhos métodos’” (OLIVEIRA et al., 2017, p. 121). De 

acordo com Thorndike (1936), os velhos métodos faltavam habilidade e cuidado. 

As questões eram organizadas não só com evidente desprezo da vida dos 

interesses da criança como, muitas vezes, com verdadeiro desrespeito aos 

interesses vitais das diferentes fases de evolução psicológica. 

Ainda segundo o autor, os novos métodos necessitam que os professores 

 
Levem em conta a vida da criança e as suas atividades, quer na escola, 
quer fora dela, e procuram utilizá-las, quando de real proveito.  
Procurem, sendo possível, problemas vitais e atraentes para indicação 
em cada novo processo.  
Apliquem cada processo a assuntos dos quais se possa, 
razoavelmente, esperar que a criança, no momento atual ou pouco 
mais tarde, tenha de aplicar, visto que tais aplicações são tão 
instrutivas, quanto as remotas e artificiais.  
Usem jogos, competições, e outros recursos semelhantes, como meio 
de motivação e de treinamento, visto serem tão instrutivos quanto o 
mero exercício pelo próprio exercício.  
Associem aos trabalhos de aritmética humorismo, sociabilidade, 
variedade, e ação, sempre que for possível sem prejuízo da ordem, do 

sistema e da boa execução da tarefa (THORNDIKE, 1936, p. 41).  
 

Sobre o livro Thorndike, Silva (2016) descreve que a obra é claramente 

uma defesa aos novos métodos, em que o autor se opõe às velhas metodologias 

e divulgava a superação de uma educação onde ensinava-se a aritmética pela 

aritmética, sem a preocupação com métodos de ensino.  

 
Sai em defesa, portanto, do método de raciocínio indutivo, basicamente 
partindo da experiência prática, observação dos fenômenos na 
natureza para estabelecer, a partir delas, leis e hipóteses, levando a 
conclusões que partam do particular para o geral. Na sala de aula, o 
ensino de matemática deve estimular o aluno a concluir regras, 
definições a partir da realização de exercícios, um trabalho 
experimental e indutivo (SILVA, 2016, p. 8-9). 

 
Retomando Oliveira et al. (2017), os autores mencionam a obra “A 

aritmética na Escola Nova (A nova didática da aritmética)” de Everardo 

Backheuser, publicado em 1933. Segundo a obra de Backheuser, o ensino de 
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aritmética deveria ser conduzido por um ensino geral, utilizando jogos e pelo 

método intuitivo, o qual deveria considerar as etapas do desenvolvimento infantil.  

 
Sem abandonar o lado intuitivo, a memorização, o raciocínio, nem o 
sentido prático da vida, o ensino da Aritmética proposto por 
Backheuser leva em consideração as diferenças individuais dos alunos 
propondo atividades que utilizem materiais diversificados, adequados 
às diferentes “aptidões” dos alunos (PINTO, 2016 apud OLIVEIRA et 
al., 2017, 124).  

 
Na sequência, Oliveira et al. (2017) analisam a obra “Metodologia da 

matemática” de Irene de Albuquerque, publicado em 1951. Os autores salientam 

que no livro de Albuquerque seguiam as proposições do escolanovismo e do 

ensino intuitivo, auxiliando na divulgação dos novos princípios e a alteração das 

técnicas no ensino da matemática nas escolas primárias. Albuquerque, assim, 

“se posiciona contra o ensino nos moldes tradicionais e ressalta as atividades 

fora de sala de aula como forma de motivação” (ZUIN, 2016 apud OLIVEIRA et 

al., 2017, p. 125).  

Com as breves análises das obras de Backheuser (1933) e Albuquerque 

(1951), percebemos a presença do método intuitivo combinado com algumas 

prescrições da Escola Nova, como na obra de Backheuser, onde o autor 

intentava “modernizar o ensino intuitivo, considerando muitas ideias que 

circularam no ideário da escola nova” (MARQUES, 2013 apud OLIVEIRA et al., 

2017, p. 133). Uma distinção desse período é a ênfase dada aos problemas, em 

especial aos que tangem à aritmética. Esses problemas consideram o cotidiano 

e as vivências dos alunos.  

Com o Movimento da Escola Nova há a mudança de foco do ensino, 

transferindo-o do conteúdo para o aluno. Isso exige uma transformação da 

postura do professor em sala de aula. A formulação de atividades e problemas 

relacionados ao cotidiano do estudante, exigia-se outros saberes dos docentes 

e “os livros já não respondiam completamente às necessidades dos professores, 

era preciso criar, por exemplo, problemas que se relacionassem com a realidade 

dos alunos” (OLIVEIRA et al., 2017, p. 133). 

Conforme destaca Souza (2013), a partir da década de 1920, ocorreram 

modificações nas concepções educacionais brasileiras. Ao invés de dar 

relevância à educação pelos sentidos, colocando a criança em contato com 

objetos representativos dos avanços científicos e industriais como pregava o 
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método intuitivo, a Escola Nova passou a se preocupar com a preparação das 

crianças para viverem em uma civilização em constante mudança.  

No método intuitivo, os materiais destinados ao ensino eram escolhas do 

adulto (professor). Era o ponto de partida para o aprendizado. Na Escola Nova, 

essa centralidade foi substituída pelo problema, de modo que o conhecimento 

advinha da reflexão e das indagações elaboradas pelos alunos, a partir de suas 

próprias experiências (SOUZA, 2013).  

No Movimento Escolanovista, os materiais didáticos assumiram o papel 

de mediadores para favorecer a atividade do aluno, tornam-se recursos 

auxiliares, fornecidos pela escola, para as atividades propostas. Esses materiais 

perdiam, assim, a centralidade característica do método intuitivo. Na Escola 

Nova, os materiais utilizados no ensino deixavam de ser condição e passavam 

a ser meios para a aprendizagem. Neste caso, o aluno tomava para si a 

responsabilidade de escolher, dentre os materiais didáticos, aqueles mais 

adequados para auxiliarem na solução das questões a ele apresentadas 

(SOUZA, 2013).  

 

 

3.2 Apropriações de ideias escolanovistas para o ensino primário: o 

Programa de Ensino de 1961 e manuais pedagógicos 

 

 Duarte e Borges (2014, p. 1) definem Programas de Ensino, como 

instrumentos de prescrição e regulamentação do conhecimento escolar, 

constituindo-se em “testemunhos públicos no processo de racionalização da 

escola e na configuração da organização pedagógica”. Para as autoras, os 

Programas de Ensino evidenciam-se como dispositivos de concretização das 

funções sociais e culturais da escola  

 
[...] trazendo em seu bojo os objetivos, valores, escolhas e concepções 
pedagógicas traçadas em uma determinada época. Esses programas 
para a área educacional apontam uma diversidade de apropriações, na 
medida em que dizem respeito às intenções comunicadas e 
legitimadas pelo Legislativo e se tornam uma referência para os 
professores (DUARTE; BORGES, 2014, p. 1-2). 

 
Neste tópico, intentamos relacionar recomendações dadas pelo 

movimento da escola nova para o ensino da aritmética presentes nas prescrições 
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legais dispostas nos Programas de Ensino Primário Elementar publicado no ano 

de 1961. Isto porque as obras A aritmética na escola nova de autoria de Everardo 

Backheuser (1933) e Metodologia da aritmética de Irene de Albuquerque (1951), 

ambas obras clássicas relativas a esse movimento pedagógico, são algumas das 

obras referenciadas pelos legisladores para a elaboração do referido programa 

de 1961. Ziviani (2015, p. 47) relata que os “‘Programas - Ensino Primário 

Elementar’ publicado pela Imprensa Oficial de Minas Gerais em 1961 é a 

republicação em 3ª edição do Programa de 1953, que teve a sua segunda edição 

lançada em 1957”.  

O Programa tem apenas um volume, apresentando as quatro séries do 

ensino primário. Cada série, por sua vez, apresenta os conteúdos divididos por 

semestre. O presidente da comissão organizadora do Programa de 1961, era o 

então Secretário de Educação, Dr. Odilon Behrens16. Para os conteúdos de 

aritmética e geometria, a comissão organizadora contou com Alda Lodi17 (MINAS 

GERAIS, 1961). Os Programas de Ensino Primário Elementar de 1961, 

disponibilizado no Repositório da UFSC, exibe apenas os conteúdos referentes 

à matemática e geometria, omitindo os conteúdos das outras disciplinas 

escolares. 

Na introdução, o legislador apresenta os objetivos, qual seja: consoante 

com os objetivos nacionais da educação, o Programa de 1961, objetiva uma 

organização com base nos cultos das tradições pátrias, dos costumes e da 

religião. “Com efeito, trata-se dos instrumentos mais adequados a formar a 

consciência humanística e patriótica, sem o qual todo o edifício da educação se 

ressentirá da falta de fundamentos sólidos” (MINAS GERAIS, 1961, p. 5). Para 

o ensino de matemática e geometria, além de separar as séries escolares em 

semestres, o Programa traz como objetivos,  

 
1) Manter o interesse dos alunos durante todo o trabalho; 
a) considerando as experiências como base; 
b) escolhendo o material educativo dentro de necessidades reais; 

                                                           
16 Odilon Behrens (1901 – 1959), médico de formação, ocupou numerosos cargos públicos, 
dentre eles Secretário de Educação de Minas Gerais durante governo de Juscelino Kubitschek 
(ZIVIANI, 2015).  
17 Alda Lodi (1898 – 2002), foi professora, entre 1930 e 1940, de metodologia da aritmética na 
Escola de Aperfeiçoamento e no Curso de Administração Escolar em Belo Horizonte (MG), 
trabalhando, também, como formadora de professoras primárias. Foi uma das professoras a 
cursar uma especialização no Instituto Internacional do Teacher’s College, nos Estados Unidos, 
com o intuito de renovar as escolas mineiras (GOMES; REIS, 2017).  
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2) Atender às diferenças na classe; 
a) apresentando questões mais difíceis para os mais desenvolvidos; 
b) dosando o trabalho qualitativa e quantitativamente; 
3) Exigir sempre exatidão nos cálculos (uma questão está certa ou 
errada); 
4) Estudar as “causas” dos erros (tanto nos problemas como nas 
operações); 
5) Garantir controle automático nos fatos fundamentais das quatro 
operações; 
6) Habituar a verificar seu próprio trabalho; 
7) Levar o aluno a colaborar na elaboração de regras e princípios; 
9) Desenvolver o cálculo mental; 
10) Desenvolver a capacidade para aplicar os conhecimentos; 
11) Desenvolver a capacidade para raciocinar e o hábito de raciocinar. 
(MINAS GERAIS, 1961, p. 137) 

 
De acordo com Ziviani (2015), o Programa adota uma metodologia de 

resolução de problemas, fazendo com que o aluno vivencie uma situação real de 

seu cotidiano. Para o autor, a abordagem por meio da resolução de problemas 

fazia o aluno vivenciar a situação prática para sua interpretação posterior.  

   Para o primeiro semestre da primeira série, o Programa recomenda, de 

forma geral, “aproveitar todas as ocasiões para fazer o aluno contar e sentir o 

número dentro de seu uso real [...] o professor encontrará oportunidades para 

resolver [...] pequenas situações que exigirão a contagem e também pequenas 

somas e subtrações” (MINAS GERAIS, 1961, p. 138). Continuando, o Programa 

de 1961 propõe o estímulo de exercícios orais, “decorrentes da própria vida 

escolar ou mesmo fora da escola” (MINAS GERAIS, 1961, p. 138). Observa-se 

que era necessário que o ensino da aritmética “decorra da vida prática e a ela 

se prenda” e que o ensino partiria dos “problemas da vida cotidiana para as 

noções abstratas” (BACKHEUSER, 1933, p. 106). 

 Já para o segundo semestre da primeira série, o Programa recomenda o 

desenvolvimento do raciocínio e do cálculo mental por meio de problemas e 

exercícios orais (MINAS GERAIS, 1961). O cálculo mental, na opinião de 

Backheuser (1933, p. 91), “terá grande lugar no ensino da aritmética, de modo 

que o aluno aprenda por este processo as diversas operações com números de 

três e mesmo de quatro algarismos”. No entendimento de Irene de Albuquerque, 

“o treino do cálculo mental [...] deve ser progressivamente intensificado, por 

exercícios sistematizados” (ALBUQUERQUE, 1951, p. 130). O Programa, 

também recomenda a montagem da Loja Escolar.  

