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RESUMO 

A pesquisa analisa a história do ensino de Matemática na Escola Normal de Natal, 

Rio Grande do Norte, entre 1908 e 1970. Teve como objetivo constituir um percurso 

histórico acerca do ensino de Matemática na Escola Normal de Natal, de modo que 

pudesse revelar alguns aspectos da trajetória da Aritmética, da Geometria e do 

Desenho no currículo da formação de professores primários na Escola Normal de 

Natal nesse período. Respalda-se nos conceitos utilizados pela História Cultural, em 

Burke (2004) e Thompson (2004), Chartier (1990). Fundamenta-se nos pressupostos 

da Cultura Escolar, em Julia (2001) e outros, e na história das disciplinas escolares, 

em Chervel (1990). Utilizamos como principais fontes de pesquisa documentos e 

fotografias que fazem parte de um repertório próprio da Cultura Escolar. Essas 

fontes documentais foram encontradas principalmente nos arquivos do Instituto de 

Educação Superior Presidente Kennedy, no Arquivo Público do Estado do RN, no 

Instituto Histórico e Geográfico do RN, e na Casa de Câmara Cascudo.  O estudo 

evidenciou que um dos primeiros livros textos de matemática, elaborado para a 

prática do ensino primário no estado do RN foi “Exercícios de Numeração”, pautado 

no método intuitivo de autoria de Francisco Pinto de Abreu, professor e diretor da 

Escola Normal de Natal, no início do século XX. E que os programas de ensino e o 

material didático utilizado na Escola Normal de Natal tinham como parâmetro os de 

outros estados brasileiros, principalmente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, pois alguns documentos revelam que o diretor Nestor Lima esteve em 

missão de estudo para conhecer e trazer estes parâmetros para a constituição dos 

programas do RN. Constatamos ainda que, os programas de ensino da Escola 

Normal de Natal no período estudado se constituíram em três fases, o de 1916, o de 

1938 e o de 1969. E que os principais livros didáticos de matemática utilizados na 

primeira metade do século XX foram Aritmética Elementar de Antônio Bandeira 

Trajano, Álgebra do Ensino Médio da FTD, Lições de Matemática de Algacir Maeder, 

Álgebra Elementar de Antônio Bandeira Trajano. E na segunda metade do século 

XX foram utilizados livros didáticos e manuais pedagógicos que tinham pressupostos 

pedagógicos pautados na pedagogia Escolanovista e indícios do Movimento da 

Matemática Moderna. Evidenciamos no estudo que a prática de ensino dos 

professorandos da Escola Normal ocorria na Escola Modelo desde a sua criação em 

1908 até o início da década de 1970, em três fases que perdurava de abril a 

novembro no último ano do curso, e que na prática da Aritmética era onde os 

professorandos obtinham menores resultados. Constatamos que no ano de 1958 o 

Curso do Professor Malba Tahan na Escola Normal teve boa repercussão e foi 

considerado como um avanço no ensino de matemática da época. E ainda que as 

revistas pedagógicas que circulavam no RN e principalmente a Revista Pedagogium 

editada pela Associação dos Professores do RN davam suporte à formação 

continuada dos professores a partir de 1921 e nestas revistas algumas matérias de 

matemática foram bastante significativas para o ensino da época. 

 

Palavras-chave: Escola Normal de Natal. Programas de Matemática. Prática 

Pedagógica. Material de Ensino. 
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ABSTRACT 