 
A “Loja Escolar” é uma das instituições mais interessantes neste 
período, porque conduz a atividades que trazem o número em seu uso 
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real. A loja deve funcionar na própria sala da primeira série, para servir 
aos alunos mais facilmente e satisfazer, com seu sortimento, às 
necessidades da classe: lápis, papel, caderno, borracha, caderneta 
etc. Dois ou mais alunos seriam escolhidos por semana ou por dois ou 
três dias – conforme a orientação do professor – de efetuar as rendas. 
É aconselhável a escolha de um aluno adiantado e outro atrasado, a 
fim de que o primeiro possa auxiliar o segundo. Ao fim do dia deverão 
apresentar ao professor o movimento da loja (MINAS GERAIS, 1961, 
p. 140, grifos do autor). 

 
A ação de compra e venda simulada, como na “Loja Escolar”, é mais 

indicada para ensinar soma e subtração (BACKHEUSER, 1933). Assim, na 

percepção de Backheuser (1933) o preço dos objetos é a mais útil das avaliações 

de aprendizagem, pois, o aluno deve registrar o preço de vários tipos de objetos 

com que tenha de trabalhar.  “O dinheiro e o objeto da compra serão simulados 

nos primeiros anos. Mais tarde, deverá o aluno lidar com o próprio dinheiro, para 

realizar pagamentos reais na cooperativa escolar” (BACKHEUSER, 1933, p. 

131). De acordo com Albuquerque (1951, p. 159) “os problemas com dinheiro 

são dos mais comuns no uso cotidiano e, portanto, neles deve ser a criança 

treinada, exercitando a leitura, a escrita, os cálculos de quantias”. Nesse sentido, 

conforme enfatiza Souza (2013), a Escola Nova preconizava que as atividades 

deveriam favorecer a reflexão e a problematização por parte do aluno, em 

situações do cotidiano.  

Para o primeiro semestre da segunda série, o Programa de 1961 

propunha uma revisão dos conteúdos da série anterior. Indicava também a 

resolução de exercícios de cálculo mental, intensificando os “exercícios orais e 

escritos, com os fatos fundamentais da soma e da subtração, sob a forma de 

problemas” (MINAS GERAIS, 1961, p. 142). O Programa indica a manutenção 

da “Loja Escolar” durante toda segunda série. “Para aumentar o seu movimento, 

e dar mais oportunidades à resolução de problemas, a loja poderá atender as 

outras classes, havendo, neste caso, horário especial para efetuar as vendas” 

(MINAS GERAIS, 1961, p. 142). 

Para o segundo semestre, o Programa sugeria introduzir os conceitos de 

números pares e ímpares.  

 
Pares e ímpares: A noção de número par vem do conhecimento do que 
é um par e da objetivação de cousas usadas aos pares, levando ao 
conhecimento de:  

um par = 2 
dois pares = 4 
três pares = 6 
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quatro pares = 8 
cinco pares = 10 

e de que números como 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares, porque não 
formam pares exatamente (ALBUQUERQUE, 1951, p. 72-73).  

 
Continuando, o Programa sugeria levar os alunos ao conhecimento das 

horas e dos minutos por meio de relógios. Sobre esse assunto, Backheuser 

(1933, p. 113) considera que “o relógio é dos mais uteis instrumentos para a 

noção de número, com vantagem, ao mesmo tempo, de se poder ensinar as 

horas”. O autor recomenda que nas salas de aula do primeiro grau deveria ter 

de um relógio com ponteiros, o qual a professora deveria utilizá-lo 

(BACKHEUSER, 1933).  

Para a terceira série, no primeiro semestre, o Programa preconizava a 

revisão dos conteúdos estudados na série anterior, por meio de problemas. 

Também constava no Programa, aumentar, gradativamente, a leitura e escrita 

do números inteiros, apresentados em publicações (jornais, revistas, entre 

outros), da numeração ordinal e dos números romanos até 100. Além disso, 

recomendava a intensificação de exercícios de cálculo mental em pequenas 

somas, subtrações, multiplicações e divisões; soma de quantias e soma de 

números com três algarismos. Prescrevia-se, no Programa de 1961, estudos 

sobre frações, apresentação de forma simbólica, em que “for apresentada dentro 

de uma situação real, isto é, em problemas expressivos para os alunos, será 

difícil que não a compreendam. Vendo-a em sua função verdadeira, natural, 

aprenderão a empregá-la” (MINAS GERAIS, 1961, p. 148). Continuando, o 

programa sugere exercícios com medidas, traduzindo o centímetro e o 

decímetro: “não basta que os alunos saibam os nomes das medidas e seu valor. 

É preciso que formem ideias claras sobre as mesmas, o que será conseguido 

pela prática do uso das medidas” (MINAS GERAIS, 1961, p. 148). 

No que compete ao segundo semestre da terceira série, o Programa traz 

como referência intensificar os problemas orais, exercícios de cálculos mentais. 

A introdução da multiplicação e divisão de dois números compostos, seguindo 

etapas. Retomar os estudos sobre frações, exemplificando. De acordo com o 

Programa de 1961, ao final da terceira série os professores deveriam verificar as 

seguintes características no desenvolvimento cognitivo dos alunos: 
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1) Respondem aos fatos fundamentais de todas as operações, 
rapidamente; 

2) Revelam interesse pela precisão no cálculo; 
3) Fazem, no mínimo, duas leituras dos problemas com finalidades 

diferentes; 
a) Para compreender o problema; 
b) Par tomar os dados necessários à resolução; 
4) Sabem destacar, no problema, os fatos principais; 
5) Resolvem problemas escritos, envolvendo os processos e noções 

estudadas; 
6) Têm formado o hábito da verificação; 
7) Revelam um cálculo mental mais desenvolvido; 
8) Usam, em situações concretas, as medidas: metro, decímetro, 

centímetro; litro, meio litro; quilo, meio quilo; arroba; dúzias, grosa; 
9) Sabem fazer qualquer troco (sem escrever as operações) sobre 

cinquenta cruzeiros; 
10)  Escrevem e leem qualquer quantia até dez mil cruzeiros; 
11)  Escrevem e leem números inteiros até milhões; 
12)  Escrevem e leem números romanos até quinhentos; 
13)  Interpretam e usam, nas diferentes situações as frações: meios, 

terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos e 
décimos; 

14)  Compreendem o uso das frações decimais e sabem interpretá-las 
até centésimos [...]; 

15)  Sabem somar, subtrair e multiplicar números compostos (dentro 
dos casos previstos no programa); 

16)  Sabem dividir um número composto por outro de dois algarismos 
[...]; (MINAS GERAIS, 1961, p. 151-152). 

 

Para a quarta série, no primeiro semestre, era previsto a revisão, na forma 

de problemas, da matéria estudada, abrangendo os números inteiros e 

fracionários. Na sequência, o Programa previa a resolução de problemas orais e 

escritos usando números inteiros até cem. Os professores deveriam apresentar 

problemas envolvendo frações, incluindo a soma e subtração de frações.  

Já o segundo semestre, é previsto a continuação de exercícios sobre 

numeração romana, leitura e escrita de quaisquer quantias e números. 

Intensificar a solução de problemas abrangendo números inteiros e fracionários, 

utilizando cálculo mental com números inteiros e moeda até cem cruzeiros. 

Continuar o estudo de medidas, inserindo temperatura.  

Em síntese, na percepção de Ziviani (2015), o Programa de Ensino 

Primário Elementar, de 1961, indicava uma abordagem metodológica por meio 

da resolução de problemas, fazendo o aluno experimentar situações cotidianas 

para interpretá-las em sala de aula. Também propunha desenvolver o raciocínio, 

por meio de problemas objetivando integrar o aluno à sociedade. Para o autor, o 

Programa apresenta “além da abordagem da Aritmética Prática usualmente do 

movimento Escola Nova, algumas concepções do método intuitivo com relação 
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ao uso do ambiente do aluno” (ZIVIANI, 2015, p. 55), ou seja, “partir, pois dos 

objetos que cercam os alunos, compará-los, chegar pela observação, ao 

conhecimento das diversas técnicas” (MINAS GERAIS, 1961, p. 137). 

De nossas leituras, podemos observar semelhanças entre as 

recomendações pedagógicas de Backheuser (1933) e Albuquerque (1951) com 

o Programa de 1961, inclusive no que tange às referências utilizadas pelos 

autores do referido Programa. Um recorte da bibliografia do Programa pode ser 

visto na Figura 1 a seguir. 

   

 

Figura 2 – Detalhe da bibliografia do Programa de 1961. 

 

Fonte: Minas Gerais (1961) 

 

Assim, ao que tudo indica, os responsáveis pela elaboração do Programa 

de Aritmética (1961) se apropriaram das propostas defendidas por Backheuser. 

Por sua vez, tanto Backheuser quanto Irene de Albuquerque são conhecidos 

autores representantes do Movimento da Escola Nova, contribuindo 

significativamente para circulação das ideias escolanovistas (FELISBERTO; 

PINTO, 2016; ZUIN, 2016). 
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4 MOVIMENTO DA MATEMÁTICA MODERNA  

 

 

 

 Conforme destaca Borges (2011), “a matemática está presente nos 

currículos de todos os países do mundo, constituindo-se em um tema privilegiado 

em estudos histórico-comparativos” (p. 54). Para a autora, na década de 1950, 

a valorização da ciência, como elemento de crescimento tecnológico, demandou 

iniciativas de renovação do ensino de matemática que culminaram em um 

Movimento de proporções internacionais: o Movimento da Matemática Moderna 

(BORGES, 2011). 

Na década de 1950, Búrigo (1989, p. 71) argumenta que “iniciaram uma 

série de encontros promovidos por um grupo que se denominou Comission 

Internacionale pour l’Étude et l’Amélioration de l’Énseignemet des 

Mathématiques (CIEAEM)”. Para a autora, esse grupo propunha um trabalho de 

melhoria do ensino da matemática em diferentes países (BÚRIGO, 1989). 

O Movimento da Matemática Moderna (MMM) foi um movimento com o 

intuito de repensar o ensino de matemática e recomendava que a matemática 

escolar fosse apresentada de forma unificada, fazendo uso da linguagem da 

teoria dos conjuntos e enfatizando o papel das estruturas matemáticas 

(DUARTE; BORGES, 2008). Sob esse prisma, Valente (2008b) salienta que 

“Movimento da Matemática Moderna é a expressão utilizada no âmbito dos 

estudos sobre o ensino da Matemática, que caracteriza um período em que se 

elaboram novas referências para o ensino da disciplina” (p. 584). 

No início do século XX, percebeu-se uma inquietação para com o ensino 

de matemática. Em Roma, no ano de 1908, ocorreu o IV Congresso Internacional 

de Matemática, ocasião em que se criou uma comissão internacional de 

matemáticos para investigar como o ensino de matemática era desenvolvido em 

diversos países. Esse congresso serviu de referência para desencadear, cerca 

de 50 anos depois, o denominado de Movimento da Matemática Moderna 

(WIELEWSKI, 2008).  A partir de 1950, foram empreendidas novas iniciativas em 

defesa da melhoria do currículo e do ensino de matemática, o que originou, a 

nível mundial, o Movimento da Matemática Moderna – MMM (DUARTE; 

BORGES, 2008). 
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Em 1959, a preocupação em modernizar o currículo de matemática, 

culminou na realização de um inquérito sobre a situação do ensino da 

matemática nos países membros pela Organização Europeia de Cooperação 

Econômica (OECE) (BÚRIGO, 1989). 

No entender de Borges (2011), não é possível determinar o surgimento 

da matemática moderna, contudo, já a partir da década de 1930 que o método 

moderno veio a se confirmar com os trabalhos de um grupo de matemáticos 

usando o pseudônimo de Nicolas Bourbaki18. Retomando Búrigo (1989), a autora 

considera que na década de 1960 já se evidenciava uma identidade entre os 

esforços de renovação do ensino em vários países que por meio da articulação 

entre a CIEAEM, OCDE e a UNESCO se concretizava na conformação de um 

movimento internacional de ensino, chamado de “nova matemática” ou 

“matemática moderna”.  

 
Na origem, a expressão “matemática moderna” ou “matemáticas 
modernas” referia-se à evolução interna da própria disciplina, nos 
últimos 100 anos e em especial a partir do trabalho do grupo Bourbaki 
[...]. De um modo geral, é possível dizer que “moderno” significava 
“eficaz”, “de boa qualidade”, opondo-se a “tradicional” em vários 
momentos (BÚRIGO, 1989, p. 75-67, grifos da autora). 

 
 Em termos de desenvolvimento de novas áreas, Búrigo (1989) destaca: 

desenvolvimento da teoria dos conjuntos a partir da Teoria de Cantor19; a 

definição dos números naturais baseada no conceito de conjunto; o 

desenvolvimento das geometrias não-euclidianas a partir de Lobatchevski e 

Riemann; a evolução da álgebra abstrata e o estudo das estruturas algébricas; 

o desenvolvimento da álgebra linear e da topologia e funções de variável 

complexa.  

 
Além da introdução de tópicos dessas disciplinas no secundário, 
também propunha o ensino de “mais matemática” de um modo geral, 
como preparação à universidade, e daí a proposta também de 
introduzir no secundário o estudo do cálculo diferencial e integral e das 
equações diferenciais simples (BÚRIGO, 1989, p. 82) 

                                                           
18 “O grupo Bourbaki priorizava uma matemática unificada, fundamentada na teoria dos 
conjuntos, de modo que fosse entendida pelas estruturas e teorias algébricas: espaços vetoriais, 
grupos e anéis” (BORGES, 2011, p. 59). 
19 A teoria proposta por Georg Cantor (1845–1918) diz que dois conjuntos são equivalentes, ou 
têm a mesma cardinalidade, quando é possível estabelecer uma correspondência biunívoca 
entre os elementos destes dois conjuntos. A teoria de Cantor possibilitou o desenvolvimento da 
topologia, álgebra abstrata, teoria da medida e integração, teoria da probabilidade e análise 
funcional (FREIRIA, 1992). 
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 O MMM, como relata Búrigo (1989), apresentou um intenso debate interno 

e foi alvo de críticas não só de educadores, mas de matemáticos, sendo o 

formalismo e o tratamento do conteúdo matemático largamente criticados.  

 

 

4.1 Grupo Bourbaki  
 

Nicolas Bourbaki é o pseudônimo de um grupo de matemáticos, de 

maioria francesa, um dos mais respeitados na história da matemática. Ainda,  

 
[...] o primeiro livro de Bourbaki é datado de 1939, a divulgação mundial 
do estruturalismo matemático proposto pelo grupo, inicia-se logo após 
a Segunda Guerra Mundial, em torno de 1950, sendo mais marcante 
nos anos 1960-70, quando surgem em vários países, grupos de estudo 
com o objetivo de modernizar o ensino de Matemática, principalmente 
o ensino fundamental e médio, apoiados por governos e que ficou 
conhecido como Movimento da Matemática Moderna (PIRES, 2006, p. 
01). 

 
A origem do Grupo Bourbaki remete-nos à França da década de 1920, 

onde jovens, que passaram pela École Normale Supérieure20, seriam os 

membros da primeira formação do Grupo: André Weil, Claude Chevalley, Henri 

Cartan, Jean Delsarte e Jean Dieudonné, Charles Ehresmann, Jean Coulomb, 

René Possel e Szolem Mandelbrojt (DUARTE, 2007). 

A formação do Grupo Bourbaki, no entender de Esquincalha (2012, p. 30),  

 
[...] está na inquietação de Henri Cartan diante da qualidade dos livros 
de Análise disponíveis à época, em particular, o de Édouard Gousart, 
Cours d’Analyse, que, para ele, não apresentava os resultados 
matemáticos de maneira satisfatória. Diante disso, Cartan convenceu 
o amigo Weil a escrever um livro que fosse capaz de tratar de todo o 
conteúdo avaliado na prova de Análise, e que pudesse substituir todos 
os outros livros sobre o assunto (grifos do autor). 

 
o autor informa que o objetivo do Grupo Bourbaki era reorganizar a 

matemática por meio do emprego de estruturas, da teoria dos conjuntos e do 

método axiomático, articulando quatro campos da matemática: aritmética, 

análise, álgebra e geometria. 

                                                           
20 A École Normale Supérieure de Paris, ENS, criada em 1794, tinha como origem formar 
professores do ensino secundário, mas no final do século XIX, seu objetivo é modificado e muitos 
dos normalistas se orientam para lecionar no ensino superior e para a pesquisa. (PIRES, 2006, 
p. 15). 
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O trabalho de Bourbaki foi amplamente aceito e divulgado em boa parte 
do mundo, mas também recebeu muitas críticas, dentre as quais 
destacam-se: se interessou apenas pela Matemática Pura, rejeitou a 
Teoria das Probabilidades, a Lógica e a Física. Um paradoxo: o Grupo 
rejeitava a Lógica, mas superestimava a Teoria dos Conjuntos, que tem 
seus fundamentos na Lógica (ESQUINCALHA, 2012, p. 31, grifos do 
autor). 

 
Na percepção de Borges (2011, p. 59), o Grupo Bourbaki expressou, em 

suas obras, “a utilização de uma abordagem lógico-dedutiva, quando defendeu 

uma mudança interna na matemática fundamentada no desenvolvimento e 

estudo sobre as estruturas”. 

 

 

4.2 Movimento da Matemática Moderna no Brasil 
 
 

Para entendermos como ocorreu o MMM no Brasil, torna-se oportuno 

compreendermos como ocorreram movimentos anteriores de reforma no ensino 

de matemática. 

Valente (2005) argumenta que, no ano de 1908, na cidade de Roma, 

aconteceu o quarto Congresso Internacional de Matemática, onde uma comissão 

internacional foi criada com o objetivo de tratar assuntos referentes ao ensino de 

matemática.  

 
Constituída a comissão, é eleito um comitê central dirigente formado 
pelos matemáticos Félix Klein, Henri Fehr e George Greenhill. Os 
objetivos oficiais do movimento de reforma desencadeado a partir da 
criação da comissão internacional IMUK (Internationale 
Matthematische Unterrrichtskommission) / CIEM (Comission 
Internacionale de l’Enseignement Mathématique) incluem a 
reorientação dos métodos de ensino no sentido intuição e das 
aplicações (VALENTE, 2005, p. 89, grifo nosso)  

 
Após o Congresso de Roma, em Cambridge, Inglaterra, no ano de 1912 

acontece o V Congresso Internacional de Matemática. O comitê planejava 

relatórios a respeito da instrução matemática nos países, os quais buscava-se 

um desenvolvimento de uma proposta de reforma para o ensino de matemática 

(VALENTE, 2005). 

Esse primeiro movimento internacional de renovação do ensino da 

matemática acarretou significativas consequências no Brasil.  
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Dentre elas, é possível mencionar: a criação da disciplina escolar 
Matemática, o debate sobre a necessidade de criar faculdades de 
filosofia para a formação de professores de Matemática e, de modo 
inédito até então, a emergência de discussões relativamente à 
distinção entre ser professor de matemática e exercer o ofício de 
matemático (VALENTE, 2005, p. 89). 

 
No Brasil, o maior adepto dos princípios modernizadores foi o professor 

Euclides Roxo21, que liderou a proposição de uma mudança radical nos 

programas de ensino do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Pinto (2005) pontua 

que o ensino tradicional de matemática, de forma fragmentada e usando a 

memorização, já vinha sendo criticada pelo professor Euclides Roxo, ao propor 

a junção da aritmética, álgebra e geometria, que eram ministradas por diferentes 

professores, em uma única disciplina denominada “matemática”.  

 
[...] a reforma instruía que o ensino deixava de ser apenas o 
‘desenvolvimento do raciocínio’ conseguido pelo trabalho com a lógica 
dedutiva, mas incluía também o desenvolvimento de outras 
‘faculdades’ intelectuais, diretamente ligadas à unidade e aplicações 
da Matemática (MIORIN, 1998 apud PINTO, 2005, p. 03). 

 
Ainda segundo a autora, a ideia unificadora proposta por Roxo, foi 

criticada pelos defensores da matemática clássica, argumentando que a noção 

de função, do modo como foi proposta por Roxo, traria confusão aos alunos 

(PINTO, 2005). Em meados do século XX, o Brasil seguindo a tendência mundial 

de unificar o currículo da matemática, recebeu a nova ideologia que apoiava a 

modernização do ensino de matemática (DUARTE; BORGES, 2008). Para as 

autoras,  

 
Foi um período marcado especificamente pela crescente urbanização 
e industrialização brasileira, o que desencadeou um ritmo acelerado de 
desenvolvimento e necessidade de mão-de-obra especializada 
(DUARTE; BORGES, 2008, p. 01).  

 
Soares (2005, p. 02), relata que “O Movimento da Matemática Moderna 

no Brasil foi um movimento de renovação curricular que chegou ao Brasil na 

década de 60 e permaneceu como uma alternativa para o ensino de matemática 

por mais de uma década”. A autora complementa afirmando que Matemática 

Moderna, “apesar de demonstrar certa estabilidade de conteúdo e metodologia 

                                                           
21 Euclides de Medeiros Guimarães Roxo (1890-1950) “foi professor de Matemática e diretor do 
Colégio Pedro II, foi o introdutor dos debates ocorridos nos congressos internacionais sobre a 
reforma do ensino de Matemática” (VALENTE, 2005, p. 90). 
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em livros e programas de ensino, recebia críticas por habilitar os alunos em 

fórmulas e cálculos sem aplicações” (SOARES, 2005, p. 02). 

Ainda nesse período, décadas de 1950 e 1960, foram realizados no Brasil 

os primeiros congressos nacionais, cujos principais assuntos tratavam sobre o 

ensino da matemática escolar. Duarte e Silva (2006, p. 88) descrevem os 

congressos:  

 
O I Congresso Nacional de Ensino da Matemática foi realizado em 
Salvador, em 1955. As mudanças sugeridas foram pouco significativas 
em termos de currículo, com algumas alterações relativas à mudança 
de tópicos de um ano para o outro.  
O II congresso ocorreu em 1957, em Porto Alegre. Para o nível 
secundário, Ubiratan D’Ambrosio, Osvaldo Sangiorgi e Emmanuel 
Jorge Ferreira Barbosa defenderam a introdução da matemática 
moderna no ensino secundário.  
O III Congresso Nacional aconteceu, em 1959, no Rio de Janeiro. Nele, 
foi sugerido que algumas escolas desenvolvessem experimentos de 
implementação da matemática moderna em nível secundário.  
O IV Congresso, ocorrido em Belém, em 1962, alguns de seus artigos 
apareceram nas publicações de matemática moderna para o ensino 
secundário do Grupo de Estudos do Ensino de Matemática, GEEM.  
O V Congresso Nacional, em 1966, aconteceu em São José dos 
Campos, cuja agenda encontra-se totalmente baseada nos preceitos 
da Matemática Moderna. 

 
Retomando Pinto (2005), a autora considera que os congressos 

brasileiros, realizados na década de 1950, refletiam o desejo dos educadores 

por mudanças para o ensino de matemática, em relação à reforma curricular da 

escola primária e secundária. Corroborando com Pinto (2005), Duarte e Borges 

(2008, p. 02) pontuam que “nesses congressos surgiram as primeiras 

manifestações das ideias que defendiam a introdução no Ensino Secundário de 

conteúdos matemáticos até então destinados ao Ensino Superior”.  

Entretanto, no entender de Búrigo (1990, p. 258),  

 
O movimento da matemática moderna no Brasil não foi uma 
consequência dos debates nesses Congressos, mesmo tendo sido 
aprovadas ali propostas de realização de experiências em termos de 
ensino de “matemática moderna”. Houve, porém, elementos de 
continuidade entre os esforços que viabilizaram os Congressos e o 
movimento que desencadeou nos anos 60 (aspas da autora).    

 
 
Ainda nas palavras de Búrigo (1990, p. 263), o Movimento da Matemática 

Moderna assumiu, nos Congressos realizados entre 1955 e 1966,  
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[...] a ênfase na motivação e na compreensão, a localização dos 
problemas do ensino no próprio ensino, o enfrentamento do fracasso e 
da ideia da “aptidão matemática”. Não se opôs, no discurso, às 
preocupações que vinham sendo levantadas. O abstracionismo de 
vários projetos não foi assumido como elemento da proposta. A 
desvalorização das técnicas de cálculo não se referia às “habilidades 
elementares”, mas a um tipo de exercitação reconhecida como vazia.     

 
No entender de Pinto (2005, p. 05), “A matemática moderna ancora 

primeiramente nos grandes centros do país e começa, nos anos 1960, a ser 

lentamente difundida nas escolas mais longínquas, a maioria delas recebendo-

a de sobressalto, via livro didático”. 