The research analyzes the history of mathematics teaching on Natal Normal School, 
Rio Grande do Norte, between 1908 and 1970. The objective was to provide a 
historical background about mathematics teaching on Natal Normal School, so that 
he could reveal some aspects the trajectory of arithmetic, geometry and design in the 
curriculum of primary teacher training on Natal Normal School in this period. 
Supports to the concepts used by the Cultural History, Burke (2004) and Thompson 
(2004), Chartier (1990). It is based on the assumptions of School Culture in Julia 
(2001) and others, and in the history of school subjects in Chervel (1990). We used 
as main sources of research photographs and other documents that are part of a 
repertoire of School Culture. These documentary sources were mainly found in the 
Higher Education Institute President Kennedy files in the RN State Public Archives, 
the Historical and Geographical Institute of the RN, and Cascudo house. The study 
showed that one of the first books mathematics texts prepared for the practice of 
primary education in the state of RN was "Numbering Exercises", based on intuitive 
method by Francisco Pinto de Abreu, professor and director of the Normal School 
Natal at the beginning of the twentieth century. And that education programs and 
teaching materials used in Natal Normal School had as a parameter in other Brazilian 
states, especially the states of São Paulo, Rio de Janeiro and Minas Gerais, as some 
documents reveal that the director Nestor Lima was in study mission to meet and 
bring these parameters for the establishment of RN programs. We also acknowledge 
that educational programs of the Normal School Natal during the study period 
consisted of three phases, the 1916, the 1938 and the 1969. And the main math 
textbooks used in the first half of the twentieth century were Elementary arithmetic 
Antonio Flag Trajano, Algebra School of FTD, Math Lessons Algacir Maeder, 
elementary algebra Antonio Flag Trajan. And in the second half of the twentieth 
century they were used textbooks and teaching manuals had pedagogical 
assumptions guided by the New School pedagogy and the Modern Mathematics 
Movement evidence. We show in this study that the teaching practice of the Normal 
School professorandos occurred in the Model School since its inception in 1908 until 
the early 1970s, in three phases that lingered from April to November in the last year 
of the course, and that in practice Arithmetic was where professorandos obtained 
lower results. We note that in 1958 Professor Course Malba Tahan at the Normal 
School had good response and was considered a breakthrough in the teaching of 
mathematics at the time. And although the pedagogical journals circulating in 
newborns and especially Pedagogium Magazine edited by the Association of 
Teachers RN gave support to the continuing education of teachers from 1921 and 
these magazines some math materials were quite significant for teaching time. 
 
Keywords: Natal Normal School. Mathematics Programs. Teaching Practice. 
Teaching material. 
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RESUMEN 
 
 
La investigación analiza la historia de la enseñanza de las matemáticas en la 
Escuela Normal de Natal, Rio Grande do Norte, entre 1908 y 1970. El objetivo era 
proporcionar un contexto histórico sobre la enseñanza de matemáticas en la Escuela 
Normal de Natal, para que pudiera revelar algunos aspectos la trayectoria de la 
aritmética, la geometría y el diseño en el plan de estudios de la formación de 
maestros primarios en la Escuela normal de Natal en este periodo. Apoya a los 
conceptos utilizados por la Historia Cultural, Burke (2004) y Thompson (2004), 
Chartier (1990). Se basa en los supuestos de la cultura escolar en Julia (2001) y 
otros, y en la historia de las materias escolares en Chervel (1990). Se utilizó como 
fuentes principales de investigación fotografías y otros documentos que forman parte 
de un repertorio de la cultura escolar. Estas fuentes documentales se encuentran 
principalmente en los archivos del Instituto de Educación Superior presidente 
Kennedy en la RN del Estado Archivo Público, el Instituto Histórico y Geográfico del 
RN, y casa Cascudo. El estudio mostró que uno de los primeros textos de 
matemáticas libros preparados para la práctica de la educación primaria en el estado 
de RN fue "Numeración de Ejercicios", basadas en el método intuitivo por Francisco 
Pinto de Abreu, profesor y director de la Escuela Normal de Natal a principios del 
siglo XX. Y que los programas de educación y materiales didácticos utilizados en la 
Escuela Normal de Natal tuvieron como parámetro en otros estados brasileños, 
especialmente los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, ya que 
algunos documentos revelan que el director Nestor Lima estaba en estudiar la 
misión de conocer y llevar estos parámetros para el establecimiento de programas 
de RN. También reconocemos que los programas educativos de la Escuela Normal 
de Natal, durante el período del estudio consistió en tres fases, el 1916, el 1938 y el 
1969. Y los principales libros de texto de matemáticas utilizadas en la primera mitad 
del siglo XX eran aritmética elemental Antonio Bandera Trajano, Escuela de álgebra 
de FTD, Matemáticas Lecciones Algacir Maeder, álgebra elemental Antonio Bandera 
Trajano. Y en la segunda mitad del siglo XX que fueron utilizados los libros de texto 
y manuales de enseñanza tenido supuestos pedagógicos guiadas por la pedagogía 
New School y la evidencia Moderno Movimiento Matemáticas. Se demuestra en este 
estudio que la práctica de la enseñanza de las professorandos Escuela Normal se 
produjo en la Escuela Modelo desde sus inicios en 1908 hasta principios de la 
década de 1970, en tres fases que persistió desde abril a noviembre en el último año 
de la carrera, y que en la práctica La aritmética era donde professorandos obtuvieron 
resultados inferiores. Nos cuenta que en 1958 el profesor del curso Malba Tahan a 
la Escuela Normal tuvo buena respuesta y se consideró un gran avance en la 
enseñanza de las matemáticas en el momento. Y aunque las revistas pedagógicas 
que circulan en los recién nacidos y en especial la revista Pedagogium editado por la 
Asociación de Profesores RN dieron apoyo a la formación continua de los profesores 
a partir de 1921 y estas revistas algunos materiales de matemáticas eran bastante 
significativo para el tiempo de enseñanza. 
 