Sobre o Movimento da Matemática Moderna, Duarte e Borges (2008, p. 

02) argumentam que   

 
As propostas defendidas pelo MMM enfatizavam as estruturas 
algébricas, a teoria dos conjuntos, a topologia, as transformações 
geométricas, entre outras. Como características essenciais desse 
Movimento: a ideia do desenvolvimento lógico como caminho para a 
compreensão; a importância do rigor matemático e a precisão no que 
diz respeito a terminologia e o simbolismo, na questão da 
representação na Matemática (DUARTE; BORGES, 2008, p. 02). 

 

Muitas propostas amparadas pelo MMM ainda continuam presentes no 

ensino de matemática, como por exemplo, a teoria dos conjuntos, o predomínio 

da álgebra nas séries finais e as poucas contextualizações da matemática no 

ensino fundamental e médio. Assim, pode-se inferir que se tratou de um 

movimento de grande abrangência, demandando investigação e reflexão sobre 

como efetivamente as ideias do MMM foram interpretadas e incorporadas ao 

ensino de matemática brasileiro (DUARTE; BORGES, 2008). 

Os proponentes da matemática moderna consideraram que a matemática 

ensinada no currículo tradicional era inteiramente conhecida antes de 1700 e 

que os estudantes se sentiam entediados com essa matemática antiga. Além 

disso, os proponentes defenderam que a idade moderna exige uma matemática 

nova (KLINE, 1976). 

Não é possível discorrer sobre o MMM no Brasil sem fazer menção ao 

nome do Professor Osvaldo Sangiorgi. Osvaldo Sangiorgi nasceu no dia 9 de 

maio de 1921.  Em 1941 obtém a licenciatura em Ciências Matemáticas pela 

Universidade de São Paulo (VALENTE, 2008). Conforme mostra Matos e Leme 

da Silva (2011), Sangiorgi  
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[...] atua em diversas frentes, articula propostas, programas, aglutina 
diferentes profissionais para a formação do GEEM, mantém contato 
com a esfera governamental, com a mídia escrita, televisiva, escreve a 
coleção de livros didáticos de referência para o Movimento da 
Matemática Moderna no ginásio, de reconhecido sucesso editorial, 
participa de reuniões, congressos nacionais e internacionais que 
trataram da implementação da MMM. Enfim, configura-se como uma 
liderança do MMM no Brasil (MATOS; LEME DA SILVA, 2011, p. 179-
180). 

 
Matos e Leme da Silva (2011, p. 182) salientam que  

 
Osvaldo Sangiorgi é um autor consagrado desde os anos de 1950, 
esteve próximo das discussões dos professores secundários, 
participou dos Congressos nacionais, o que certamente o colocava 
numa posição próxima da cultura escolar brasileira, as edições de seus 
livros só cresciam e ganhavam novos espaços. 

 
  Para esses autores, as edições dos livros sobre matemática moderna de 

autoria de Sangiorgi cresceram e ganharam novos espaços naquela época de 

renovação do ensino de matemática. 

 

 

4.3 Movimento na Matemática Moderna na escola primária 
   

 Os defensores do MMM acreditavam que o entendimento da matemática 

moderna pelos cidadãos facilitaria a apropriação das novas tecnologias e 

favorecia as exigências da “nova sociedade”, conforme nos assegura França 

(2007). Para a autora, “a matemática seria um instrumento para o 

desenvolvimento da capacidade de pensar do estudante, dando-lhe subsídios 

para entendimento da nova linguagem tecnológica” (FRANÇA, 2007, p. 68).  

A Matemática, na compreensão de Borges (2014), por integrar os 

currículos, se renova continuamente propiciando a participação dos alunos e 

professores na vida escolar. 

 
[...] as reformas de ensino provocam transformações curriculares nas 
disciplinas que estão em vigência. Essas modificações as colocam em 
pauta nas discussões dos professores e legisladores educacionais e, 
por vezes, de reformadores que intentam mudar o seu curso. Nessa 
direção, emerge uma questão: o que teria ocorrido com a disciplina 
Matemática em tempos do MMM no que tange ao nível primário de 
ensino? (BORGES, 2014, p. 94) 

 
Para a autora, o ensino primário também passou por alterações 

características das propostas reformistas do MMM. Com a inclusão de Teoria 



56 
 

dos Conjuntos, baseada nas regras e estruturas axiomáticas e com o uso de 

uma linguagem apropriada, exigia de os alunos compreender os conceitos 

estudados (BORGES, 2014).  

Algumas tentativas de introdução da Matemática Moderna no ensino 

primário se deram por meio de manuais escolares. Na percepção de Duarte 

(2007, p. 105), os “manuais escolares primários se reduziam à introdução de 

alguns elementos da Teoria dos Conjuntos – que eram identificados com a 

Matemática Moderna – inseridos artificialmente num contexto tradicional”.  

Retomando França (2007), a autora salienta que o livro “Introdução da 

Matemática Moderna na Escola Primária”, publicado em 1963, pelas professoras 

Manhucia Liberman22, Lucília Bechara23 e Anna Franchi24, fora designado para 

a preparação de professores. O livro explana sobre a Teoria dos Conjuntos, com 

suas propriedades estruturais e linguagem simbólica. “Um livro teórico, 

conceitual, sem referências à metodologia e às práticas de sala de aula” 

(FRANÇA, 2007, p. 73).  

Na compreensão de França (2007), o GEEM patrocinou cursos para 

professores. “Todos os cursos visavam capacitar os professores nos novos 

conteúdo difundidos pelo MMM” (FRANÇA, p. 73). Ainda segundo a autora, 

esses cursos do GEEM, no ano de 1963, conseguiram atrair 900 professores. 

“Todos os cursos ofertados a professores primários pelo GEEM eram 

coordenados pela equipe formada pelas professoras Manhucia Liberman, Lucília 

Bechara e Anna Franchi” (FRANÇA, 2007, p. 73).  

Para Búrigo (1989), um dos princípios modernistas da matemática mais 

relevante no trabalho realizado pelo grupo de ensino primário do GEEM foi o de 

enfatizar a compreensão, de modo que os alunos criassem problemas, 

estudassem a tabuada por meio da decomposição de números naturais e a 

multiplicação por meio da propriedade distributiva. “Essa preocupação com a 

                                                           
22 Manhucia Perelberg Liberman (1927-2017): Professora de Matemática da rede pública 
paulista; foi fundadora do GEEM, organizando e ministrando cursos para professores primários; 
dedicou sua vida profissional ao Ensino Primário, com a publicação de livros didáticos (FRANÇA, 
2007). 
23 Lucília Sanchez Bechara: Professora de Matemática da rede pública paulista; fundadora do 
GEEM, com grande produção para o Ensino Primário, assim como Liberman, também organizou 
e ministrou cursos para professores (FRANÇA, 2007). 
24 Anna Franchi: professora muito atuante durante o MMM, com várias produções voltadas ao 
Ensino Primário (FRANÇA, 2007).  
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compreensão se combinava com a preocupação de levar em consideração o 

desenvolvimento da inteligência da criança” (BÚRIGO, 1989, p. 163).  

Ainda de acordo com a autora, outra influência do MMM, nesse trabalho 

sobre o GEEM, foi o destaque dado à unificação da linguagem matemática 

empregada nos cursos superiores e na escola primária, “o que teve alguns 

aspectos positivos, no sentido de tentar eliminar algumas terminologias 

desnecessárias” (BÚRIGO, 1989, p. 164).  

 

 

4.4 Apropriações do MMM: o programa de ensino 1965 e livros didáticos  
 

Em se tratando do Estado de Minas Gerais, o ensino primário nesse 

estado, na década de 1960, foi regulado por dois programas de ensino. O 

primeiro deles, o Programa do Ensino Primário Elementar de 1961, e como se 

verificou, mostrou-se em conformidade com os preceitos escolanovistas. O 

segundo, é o Programa do Ensino Primário de Minas Gerais, publicado em 1965. 

Organizado em quatro volumes, um tomo para cada série do ensino 

primário, o Programa de 1965 fora elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei 4024/61), Código do Ensino Primário (Lei 

2610/62) e aprovado pelo Conselho Estadual de Educação (Resolução nº. 1/64, 

de 13 de janeiro de 1964), tendo como Chefe do Departamento de Educação, 

Geraldo Sardinha Pinto, Secretário de Estado de Educação, José de Faria 

Tavares e Governador, José de Magalhães Pinto (MINAS GERAIS, 1965a). 

Nos objetivos do Programa de 1695 constam  

 
[...] a preparação do aluno para enfrentar os problemas da vida, 
ajustando a criança à era contemporânea, identificando-a às 
características de sua terra, de sua gente, pelo conhecimento mais 
íntimo dos aspectos culturais do Estado e do País, além da 
preocupação salutar e democrática de proporcionar a todos iguais 
oportunidades de educação (MINAS GERAIS, 1965a, p. 7). 

 
 O Programa de 1965 também trazia a necessidade de que se 

contemplassem os aspectos práticos da educação, possibilitando que os alunos 

tivessem conhecimentos capazes de qualificá-los para situações cotidianas. 

Assim, os legisladores do Programa de 1965 propunham uma aprendizagem 

relacionada com questões básicas da vida. “Não basta educar, mas educar 
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segundo o teor ideal do processo de convivência humana por todos almejados 

dentro dos princípios e valores do regime democrático” (MINAS GERAIS, 1965a, 

p.9). 

 Para sua elaboração, o Programa contou com a participação de 

comissões especiais das disciplinas do curso primário, a saber: Linguagem; 

Estudos Sociais; Matemática; Ciências Naturais e Educação para Saúde; Arte, 

Trabalho e Vida; Educação Física e Educação Musical. Cada comissão especial 

era formada por consultores e elaboradores. 

 Para a Comissão Especial de Matemática, o Programa contou com Rizza 

de Araújo Porto25 como consultora, e Altair Campos, Avany Vilhena, Helena 

Lopes, Jucy Stella Vieira de Vasconcellos, Maria Auxiliadora Campos Araújo 

Machado e Olga Barroca, além da própria Rizza de Araújo Porto, como 

elaboradores. A Professora Rizza era integrante do Programa de Assistência 

Brasileiro-Americana no Ensino Elementar (PABAEE), o qual visava a melhoria 

do ensino básico brasileiro mediante ações pedagógicas, afetando justamente o 

método e a didática das aulas de Matemática do ensino primário mineiro 

(ZIVIANI, 2015). 

O Programa  do Ensino Primário Elementar de 1965 tinha para a primeira 

série, a seguinte estrutura: introdução, objetivos gerais do ensino, organização 

do programa, resolução de problemas (com as habilidades necessárias para as 

quatro sérias primárias) e programa de matemática para a Escola Elementar. 

Cada conteúdo programático se dividia em “conteúdo” e “sugestões de 

atividades”. Assim, para a primeira série, previa-se o estudo de: sistema de 

numeração, adição e subtração, multiplicação e divisão, frações ordinárias, 

sistema legal de unidades de medida e conceitos geométricos (MINAS GERAIS, 

1965a). 

Para a segunda série, o Programa de 1965 trazia uma Introdução, na 

sequência apresentava os objetivos do ensino e, após os objetivos, os assuntos 

(também divididos em “conteúdo” e “sugestões de atividades”). Dessa forma, o 

Programa de 1695, para a segunda série fazia constar os conteúdos: sistema de 

numeração, adição e subtração, multiplicação e divisão, frações ordinárias, 

                                                           
25 Rizza de Araújo Porto, “professora de “Introdução a Educação Didática, Teoria e Prática”. 
Escolhida por ser membro de grande representatividade da Comissão Central Organizadora do 
Programa e Professora da Didática Matemática” (ZIVIANI, 2015, p. 58). 
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sistema legal de unidades de medida, sistema monetário e conceitos 

geométricos (MINAS GERAIS, 1965b).  

Na terceira série, o Programa apresentava os objetivos do ensino e, na 

sequência, os conteúdos programáticos, novamente divididos em “conteúdos” e 

sugestões de atividades”. Os conteúdos exibidos eram: sistema de numeração, 

adição e subtração, multiplicação e divisão, números decimais, sistema legal de 

unidades de medida, sistema monetário e conceitos geométricos (MINAS 

GERAIS, 1965c). 

Para a quarta série, o Programa de 1965, após os objetivos do ensino, 

recomendava o ensino de sistema de numeração, adição e subtração, 

multiplicação e divisão, frações ordinárias, números decimais, sistema legal de 

unidades de medida, sistema monetário, porcentagem e conceitos geométricos 

(MINAS GERAIS, 1965d). Diante do exposto, o programa do ensino primário de 

minas gerais apresentava, de modo geral, nos quatro volumes, praticamente os 

mesmos conteúdos, cujo grau de dificuldade para o entendimento do aluno 

variava de acordo com a série.  

Os Programas do Ensino Primário de Minas Gerais de 1965 

apresentavam uma atualização do currículo, num foco para atender às 

exigências do mundo moderno (OLIVEIRA; MENDONÇA, 2016). A 

caracterização do ensino de Matemática Moderna deu-se nesse Programa por 

meio da verificação de três aspectos: 

 
- O sistema de numeração, básico para compreensão dos processos 
quantitativos; 
- A geometria que merece um estudo mais sistematizado na escola 
elementar; 
- A introdução de rudimentos de álgebra, para familiarizar os alunos 
com as sentenças matemáticas (MINAS GERAIS, 1965, apud 
OLIVEIRA; MENDONÇA, 2016, p. 92). 

 
O Programa de 1965, no entendimento de Oliveira e Mendonça (2016), 

possui um alinhamento com as ideias do MMM, ou seja, o raciocínio, a 

descoberta, a intuição, a experimentação e a generalização como etapas do 

processo de aprendizagem. Nas referências do Programa de 1965, encontra-se 

como um dos autores o professor Waldecyr C. de Araújo Pereira, cuja obra Curso 

Moderno de Matemática, de 1962, foi tomada para realizar as análises dos 

cadernos neste trabalho. 
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Cabe destacar que a presente seção não visa um estudo sobre os 

programas de ensino, mas sim as características do MMM presentes no ensino 

mineiro na década de 1960. Porém, a literatura não oferece meios para uma 

melhor contextualização do MMM em Minas Gerais. Duarte e Borges (2008, p. 

3) nos advertem que a carência de pesquisas voltadas para o estudo do MMM 

em Minas Gerais,  

 
[...] revela uma lacuna histórica no que se refere aos rumos que a 
Educação Matemática tomou a partir da segunda metade do século 
XX, o que justifica tomar esse Movimento como objeto de uma maior 
investigação histórica nesse estado brasileiro.   

 
As autoras, defenderam ainda a necessidade de novas pesquisas 

diferentes daquelas já investigadas ou que possibilitem dar continuidade a 

estudos relativos ao MMM (DUARTE; BORGES, 2008). 
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5 ANÁLISE DOS CADERNOS DE PROFESSORES       

 

 

Os cadernos de Aroeira (1964) e Lopes (1969), por serem do ensino 

primário, apresentam um sistema multidisciplinar contendo várias matérias no 

mesmo material. A finalidade de analisar esses cadernos é encontrar respostas 

para a indagação estabelecida no início da pesquisa, qual seja como as 

recomendações pedagógicas para o ensino de aritmética foram apropriadas por 

professores primários do estado de Minas Gerais, durante a década de 1960 e, 

também, para desvendar o que neles está sendo comunicado. Assim, “o 

pesquisador descreve e interpreta o conteúdo das mensagens em busca de 

respostas para o problema de pesquisa e, assim, corrobora com a produção de 

conhecimento teórico relevante para a área em questão” (KRIPKA; SCHELLER; 

BONOTTO, 2015, p. 65).  

Conforme entendimento de Duarte (2017, p. 166), a preparação de um 

caderno de professor, contendo planos de aula, não permite sua utilização 

apenas “como recordação de aulas passadas. Serve ainda como consulta para 

futuras aulas e elaboração de novos planos de aula, auxiliando na formação do 

professor, possibilitando uma melhor preparação para o trabalho docente”. 

 

 

5.1 Caderno da Professora Maria Alice Aroeira 
 

Este caderno, datado do ano de 1964, pertence a uma professora do 

ensino primário, Maria Alice Aroeira, e encontra-se alocado no sítio eletrônico do 

repositório institucional da Universidade Federal de Santa Catarina26. O arquivo 

do caderno é apresentado em arquivo único e por vezes algumas imagens se 

mostram com qualidade não muito boa, o que não chegou a prejudicar as 

análises efetuadas. Não se pode precisar quando se deu o início da construção 

do caderno, pois o mesmo não foi fotografado na íntegra, mas tem-se registrado 

no caderno que se trata da terceira série do Ensino Primário.  

                                                           
26 Encontrado no endereço: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/161036.   

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/161036
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O caderno é do tipo capa dura na cor cinza, pautado em preto, com 182 

páginas e possui planos de aula de diversas matérias: aritmética, língua 

portuguesa, ciências, religião, geografia e história (DUARTE, 2017). A primeira 

página do caderno é branca e lisa, exibindo apenas a assinatura da responsável 

pela sua elaboração, Maria Alice Aroeira, como exibe a figura 3.  

 

Figura 3 – Detalhe da assinatura da Profa. Aroeira. 

 

Fonte: Aroeira (1964) 

 

O caderno é manuscrito em letra cursiva à tinta azul e possui algumas 

inscrições destacadas à tinta vermelha, como valores de questões de 

avaliações. A primeira data registrada no caderno é 29 de maio de 1964 e a 

última é 03 de novembro de 1964. Em algumas páginas exibe a data que foi 

escrito, assim como o nome da cidade, em que a Professora Maria Alice Aroeira 

lecionava, Ubá27, em Minas Gerais, conforme a figura 4.  

 

Figura 4 – Detalhe da caligrafia à tinta azul, com inscrições à tinta vermelha. 

 

Fonte: Aroeira (1964) 

                                                           
27 A cidade de Ubá está localizada na região da Zona da Mata Mineira, próxima aos estados do 
Rio de Janeiro e Espírito Santo. A palavra Ubá vem do tupi-guarani e significa canoa de uma só 
peça escavada em tronco de árvore. É também o nome popular da gramínea Gynerun sagittatum, 
de folha estreita, longa e flexível utilizada pelos indígenas na confecção de flechas e encontradas 
nas margens do ribeirão que corta a cidade (UBÁ, 2018). 
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Primeiramente é possível verificar que a Professora elaborou e aplicou um 

“Teste de Conhecimentos” que continha frases para completar questões. No 

período da Escola Nova, era usual avaliar a aprendizagem dos alunos por meio 

de testes, os quais podiam ser psicológicos ou pedagógicos. Os testes 

psicológicos tinham a pretensão de verificar a inteligência, o comportamento e 

características psicológicas dos alunos, enquanto os testes pedagógicos 

procuravam verificar os resultados da aprendizagem, qualquer que fosse a 

matéria de ensino ministrada (BASSINELLO; VALENTE, 2016). O caderno 

apresenta quatro provas mensais de Aritmética, uma delas, datada do dia 29 de 

maio de 1964, cujo valor é de 20 pontos, apresentada na figura 5. 

 

Figura 5 – Detalhe da prova mensal de Aritmética, do dia 29/05/1964.  

 

Fonte: Aroeira (1964) 

 

Na referida avaliação, a professora coloca uma observação de modo a 

reforçar a atenção do aluno, sobre a necessidade de repetir cada questão duas 

vezes, e fazer perguntas para colocação somente das respostas e problemas 

orais. Essa observação e o modo de elaboração das questões da prova mensal 
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estão em conformidade com o Programa de 1961, para a terceira série do curso 

primário: respostas rápidas, interesse na precisão do cálculo e compreensão do 

problema.  

A respeito de provas e avaliações, Valente (2006) comenta que exames, 

com provas escritas e orais constituem o modo de avaliar alunos nos diferentes 

ensinos escolares. O autor enfatiza a prescrição legal sobre as avaliações, desde 

a Lei 4024/61 em seu capítulo XI, artigo 59, que diz: “São preceitos legais 

referentes à apuração do rendimento escolar: I – A aprendizagem deverá ser 

verificada, d e maneira contínua e acumulada, ao longo de todo o período letivo” 

(BRASIL, 1961 apud VALENTE, 2006, p. 7). Assim, a avaliação se torna uma 

ferramenta pedagógica do professor, onde esse a elabora, a aplica e a corrige 

(VALENTE, 2006). 

Os planos de aula contidos nesse caderno, apresentam uma leitura, 

ditado, testes, avaliações e deveres. Alguns planos de aula estão enfeitados com 

figuras decorativas, feitos à mão ou com carimbos, e pintados com lápis de cor. 

Os desenhos dizem respeito ao tema tratado, por exemplo, uma bandeira do 

Brasil na semana da Pátria, conforme a figura 6:  

 

Figura 6 – Ilustração da Bandeira do Brasil, referente a semana da Pátria. 

 

Fonte: Aroeira (1964) 

 

Sobre o caderno da Professora Maria Alice Aroeira, no entender de Duarte 

(2017), a professora procurava possibilitar aos alunos entender as noções 

matemáticas de forma gradativa, valorizando a memorização de cálculos 

utilizados na resolução de problemas, os quais os alunos pudessem vivenciar 

situações do seu cotidiano, características essas do Movimento da Escola Nova. 
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Quadro 1 – Apropriações da Escola Nova presentes no caderno Prof.ª Aroeira 

Data Conteúdo 
29/05/1964 Prova mensal de aritmética. 

11/08/1964 Fatos fundamentais da adição e subtração. 

17/08/1964 
“Probleminhas”; Arme estas continhas e efetue; Continhas; 
Completar. 

18/08/1964 
Exercícios de contagem; Problemas; Exercícios com as operações 
“armadas”. 

19/08/1964 
Exercícios com as operações “armadas”; Arme e efetue; 
Probleminhas. 

20/08/1964 Números pares e ímpares; Problemas. 

24/08/1964 Problemas. 

25/08/1964 
Utilização de Relógio; Problemas; Exercícios com as operações 
“armadas”. 

26/08/1964 
Exercícios sobre horas; Ordem crescente dos números; Armar e 
efetuar; Aritmética – prova; Probleminhas; Exercícios com as 
operações “armadas”. 

31/08/1964 Probleminhas; Exercícios com as operações “armadas”. 

01/09/1964 
Problemas monetários; Exercícios sobre horas; Exercícios com as 
operações “armadas”. 

02/09/1964 
Exercícios monetários; Exercícios com as operações “armadas”; 
Debate sobre horas. 

03/09/1964 
Semana da Pátria; Exercícios com as operações “armadas”; 
Problemas. 

04/09/1964 
Continuar a ensinar a olhar as horas; Problemas como dever 
Exercícios com as operações “armadas”. 

08/09/1964 Problemas; Horas – relógio (que horas são?) 

10/19/1964 
Estudo sobre algarismos romanos; Dever: problemas; Exercícios 
com as operações “armadas”. 

15/09/1964 Continuação dos estudos sobre algarismos romanos; Problemas. 

16/09/1964 Cálculo mental; Problemas; Números vizinhos. 

18/09/1964 
Ordem decrescente; Exercícios com as operações “armadas”; 
Algarismos romanos; Horas – relógio. 

22/09/1964 
Probleminhas orais; Dever: Exercícios com as operações “armadas” 
Armar e efetuar; Problemas. 

24/09/1964 Dever: Exercícios com as operações “armadas”. 

28/09/1964 Recapitular horas (revisão); Problemas. 

29/09/1964 
(30/09/1964) 

Prova de Aritmética; Probleminhas; Completar (sequência 
numérica); Números pares e ímpares; Ditado de quantias; 
Exercícios com as operações “armadas”; Desenhar um relógio; 
Dever: problemas; Exercícios com as operações “armadas”. 

01/10/1964 
Correção da provinha; Recordação de múltiplos e submúltiplos; 
Números crescentes e decrescentes; Horas; Dever: Exercícios com 
as operações “armadas”; Problemas. 

02/10/1964 
Debate sobre cálculo mental; Continhas de somar e diminuir; 
Exercícios sobre horas; Série decrescente; Exercícios com as 
operações “armadas”. 

08/10/1964 Exercícios com as operações “armadas”; Problemas. 

09/10/1964 
Problemas orais; Exercícios com as operações “armadas”; Nome 
dos numerais; Pares, dúzias. 

14/10/1964 
Probleminhas orais; Dever: problemas; Exercícios com as 
operações “armadas”; Completar (operações com números). 
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16/10/1964 
Aritmética: problemas mentais; Armar e efetuar; Problemas; 
Exercícios com as operações “armadas”. 