Palabras clave: Natal Escolar Normal. Los Programas de Matemáticas. La Práctica 
Docente. El Material de enseñanza. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tratando os estudos históricos sobre a matemática escolar como especialização 

da História da Educação, há que se considerar como os historiadores da 

educação vêm trabalhando nas últimas décadas. Ou, por outra, há que se 

perguntar, de que lugar estão, hoje, produzindo a sua história. Afastando-se do 

que consideram uma história externalista da educação, praticada no mundo das 

ideias pedagógicas, os historiadores vêm progressivamente voltando o seu olhar 

para dentro da escola. Ela vem se transformando no lugar de posicionamento 

dos historiadores da educação. Mais precisamente eles vêm desenvolvendo 

seus trabalhos no interior do que denominam cultura escolar. (VALENTE, 2012, 

p. 10) 

Imagem 1: Colégio Atheneu Norte-riograndense: local onde funcionou a EN 1896/1908 
Fonte:http://natalnaweb.blogspot.com.br/2013/02/secretaria-de-tributacao-municipal.html 

Imagem 2: Grupo Escolar Augusto Severo: local onde funcionou a EN 1908/1965 
Imagem 3: Escola Estadual Presidente Kennedy: local onde funcionou a EN 1965/1975  

Fonte: https://www.facebook.com/waltermedeiros?fref=photo 

http://natalnaweb.blogspot.com.br/2013/02/secretaria-de-tributacao-municipal.html
https://www.facebook.com/waltermedeiros?fref=photo
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 Nosso posicionamento como historiadores da educação direciona-se para 

focalizar o passado da Escola Normal de Natal a partir de sua criação em 1908, 

tendo como base a história cultural, no sentido de relatar padrões da cultura escolar. 

Desse modo, a pesquisa objetivou analisar e revelar aspectos da trajetória das 

disciplinas escolares Aritmética, Álgebra, Geometria e Desenho no currículo da 

formação de professores primários na Escola Normal de Natal no Rio Grande do 

Norte, no período de 1908 a 1970.  

 

 

1.1 HISTÓRIA CULTURAL COMO BASE DE CONSTRUÇÃO DO OBJETO E DOS 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 A pesquisa realizada foi respaldada nos conceitos utilizados pela História 

Cultural, a fim de tornar possível a reconstituição histórica. Na concepção de Burke 

(2004), a história cultural pode ser descrita com a preocupação com o símbolo e 

suas interpretações. Thompsom (apud BURKE, 2004, p.18-19) afirma que a história 

cultural tem como principal objetivo relatar padrões da cultura, ou seja, “[...] 

descrever os pensamentos e sentimentos característicos de uma época e suas 

expressões ou compreensões nas obras de literatura e arte. O historiador, sugeria 

ele, descobre esses padrões de cultura estudando “temas”, “símbolos” e “formas” 

(BURKE, 2004, p. 18-19). E nas palavras de Chartier, “tem por principal objeto 

identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada 

realidade social é construída, pensada, dada a ler”. (1990, p. 17). Pautados nessas 

compreensões sobres a História Cultural constituímos nossas fontes para 

construção e narração dessa história. 