19/10/1964 
Revisão: números romanos e séries crescentes e decrescentes; 
Dever: Exercícios com as operações “armadas”; Problemas. 

20/10/1964 Problemas orais; Dever: problemas; Armar e efetuar. 

21/10/1964 
Exercícios: múltiplos e submúltiplos, números pares e ímpares, 
várias continhas; Dever: problemas; Exercícios com as operações 
“armadas” (dinheiro). 

22/10/1964 

Prova mensal de aritmética; Problemas orais; Vizinhos; Problemas 
escritos; Exercícios com as operações “armadas”; Geometria 
(desenhar um quadrado e um círculo); Dever: problemas; Desenhar 
relógio. 

30/10/1964 
Recordação geral da matéria; Probleminhas orais; Dever: 
problemas. 

03/11/1964 Probleminhas orais; Dever: Exercícios com operações; Problema. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Por meio do quadro 1, pode-se observar os assuntos tratados nas aulas 

dadas a partir do mês de maio do ano letivo de 1964. Foram realizadas 

avaliações de Aritmética; problemas com operações elementares (orais, 

escritos, mentais, com valores monetários, com horas); exercícios com 

operações; números pares, ímpares, romanos, crescentes e decrescentes, 

decimais; sequências numéricas, dentre outros.  

Nota-se que, em praticamente em todos os dias de aula, a professora 

apresentou problemas com operações elementares para a classe. O enunciado 

desses problemas trazia situações do cotidiano do aluno, conforme a figura 7. 

 

Figura 7 – Enunciado de problema com situações cotidianas do aluno.  

 

Fonte: Aroeira (1964) 

 

Relativamente à Aritmética, aparecem notas sobre o que deveria ser 

ensinado, sem qualquer comentário sobre o procedimento a ser adotado para a 

sua consecução. Contudo, a maior parte das atividades propostas para o ensino 

de aritmética encontra-se registrada em sua totalidade, sem fazer menção sobre 

a metodologia a ser utilizada em sua execução, conforme Duarte (2017).  
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No caso da Figura 8, há a indicação de que os problemas eram orais, 

conforme recomendava Irene de Albuquerque,  

 
[...] tais problemas são muito usados para cálculo mental, em qualquer 
série [...]. O professor deveria apresentar ao aluno elementos extraídos 
do próprio meio escolar ou familiar (cadernos, cadeiras, alunos, notas, 
viagem para a escola, pessoas da família, brinquedos etc.) (1951, p. 
48).   

 
Embora Albuquerque (1951) propusesse uso de materiais para o 

aprendizado, estes não representavam a centralidade do ensino, participando 

como mediadores para a resolução de problemas orais. A figura 8 trata de um 

comentário introdutório para a aula de aritmética, para, então, trabalhar com 

problemas orais. 

 

Figura 8 – Comentário sobre o assunto a ser tratado no dia. 

 

Fonte: Aroeira (1964) 

 

O Programa de 1961 recomendava que “todo trabalho deve ser 

desenvolvido através de problemas que sejam situações significativas” (MINAS 

GERAIS, 1961, p. 134). E continua: “o trabalho será enriquecido com problemas 

reais e atuais [...] que decorram das experiências dos alunos, que os interessem, 

que os estimulem a raciocinar, que promovam associações úteis” (MINAS 

GERAIS, 1961, p. 135).  

No entendimento de Irene de Albuquerque (1951, p. 13), “a criança gosta 

de ver, pegar, sentir as coisas”. Ainda segundo a autora, “usar objetos do mundo 

real, desenhos, massa plástica, papel e tesoura etc., ajudam muito mais do que 

longas explicações ou infindas decorações” (ALBUQUERQUE, 1951, p. 13). 
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Cabe lembrar, nesse sentido, que no escolanovismo os objetos utilizados em 

sala de aula perdiam a centralidade, ganhando destaque os problemas por eles 

proporcionados e a reflexão sobre objetos do dia a dia das crianças (SOUZA, 

2013). 

Backheuser (1933), entendia que o relógio era dos mais uteis 

instrumentos para a noção de número, além de se poder ensinar as horas. Os 

cálculos mentais tinham, para esse autor, um papel acentuado na didática da 

aritmética. “As lições de aritmética, em todas as classes, devem ser precedidas 

de exercícios de cálculo mental, concreto e abstrato, a fim de acordar e preparar 

a mente infantil para as operações a efetuar” (CARNEIRO LEÃO apud 

BACKHEUSER, 1933, p. 90). Um exemplo de exercício elaborado por Aroeira 

(1964) utilizando relógio pode ser visto na figura 9. 

 

Figura 9 – Exercício usando relógio. 

 

Fonte: Aroeira (1964) 

 

O caderno apresenta 50 planos de aulas. Desses, 15 se referem 

exclusivamente a problemas orais, os quais a professora Aroeira os denominou 

por “Probleminhas Orais”, ou seja, 30% dos planos de aula presentes no caderno 

são de problemas orais. Há a presença em quatro planos de cálculos mentais, 

isto é, 8% dos planos se referem à cálculos mentais. Sobre cálculos mentais, 

Backheuser (1933, p. 108) entendia que era imprescindível fazer exercícios de 

cálculo mental, por ser “excelente auxiliar da inteligência na vida prática, isto em 

todas as fases, mas principalmente nas duas primeiras”. Um recorte de um 

probleminha oral é destacado na Figura 10. 
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Figura 10 – Probleminha oral. 

 

Fonte: Aroeira (1964) 

 

Verifica-se também que 68% dos planos de aula são sobre problemas 

monetários. A respeito disso, Backheuser (1933) ressalta que exercícios sobre 

compra e venda são convenientes para se ensinar soma e subtração. Para o 

autor,  

 
A criança deve se documentar sobre o preço de toda sorte de objetos 
com que tenha de lidar. Assim: lápis, pena, papel, frutas, doces, 
sorvetes etc., etc. 
Em seguida, sobre o preço dos gêneros alimentícios (legumes, pão, 
leite etc.), obtendo listas nas próprias casas comerciais ou nos 
anúncios de jornais. Com isto desenvolver-se-á na criança o espírito 
de iniciativa (BACKHEUSER, 1933, p. 130). 

  

Do mesmo modo, Albuquerque (1951, p. 159) destaca que “os problemas 

com dinheiro são dos mais comuns no uso cotidiano e, portanto, neles deve ser 

a criança treinada, exercitando a leitura, a escrita, os cálculos de quantias”. 

Essas recomendações também se encontram expressas no Programa de 1961 

como já referido. 

Um exemplo de problemas envolvendo dinheiro é mostrado na Figura 11 

a seguir: 

 

Figura 11 – Problema envolvendo dinheiro. 

 

Fonte: Aroeira (1964) 
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Backheuser (1933, p. 107) afirma “que não é possível, no ensino de 

aritmética, deixar de parte nem o lado intuitivo, nem a memorização, nem o 

raciocínio, nem o sentido prático da vida”. Essas propostas, ao nosso ver, estão 

contempladas nas atividades colocadas em prática pela professora Maria Alice 

Aroeira, uma vez que é possível observar, no seu caderno atividades para o 

ensino de aritmética, que elas trazem ilustrações, tratam da memorização da 

tabuada, do cálculo mental e de problemas do cotidiano.  

Das leituras realizadas, procurando entrecruzar as informações presentes 

nas fontes escolhidas (caderno da professora Aroeira, obras de Backheuser e 

Albuquerque e o Programa vigente na época da elaboração do caderno) pode-

se constatar que a professora Maria Alice Aroeira apropriou-se em grande 

medida das propostas do Movimento da Escola Nova para a elaboração se seus 

planos de aula para o ensino de aritmética. 

 

 

5.2 Caderno da Professora Sônia Bertges Lopes 

 

Conforme já anunciado anteriormente, diante dos objetivos deste estudo, 

adotamos, como uma das fontes de pesquisa, o caderno da Professora Sônia 

Bertges Lopes, datado do ano de 1969. As imagens do caderno da Professora 

Sônia estão alocadas no sítio eletrônico do Repositório institucional da 

Universidade Federal de Santa Catarina28. O arquivo digital do caderno contém 

três partes. 

 O caderno da Professora Sônia é do tipo espiral com 212 páginas, possui 

uma capa xadrez azul e branco com uma imagem de um estádio de futebol; 

possui um espaço para preenchimento com Nome, Matéria e Professor. A 

primeira data presente no caderno é 04 de março de 1969 e a última, 27 de maio 

de 1969. É um caderno da quarta série primária, da turma “B”. A parte direita da 

capa apresenta desgaste. A capa do caderno pode ser vista na figura 12, a 

seguir. 

 

 

                                                           
28 Encontrado no endereço: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/171518. 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/171518
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Figura 12 – Capa do caderno da Prof.ª Sônia Bertges Lopes. 

 

Fonte: Lopes (1969)  

 

Em todos os planos de aula que constituem o caderno, nota-se a presença 

da série, turma, matéria, assunto, objetivos, motivação, desenvolvimento e dever 

de casa. O caderno é manuscrito à tinta azul e possui alguns escritos a lápis, 

conforme a figura 13 a seguir.   
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Figura 13 – Detalhe da caligrafia à tinta azul.

 

Fonte: Lopes (1969)  

 

As inscrições a lápis presentes na figura 13 referem-se à ordem de classe 

dos algarismos. Classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões 

e classe dos bilhões, estão escritas de forma abreviada na mesma figura. 

O caderno contém vários planos de aula das matérias: aritmética, 

ciências, geografia e estudos sociais. No que se refere aos planos de aula de 

aritmética, constam deveres de casa, exercícios, problemas orais e escritos, 

conceitos geométricos. Os planos de aula apresentam, em sua maioria, série, 

turma, matéria, assunto e objetivos, conforme mostrado na Figura 14. 
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Figura 14 – Plano de Aula nº 3, datado do dia 06/03/1969. 

 

Fonte: Lopes (1969)  

 

No início do caderno, encontra-se o “Programa para o mês de março” 

relativo à matéria Aritmética. A figura 15 exibe parte dos conteúdos de aritmética 

para o referido mês. 

 

Figura 15 – Programa para o mês de março. 

 
Fonte: Lopes (1969) 

 

 

Desde logo, chama a atenção por tratar-se dos objetivos para o ensino do 

sistema de numeração. Ao final, encontra-se a orientação de que deveria ser 

seguido o que consta nas páginas 407 e 408, referindo-se, possivelmente, ao 

Programa de 1965, onde, nessas páginas encontra-se tais objetivos.  
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A busca por apropriações feitas pela professora Lopes passou pela leitura 

do Programa de 1965. Nele, às páginas 407, podem ser lidos na coluna intitulada 

“Conteúdos”, os seguintes objetivos:  

 
Ler e escrever numerais que representem números maiores, de acordo 
com a necessidade. 
Ler e escrever numerais por meio de palavras. 
Estudar as estruturas dos números representados por 9 ou mais 
algarismos (MINAS GERAIS, 1965d, p. 407). 

 
 Pode-se então verificar que os objetivos a serem alcançados para o 

ensino da numeração eram os mesmos do Programa de 1965. Logo, as 

atividades as quais a professora Lopes faz referências deveriam ser aquelas 

constantes às páginas 407 e 408 daquele documento oficial. Com efeito, às 

páginas 407 e 408 trazem sugestões de atividades para o ensino do sistema de 

numeração. 

Além disso, nota-se, tanto no caderno quanto no Programa de 1965, o uso 

dos termos: “numerais” e “estruturas”, nomenclaturas essas utilizadas durante o 

Movimento da Matemática Moderna. Fazia-se, inclusive, diferenciação entre 

“número” e “numeral” utilizados para o ensino de aritmética durante a vigência 

desse Movimento. Observa-se que no caderno, a professora também enfatiza 

essa diferença: 

  

Figura 16 – Diferença entre número e numeral  

 

Fonte: Lopes (1969) 

 

Até o Plano de número 7, a professora Lopes dedicou-se ao ensino do 

sistema de numeração e dos algarismos romanos. Cabe ainda enfatizar que, de 
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acordo com Oliveira e Mendonça (2016), o sistema de numeração era um dos 

conteúdos recomendados para o ensino da matemática moderna. 

De acordo com Programa de 1965, pelo sistema de numeração, o aluno 

deveria ser capaz de “compreender a importância do número para interpretação 

de muitas situações sociais” (MINAS GERAIS, 1965d, p. 405).  Essa 

recomendação do Programa de 1965 está presente no plano de aula da 

professora Lopes.  