 A respeito do tipo de pesquisa estabelecida neste trabalho, tomamos como 

principais fontes de pesquisa documentos e fotografias que fazem parte de um 

repertório próprio da Cultura Escolar ao recorrermos aos vestígios das fontes 

pesquisadas, como definida por Julia (2001), a Cultura Escolar se apresenta 

 
 

[...] como um conjunto de normas que definem conhecimentos a 
ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que 
permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação 
desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a 
finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 
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religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). Normas 
e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo 
profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas 
ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados 
de facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e os 
demais professores. (JULIA, 2001, p.11) 

 
 
 Buscamos nossas compreensões no sentido de visualizar a estrutura 

curricular de matemática da época na perspectiva da história das disciplinas 

escolares, em Chervel (1990), pois, 

  
 
Pode-se globalmente supor que a sociedade, a família, a religião 
experimentaram, em determinada época da história, a necessidade 
de delegar certas tarefas educacionais a uma instituição 
especializada, que a escola e o colégio devem sua origem a essa 
demanda, que as grandes finalidades educacionais que emanam da 
sociedade global não deixaram de evoluir com as épocas e os 
séculos, e que os comanditários sociais da escola conduzem 
permanentemente os principais objetivos da instrução e da educação 
aos quais ela se encontra submetida. A identificação, a classificação 
e a organização desses objetivos ou dessas finalidades são uma das 
tarefas da história das disciplinas escolares. (CHERVEL, 1990, p. 
187) 

 
 

 No nosso caso, esses objetivos e finalidades, de épocas anteriores 

compreendidos podem fazer sentido trazendo explicações para o contexto atual. E 

nesse contexto procuramos compreender os vestígios do passado para a construção 

dessa história.   

 Portanto, pautados nos conceitos da História Cultural, História das Disciplinas 

Escolares, da Cultura Escolar, buscamos em arquivos as fontes documentais da 

nossa pesquisa, de modo a construir um percurso das disciplinas escolares 

Aritmética, Álgebra, Geometria e Desenho na Escola Normal de Natal no período de 

1908 a 1970.  

 Construímos o percurso destas disciplinas focalizando a sua transformação 

em partes da disciplina Matemática. A esse respeito foi considerada também a 

transformação da Escola Normal de Natal no Instituto de Educação Presidente 

Kennedy em 1965. Procuramos, ainda, aspectos significativos referentes aos 

métodos de ensino utilizados para abordagens didáticas desses conteúdos 

escolares na Escola Normal de Natal, desde a institucionalização em 1908. 
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 Devemos ressaltar que esta pesquisa se insere a um projeto mais amplo, que 

reúne pesquisadores doutores de vários estados brasileiros com o fim de elaboração 

de uma investigação histórico-comparativa, vinculada ao Grupo de Pesquisa em 

Educação Matemática – GEMHAT1, da Universidade Federal do Estado de São 

Paulo – UNIFESP/SP. Nesta a temática de estudo refere-se à análise da trajetória 

de constituição dos saberes elementares matemáticos (a Aritmética, a Geometria e o 

Desenho) presentes no curso primário de diferentes regiões brasileiras desde o 

período de criação do modelo “grupo escolar” até a sua extinção a partir da criação 

da escola obrigatória de oito anos. 

 Na perspectiva da elaboração do estudo comparativo proposto pela pesquisa 

a nível nacional, todos os pesquisadores compartilham os documentos pesquisados 

em um banco de dados “repositório virtual”2, da Universidade Federal de Santa 

Catarina - UFSC, que pode ser visto por qualquer perquisador. Os documentos da 

nossa pesquisa se encontram neste repositório3. (ver apêndice 1) 

Em relação ao objeto de estudo, nossas inquietações apontaram para os 

seguintes questionamentos: Como as disciplinas de Aritmética, Geometria, Álgebra 

e Desenho se constituíam dentro dos programas oficiais da Escola Normal e qual 

sua relação com o curso primário? Como os conteúdos dessas disciplinas eram 

abordados nos materiais didáticos da época? Como os conteúdos dessas disciplinas 

eram compreendiam pelos alunos e como eram relacionados com a prática docente 

em aulas de Matemática para o ensino primário? 