O Programa também nos traz que os alunos compreenderiam “o princípio 

do valor posicional permitindo expressar os números de diversos modos” 

(MINAS GERAIS, 1965d, p. 405). Diante dessas recomendações o aluno deveria 

ser capaz de “identificar os princípios que regem os sistemas de numeração 

arábica e romana; ler, escrever e interpretar qualquer numeral arábico e romano” 

(MINAS GERAIS, 1965d, p. 405).   

Ainda a respeito de sistema de numeração, Waldecyr C. de Araújo 

Pereira, um dos autores referenciados na bibliografia do Programa do Ensino 

Primário de Minas Gerais, relata que 

 
O homem obteve a ideia fundamental da numeração, observando que 
os indivíduos são reunidos em famílias, as famílias em tribos, as tribos 
em cidades, as cidades em nações etc.  
Obedecendo essa indicação prática, procurou agrupar as unidades 
simples para formação de unidades compostas e as unidades 
gradualmente compostas foram constituídas de um modo regular, 
tomando sempre um número (sempre o mesmo) de unidades (simples 
e compostas) de uma ordem qualquer, para constituírem a de ordem 
imediatamente superior (PEREIRA, 1962, p. 44) 

  

Essa citação de Pereira (1962) nos apresenta a origem dos sistemas de 

numeração e como foram desenvolvidos em torno da ideia de ordenação. No 

caso do caderno da professora Lopes, entendemos que havia uma preocupação 

com a ordem e valor do algarismo, bem como a ênfase em utilizar os números 

em situações do cotidiano.  

Relativamente à obra de Pereira (1962) verificou-se que, além de tratar-

se de trabalho voltado ao ensino da matemática moderna para uso de 

professores dos anos iniciais, trata-se da única referência sobre o MMM que 

consta no Programa de 1965. O primeiro livro didático para o ensino primário 

publicado no Brasil data de 1967, Coleção Curso Moderno de Matemática para 

as escolas elementares de autoria de Manhucia P. Liberman, Anna Franchi e 



76 
 

Lucília Bechara. No entanto, o volume destinado à quarta série somente foi 

publicado em 1970. Por essa razão considera-se a impossibilidade de a 

professora Lopes ter-se apropriado dessa obra.  

Possivelmente, no que se refere às propostas de ensino da matemática 

moderna, a professora Lopes fez uso da obra de Waldecyr C. de Araújo Pereira, 

intitulado Curso Moderno de Matemática de 1962. Esse mesmo autor ainda 

publicou a obra intitulada Matemática dinâmica com números e cores, quando o 

autor explicita como trabalhar com o material cuisenaire29.  

 

Figura 17 – Plano de Aula nº 4, datado do dia 07/03/1969. 

 

Fonte: Lopes (1969) 

 

O Plano de aula número 4, representado na figura 17, trata do estudo dos 

números romanos. Os planos de aula apresentam a seguinte estruturação: 

número do plano; data; série; turma; matéria; assunto; objetivos; motivação; 

desenvolvimento, como mencionado. Há alguns planos estruturados com uma 

seção de verificação, seguidos sempre dos deveres de casa, conforme 

destacado na figura 18.  

 

                                                           
29 Material cuisinaire, também denominado de Método dos números em Cor ou Escala cuisenaire 
ou Réguas de cor, compõe-se de barras coloridas em forma de prismas. Cada barra associa-se 
a uma cor diferente e representa um número (BORGES; CAMPOS; DUARTE, 2011). 
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Figura 18 – Detalhe do Dever de Casa, referente ao Plano de Aula nº 3. 

 

Fonte: Lopes (1969)  

 
Para Zambelli (2013), o professor possui a motivação fundamental para, 

auxiliado por instrumentos pedagógicos, despertar os alunos a se motivarem a 

aprender os conteúdos escolares. Nesta pesquisa, entende-se motivação como 

um esforço de levar a compreensão de conteúdos aritméticos de forma mais 

facilitada. Essa motivação, na década de 1960, passava pela oferta de atividades 

acordadas com o cotidiano dos alunos. 

Analisando o caderno, notamos traços da Escola Nova no plano de aula 

número 2, datado em 05 de março de 1969, onde a professora escreve como 

objetivo o “desenvolvimento da importância do número dentro das situações 

sociais” (LOPES, 1969, p. 8), entendido como a preocupação em abordar na sala 

de aula situações da vida diária dos alunos. Isso corrobora com Borges (2018, 

p. 162), quando a autora nos relata que “na Escola Nova as atividades deveriam 

estar acordadas à vida da criança e aos seus interesses e suas necessidades”. 

O recorte dos objetivos desse plano pode ser visto na figura 19 a seguir. 
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Figura 19 – Recorte dos Objetivos do Plano nº 2

 

Fonte: Lopes (1969) 

 

No plano de aula número oito, de 13 de março de 1969 (podendo ser visto 

na figura 20), a Professora Lopes aborda o assunto “Conjunto e Subconjunto”, 

tendo como objetivo “levar as crianças a perceberem a ideia de conjunto, tanto 

em matemática quanto na vida diária” (LOPES, 1969, p.35). Assim sendo, solicita 

aos alunos exemplos de conjuntos, verificando o entendimento deles sobre o 

tema.  

Destaca-se ainda nesse plano de aula o uso de flanelógrafo30, figuras e 

material manipulativo que, no entendimento de Borges (2018, p. 163), “explicaria 

sobre a representação dos conjuntos com seus elementos”, inclusive a ideia de 

conjunto vazio e conjunto unitário. A Professora Sônia, nesse plano de aula, 

também propôs o uso dos símbolos ∈ e ∉, como relação de pertinência entre 

elementos e conjuntos, podendo ser visto na figura 21. 

A esse respeito, Borges (2018, p.163) comenta: 

 
O que se nota é que, embora esse caderno da professora Sônia 
Bertges Lopes traga planos de aula para a 4ª série da escola primária, 
ao que parece, somente nesse momento escolar é que alunos dessa 
escola primária estavam conhecendo sobre conjuntos, visto que em 
seu planejamento as instruções são para uma introdução a esse 
assunto, partindo de exemplos da vida diária das crianças. Outro ponto 
a destacar é que, diferente de todas as aulas anteriores, a professora 
recorreria aos materiais manipulativos, muito utilizados no ensino de 
conjuntos com as crianças nesse período da matemática moderna. 

 
Sobre a teoria dos conjuntos, França (2007, p. 112) ressalta que “a 

matemática moderna foi buscar na teoria dos conjuntos uma linguagem que a 

unificasse”. Ainda segundo a autora, a aplicação da linguagem da teoria dos 

conjuntos foi recomendada na abordagem dos conteúdos de matemática, 

                                                           
30 “Quadro de exibição; tipo de tábua que, revestida por flanela ou feltro, é usada para exibir 
alguma coisa, muito usado por professores em suas aulas; quadro de feltro ou quadro de flanela”. 
Disponível em: <https://www.dicio.com.br/flanelografo/>. Acesso em: 05 nov. 2018. 

https://www.dicio.com.br/flanelografo/


79 
 

contribuindo para atingir os objetivos do programa de matemática moderna 

(FRANÇA, 2007).  

Neste caderno, como se verifica, as recomendações do MMM estão 

presentes nos planos de aula da professora Lopes. Os planos de 8 a 11 tratam 

de conjuntos e subconjuntos. O plano número 8 (Figura 20) traz os objetivos da 

aula referente à teoria dos conjuntos para o ensino de aritmética no curso 

primário, reforçando seu uso, tanto para o aprendizado de matemática quanto 

para o dia a dia do aluno. 

 

Figura 20 – Recorte do Plano nº 8, dia 13/03/1969 

 

Fonte: Lopes (1969) 

 

Figura 21 – Uso dos símbolos de pertinência 

 

Fonte: Lopes (1969) 

 

O ensino da Teoria dos Conjuntos é uma das características do 

Movimento da Matemática Moderna. Na percepção de Borges (2018), durante o 

MMM, almejava-se que os professores ensinassem teoria dos conjuntos, 

estruturas e simbolismo matemático empregado nas operações matemáticas. 
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Um exemplo do uso de simbologia matemática pela professora Lopes encontra-

se na figura 22. 

 

 

Figura 22 – Exercícios utilizando simbologia matemática 

 

Fonte: Lopes (1969) 

 

 

 Outra particularidade marcante do Movimento da Matemática Moderna é 

o uso da simbologia matemática. Os símbolos de “pertence” (∈), “não pertence” 

(∉), “contém” (⊃) e “está contido” (⊂), próprios da teoria dos conjuntos, foram 

utilizados em alguns planos de ensino pela professora Sônia. Além disso, esses 

planos exibem a representação de conjunto na forma de chaves, { }, dos sinais 

de “maior que” (>) e “menor que” (<) símbolos da teoria dos conjuntos utilizados 

pelos professores que aderiram ao MMM.  
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Figura 23 – Simbologia matemática 

 

Fonte: Pereira, 1962 p. 14 

 

Na análise do caderno da professora Sônia, procuramos destacar alguns 

traços das apropriações presentes no documento. Ideários da Escola Nova, bem 

como do Movimento da Matemática Moderna foram os objetos das análises, 

atentando para quais são os preceitos contidos no Programa de Ensino de 1965. 

Como se pode observar nas figuras 22 e 21, a professora Lopes fez uso de 

símbolos matemáticos que também se encontram exibidos na obra de Pereira 

(1962). 

No plano número 27 a professora Lopes discorre sobre o mínimo múltiplo 

comum, com a finalidade de “levar as crianças a compreender que há múltiplos 

comuns de dois ou mais números. Compreenderem que entre os múltiplos 

comuns a 2 (sic) ou mais números, há um múltiplo que é o menor” (LOPES, 

1969, s/p.). Nesse plano há a descrição de como encontrar os múltiplos de 3. 

Utiliza-se a ideia de conjunto e enfatiza-se a questão de que se trata de um 

conjunto infinito. 
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 Figura 24 – Múltiplos de 3 

 

Fonte: Lopes (1969) 

 

 Na obra de Pereira (1962), embora não dê exemplos de múltiplos infinitos, 

traz uma nota na qual o autor define o que vem a ser conjuntos finitos e infinitos, 

conforme nos mostra a figura 25: 

 

 
Figura 25 – Conjuntos finitos e infinitos 

 

Fonte: Pereira (1962, p. 43) 
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No Quadro 2, a seguir, apresentamos os conteúdos ensinados pela 

Professora Sônia Bertges Lopes: 

  

Quadro 2 – Conteúdos aritméticos presentes no caderno da Prof.ª Lopes 

Data Conteúdo 
04/03/1969 Numeração 

05/03/1969 Recordação da aula passada (Numeração) 

06/03/1969 Sistema de Numeração; Conhecimento do valor do algarismo 

07/03/1969 Completar a aula anterior; estudo dos algarismos romanos 

10/03/1969 
Fixar a matéria da aula anterior; valor absoluto e relativo; 

algarismos romanos 

11/03/1969 Teste; Numeração: números ordinais 

12/03/1969 Correção da prova e dos deveres de casa 

13/03/1969 Conjunto e Subconjunto 

17/03/1969 Conjunto e Subconjunto 

18/03/1969 Corrigir os deveres; verificação de conjuntos e subconjuntos 

19/03/1969 Corrigir os deveres; Adição e suas propriedades 

20/03/1969 Corrigir os deveres; Adição e suas propriedades 

21/03/1969 Corrigir os deveres; Adição e suas propriedades 

24/03/1969 Correção dos deveres; Subtração 

25/03/1969 Corrigir os deveres; Multiplicação 

26/03/1969 Correção dos deveres; Propriedades da Multiplicação 

27/03/1969 Correção dos deveres; Exercícios  

31/03/1969 Multiplicação: Multiplicativos 

01/04/1969 Correção dos deveres 

02/04/1969 Prova 

08/04/1969 Correção da prova; Divisão 

09/04/1669 Conceitos Geométricos 

10/04/1969 Círculo; Circunferência; Ângulos 

11/04/1969 Exercícios para verificar a aprendizagem de Geometria 

14/04/1969 Correção dos deveres; Exercícios para melhor fixação 

15/04/1969 Mínimo Múltiplo Comum 

16/04/1969 Divisibilidade por 2, 5, 10, 4, 3 e 9  

18/04/1969 Corrigir os deveres; Fatoração 

22/04/1969 Recordação de múltiplo, divisor, fatoração, divisibilidade 

23/04/1969 Corrigir os deveres; Mínimo Múltiplo Comum 

24/04/1969 M.M.C. 

25/04/1969 Frações ordinárias; Terminologia; Representação 

28/04/1969 Recordação de múltiplos, divisores, m.m.c. e fatoração 

29/04/1969 Levantamento de gráfico (noção de média) 

02/05/1969 Prova de Aritmética 

05/05/1969 Fração: própria, imprópria, aparente e números mistos 

06/05/1969 Correção dos Deveres 

09/05/1969 Fixação e simplificação de frações 

12/05/1969 Soma de frações 

13/05/1969 Fração 

14/05/1969 Correção dos exercícios; exercícios de fixação 

15/05/1969 
Recordação de: soma de frações, transformação de número misto 

em fração imprópria e vice-versa, escrever numerais 

16/05/1969 Aritmética 
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21/05/1969 Soma, subtração, algarismos romanos, numeração ordinal 

26/05/1969 Recordação da matéria dada 

27/05/1969 
Elaboração de definições e de princípios relacionados a 

multiplicação e divisão 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Uma característica marcante da Escola Nova presente no caderno da 

professora Sônia é a presença de problemas de situações do cotidiano dos 

alunos. No entendimento de Souza (2013), a Escola Nova recomendava 

atividades desenvolvidas em várias situações do cotidiano do aluno. Da mesma 

forma, um dos objetivos do Programa de Ensino de 1965 era a possibilidade dos 

alunos em ter conhecimentos capazes de qualificá-los para casos cotidianos. A 

figura 26 exibe um exemplo de problemas com situações cotidianas. 

 

Figura 26 – Problemas com situações cotidianas

 

Fonte: Lopes (1969) 

  

 

Outra característica escolanovista presente no caderno da professora 

Sônia Bertges Lopes é diz respeito à apresentação de problemas orais. Sobre 

esse assunto, Backheuser (1933) discorre sobre a importância dos exercícios de 

cálculo mental, auxiliando na inteligência e na vida prática dos alunos. Um 

recorte de problemas orais pode ser visto na figura 27.  
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Figura 27 – Problemas orais  

 

Fonte: Lopes (1969) 

  

A respeito das apropriações do MMM presentes no caderno da professora 

Sônia, encontramos assuntos relativos as propriedades das operações. França 

(2007) ressalta o uso das propriedades das operações. Para a autora, “algumas 

atividades matemáticas, conforme as orientações do MMM, priorizava fatos 

matemáticos e propriedades estruturais das operações” (FRANÇA, 2007, p. 

194). Da mesma forma, o Programa de Ensino de 1965 trazia nos objetivos 

referentes à adição e subtração, “efetuar as operações empregando recursos 

diversos” (MINAS GERAIS, 1965d, p. 405). As próximas figuras mostram 

recortes dos planos de aula e exercícios sobre propriedades das operações. 

 

Figura 28 – Plano nº 12 de 19/03/1969, adição e suas propriedades 

 

Fonte: Lopes (1969) 
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Figura 29 – Propriedades da multiplicação

 

Fonte: Lopes (1969) 

 
 

Figura 30 – Exercício sobre propriedades das operações 

 
Fonte: Lopes (1969) 

  

 

Como se pode notar ao observar as figuras 28, 29 e 30, a professora 

Sônia Lopes apresentou, em seu caderno, diversas atividades envolvendo as 

propriedades estruturais das operações aritméticas.  Dessa forma, entende-se 

que a professora estava informada de pelo menos algumas das recomendações 

do Movimento da Matemática Moderna.  

Assim como evidenciado no caderno da professora Sônia Lopes, a obra de 

Waldecyr Pereira também apresenta as operações elementares da aritmética e 
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as correspondentes propriedades estruturais dessas operações, como se pode 

notar na figura 31: 

 

 

 Figura 31 – Propriedades comutativa e associativa da multiplicação 

 

Fonte: Pereira, 1962 p. 94 

  

Retomando ao assunto teoria de conjuntos presente no caderno da 

professora Sônia e observando o Programa de Ensino de 1965, percebemos que 

a teoria dos conjuntos não consta no Programa. Talvez esse assunto tenha sido 

determinado por uma resolução ou recomendação da Secretaria de Educação 

de Minas Gerais, porém não encontramos os documentos que comprovem essa 

premissa. 

 

 

5.3 Apropriações das professoras Aroeira e Lopes do Movimento 

Escolanovista e do Movimento da Matemática Moderna 

 

Das análises efetuadas, observa-se o alinhamento do caderno da 

professora Maria Alice Aroeira com os Programas de Ensino Primário Elementar, 

de Minas Gerais, promulgado em 1961. Tanto no caderno da professora Aroeira 

quanto no Programa de Ensino de 1961, notamos traços característicos do 

movimento Escola Nova. Essa concordância com o escolanovismo pode ser 
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notada nas recomendações de Everardo Backheuser (1931) e Irene de 

Albuquerque (1951). Vale lembrar que esses autores eram referências para o 

referido Programa de Ensino.  

O caderno da professora Sônia Bertges Lopes encontra-se, em parte, 

alinhado com o Programa do Ensino Primário de Minas Gerais, para a quarta 

série, publicado em 1965. No mencionado caderno, percebemos traços do 

movimento Escola Nova e Movimento da Matemática Moderna (MMM).  

Verificou-se que o Programa de 1965 traz algumas recomendações do 

MMM. No entanto, o caderno de Lopes, acrescenta outras proposições além 

daquelas propagadas pelo referido Programa, por exemplo, o tratamento das 

operações aritméticas, enfatizando suas propriedades estruturais e o uso de 

símbolos da teoria dos conjuntos. As propriedades das operações aritméticas 

podem ser vistas na obra de Waldecyr C. de Araújo Pereira, intitulada “Curso 

Moderno de Matemática, de 1962. Esse livro foi utilizado para verificar possíveis 

apropriações das recomendações do MMM, pois encontra-se nas referências do 

Programa de 1965 do estado de Minas Gerais. 

Embora haja um intervalo de aproximadamente cinco anos entre os 

cadernos, em ambos verificamos que as professoras enfatizaram o uso de 

exercícios orais, de situações próximas ao cotidiano dos alunos. Notamos, 

também, uma semelhança no uso de materiais concretos em diversas aulas das 

professoras.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  

Esta investigação teve por objetivo responder ao seguinte 

questionamento: “Como as recomendações pedagógicas para o ensino de 

aritmética foram apropriadas por duas professoras do ensino primários do estado 

de Minas Gerais, durante na década de 1960?”. Para tanto, utilizou como fontes 

de pesquisa os cadernos das professoras mineiras Maria Alice Aroeira e Sônia 

Bertges Lopes, os programas de ensino de Minas Gerais de 1961 e 1965, as 

obras de Backheuser (1933), Irene de Albuquerque (1951) e Pereira (1962), além 

de artigos, dissertações e teses sobre esse assunto.  

As diversas e diferentes reformas educacionais pelas quais passou a 

nação brasileira decorreram de transformações econômicas, políticas e sociais 

que tiveram reflexos na educação e permitiram a divulgação e circulação de 

ideias pedagógicas de outros países (TRINDADE; MENEZES, 2009). Essas 

reformas favoreceram a renovação dos métodos e processos de ensino, como o 

movimento da escola nova e o movimento da matemática moderna, destacados 

neste estudo.  

Considerou-se que a utilização dos cadernos para a escrita da história da 

educação matemática é uma das contribuições da história cultural, uma vez que, 

por meio dos cadernos, tem-se a possibilidade de verificar como ocorreram as 

apropriações de recomendações pedagógicas na sala de aula. 

A legislação escolar, para este estudo é entendida como uma fonte de 

pesquisa que propicia o despertar de reflexões e a compreensão predisposições, 

continuações e colapso da estrutura educacional brasileira. A legislação pode 

auxiliar, também, na percepção das relações entre história regional e história 

nacional. Ainda, cabe atentar que a legislação se fundamenta de um caráter 

geral, destinando-se à sociedade. 

Os manuais didáticos também foram fontes utilizadas pois podem revelar 

normas e práticas presentes no ensino da matemática escolar. São manuais 

destinados a professores, proporcionando-lhes orientações para uso em sala de 

aula, tornando-se ferramentas facilitadoras do ensino (DUARTE; BORGES; 

CAMPOS, 2012). 
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O Movimento da Escola Nova, conforme nos assegura Saviani (2012), foi 

um movimento de inovação pedagógica. Refere-se a uma teoria pedagógica que 

considera que é indispensável aprender a aprender, onde os professores 

atuariam como orientadores da aprendizagem. O movimento escolanovista 

transfere a atenção dos conteúdos para os métodos e da quantidade para a 

qualidade.  

O Movimento da Matemática Moderna (MMM) visava repensar o ensino 

da matemática escolar. Os defensores do MMM, de acordo com Medina (2007), 

pretendiam unificar o ensino da matemática introduzindo novos conteúdos:  

teoria dos conjuntos, estruturas algébricas, topologia, transformações 

geométricas, entre outros. Segundo Duarte e Borges (2011), considera-se que 

em meados do século XX o Brasil recebeu a nova ideologia que defendia essa 

modernização do ensino da matemática. Muitas destas concepções defendidas 

pelo MMM continuam presentes no ensino brasileiro. 

Os cadernos de duas professoras do ensino primário foram uma das 

fontes desta pesquisa, sendo considerados testemunhos da cultura escolar, as 

quais possibilitaram refletir sobre como se estabelecem as relações entre os 

professores e o saber matemático. Além disso, permitem verificar apropriações 

das prescrições oficiais feitas pelas professoras autores dos cadernos 

(DUARTE; BORGES, 2017). 

Pela análise realizada no caderno da Professora Maria Alice Aroeira, 

datado de 1964, percebemos o alinhamento dos planos de aula com as 

recomendações dos Programas (Ensino Primário Elementar) de Minas Gerais 

publicado em 1961. O referido Programa contém preceitos escolanovistas, o que 

nos permite concluir que a Professora Maria Alice Aroeira apropriou-se dos 

ideários do Movimento da Escola Nova por meio do Programa de Ensino de 

1961.  

Tanto no caderno da professora Maria Alice quanto no Programa de 

Ensino de 1961, observamos características do movimento Escola Nova. Essa 

conformidade com o escolanovismo se deve, ao nosso ver, com as indicações 

de Everardo Backheuser (1931) e Irene de Albuquerque (1951), autores 

referências para o Programa de Ensino de 1961. 

Os conteúdos do caderno da Professora Sônia Bertges Lopes, datado de 

1969, asseguram verificar alguns conteúdos característicos do Movimento da 
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Matemática Moderna foram apropriados pela Professora Sônia. No caderno 

verifica-se a presença de tópicos do MMM, como a introdução da teoria dos 

conjuntos na quarta série primária, abordando sempre, dentre as atividades 

propostas, a resolução de problemas. Outro tópico presente no caderno da 

Professora Sônia é sobre a resolução de problemas relacionados ao cotidiano 

dos alunos. Um exemplo disso é o cálculo de operações utilizando noções de 

conjuntos, orientando a aprendizagem dos alunos.  

No caderno da Professora Sônia Bertges Lopes, recorrendo a Borges 

(2018), a autora nota ênfase na linguagem matemática e no uso do simbolismo 

para a representação de conceitos matemáticos. As influências do Movimento 

da Matemática Moderna trouxeram elementos de mudanças nos propósitos do 

ensino de matemática, contribuindo com seu desenvolvimento científico. 

Mesmo os cadernos serem de anos diferentes, conforme mencionado na 

seção 5.3, verifica-se algumas semelhanças encontradas nos documentos. Em 

ambos os cadernos, as professoras utilizam, como recurso didático, de contextos 

ligados ao cotidiano dos alunos. Observamos, também, que as professoras 

fizeram uso de materiais concretos em diversas aulas. 

Percebe-se que o trabalho não resulta finalizado. Na medida em que 

outros pesquisadores encontrem outras fontes, outros cadernos, novas análises 

poderão ser realizadas, novos enfoques poderão ser estudados nesses e em 

outros cadernos, além de incluir livros didáticos. 

Para pesquisas futuras, outros períodos de renovação do ensino de 

matemática brasileiro poderão ser utilizados, considerando como principal fonte 

cadernos de professores do ensino primário. Assim como a ampliação para 

outros períodos, outras fundamentações teóricas poderão ser requeridas para 

aprofundamento das análises realizadas neste estudo. 
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