Em suma, este trabalho busca resposta para os modos como foram 

abordados pedagogicamente os saberes matemáticos elementares relacionados à 

aritmética, à geometria e ao desenho na formação e normalistas em Natal/RN no 

período de 1908 a 1970. 

Desse modo, buscamos respostas para as questões levantadas 

anteriormente, por entendermos que nosso estudo é uma produção histórica dos 

fatos acontecidos, subsidiada pelas questões levantadas, cujo ponto de 

convergência é a história do Ensino da Matemática voltado para a formação do 

                                                           
1
 GHEMAT – Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática -www.pucsp.br/ghemat. 

2
 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769 

3
 No apêndice 1, quadro de documentos: constam todos os documentos pesquisados que foram 

enviados para o repositório da UFSC. No quadro identificamos o nome do documento e o link de 
acesso ao documento no repositório. No link será possível visualizar o documento e uma ficha de 
descrição do documento, elaborada por nós. Os documentos da pesquisa também podem ser 
visualizados acessando a pasta do Rio Grande do Norte: “Constituição dos saberes elementares 
matemáticos – RN” 
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professor do ensino primário. Assim, situamos nosso objeto de estudo nas 

disciplinas escolares, Aritmética, Geometria, Álgebra e Desenho na Escola Normal 

de Natal, compreendendo que também serão apontadas novas indagações acerca 

da História da Educação Matemática referente à formação de professores 

normalistas no Estado do Rio Grande do Norte. 

Para tanto, elegemos como Objetivo geral: Constituir um percurso histórico 

acerca do ensino de Matemática na Escola Normal de Natal, de modo que se possa 

revelar alguns aspectos das trajetórias da Aritmética, da Geometria, Álgebra e do 

Desenho no currículo da formação de professores primários na Escola Normal de 

Natal do estado do Rio Grande do Norte, no período de 1908 a 1970. 

Como Objetivos específicos, temos: 1) Buscar na literatura específica, por 

meio da pesquisa bibliográfica, assuntos referentes à história social e política do 

ensino da Matemática pela Escola Normal de Natal/RN; 2) Caracterizar os materiais 

didáticos e outros materiais textuais de Matemática das disciplinas Aritmética, 

Geometria, Álgebra e Desenho, utilizados na Escola Normal de Natal; 3) Descrever 

como os conteúdos dessas disciplinas eram apresentados nos documentos no 

período estudado; 4) Estabelecer a relação existente entre a abordagem didática da 

Matemática na Escola Normal e a prática pedagógica no Ensino Primário; 5) 

Organizar e digitalizar os documentos pesquisados (material didático e outros) 

utilizado na Escola Normal de Natal, bem como divulgar esses documentos e as 

textualizações das entrevistas realizadas. 

 

 

1.2  PERCURSOS SEGUIDOS NA ESCRITA DA HISTÓRIA 

 

 Nossa busca, seleção, organização e análise dos documentos se deu no 

período de 2012 a 2015, onde consultamos alguns arquivos: O Instituto Histórico e 

Geográfico do RN, o jornal A República, Memorial Câmara Cascudo, Arquivo Público 

do RN, Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy e outros. Nesses 

arquivos encontramos as fontes procuradas referentes à legislação, programas de 

ensino, livros didáticos e outros documentos da Escola Normal de Natal e do Ensino 

Primário. 
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 Inicialmente, no ano de 2012 realizamos a pesquisa das fontes bibliográficas 

em que conseguimos localizar artigos, dissertações e teses relacionados à Escola 

Normal no Brasil e Escola Normal de Natal e artigos relacionados ao tema. Logo 

após, realizamos um estudo do material pesquisado, de modo a compreender 

alguns aspectos da organização da Escola Normal de Natal e a relação existente 

entre esta organização e de outros locais no Brasil. Deste modo, obtivemos uma 

primeira compreensão do significado do conhecimento glocal, isto é, conhecer em 

âmbito local para reconhecer globalmente. Esse estudo serviu de suporte ao nosso 

projeto de pesquisa doutoral no sentido de estabelecer parâmetros para o estudo e 

recorte periódico para a busca dos documentos da pesquisa. 

 Essa compreensão inicial também nos levou, no primeiro semestre do ano de 

2013, a procurar pela legislação referente à organização e ao ensino da Escola 

Normal, pois, constatamos que em muitos trabalhos pesquisados, como os de 

Tanuri (1970), Moraes (2005), Aquino (2002 e 2007), Vilela (1990), dentre outros, 

traziam informações importantes sobre este aspecto. Além do mais, alguns 

caminhos percorridos em busca da legislação foram revelados quando consultamos 

as referências destes trabalhos.  

 Porém, nem sempre nos locais indicados nas referências destes, 

encontramos os documentos citados, isso nos levando a procurar por outras fontes. 

Como por exemplo, procuramos o jornal A República4 no intuito de encontrar a 

publicação da lei que criou a Escola Normal de Natal, mas ao chegarmos lá fomos 

informados que todos os exemplares do Jornal das primeiras décadas do século 

vinte foram encaminhados para o Arquivo Público do Estado do RN. Nesse 

movimento constatamos, então que há no estado do RN uma preocupação em 

preservar os documentos em arquivos, que conforme Medeiros, 2012, há uma 

conceituação legal de arquivo presente na lei nacional (Brasil – lei 8.394/91). E o 

Arquivo Público do RN, foi criado em decorrência dessa lei. 

 Conseguimos encontrar no Arquivo Público, a legislação que sistematiza a 

instrução pública do RN referente ao ano de 1916, publicada no jornal A República e 

conseguimos digitalizar. Encontramos também neste local o jornal A República de 

                                                           
4
 O Diário oficial no Rio Grande do Norte nasceu com “A República”, jornal fundado por Pedro Velho 

de Albuquerque Maranhão para ser o porta-voz das ideias republicanas no Estado. O seu primeiro 
número circulou em 1°. de julho de 1889. Com a vitória do movimento republicano, “A República”, 
embora não fosse um jornal do governo, tornou-se o veiculador dos seus atos oficiais. <Disponível 
em:  http://www.dei.rn.gov.br/Conteudo.asp, acesso em 20/12/15> 

http://www.dei.rn.gov.br/Conteudo.asp
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29 de abril de 1908, onde consta o Decreto nº 178 que criou a Escola Normal de 

Natal, porém este não estava em condição de manuseio.  

 Ainda no primeiro semestre do ano de 2013, além do Arquivo Geral do Estado 

do RN, adentramos no Arquivo da Assembleia Legislativa, onde não conseguimos 

encontrar os documentos procurados. Porém, conseguimos neste local encontrar um 

historiador que nos forneceu em documento digitalizado, uma cópia do jornal A 

República (29 de abril de 1908) com o Decreto nº 178 que criou a Escola Normal de 

Natal. Sobre o Arquivo Geral do Estado do RN, devemos salientar que este ao 

cumprir seu papel armazena documentos advindos de diversos setores, inclusive os 

escolares. Nesse sentido, Medeiros, 2012, nos diz que: 

 
 
Em decorrência da conceituação legal de arquivo, o arquivo escolar 
será reconhecido como conjuntos de documentos produzidos ou 
recebidos por escolas públicas ou privadas, relacionados ao 
exercício de suas atividades específicas, qualquer que seja o suporte 
da informação ou da natureza da informação ou a natureza dos 
documentos. (MEDEIROS, 2012, p. 176) 

 
 

No Arquivo Público do RN, que visitamos no ano de 2013, voltamos a visitar 

no ano de 2014, encontramos os seguintes documentos: Jornal A República 

dezembro de 1916 - Lei que sistematiza a instrução pública do RN; Programa do 

Ensino Primário RN 1968 – Período Preparatório, 1ª Série, 3ª Série e 4ª Série; Lista 

de diplomados 1910 a 1934 com Ofício do Diretor da Escola Normal de Natal Luiz da 

Câmara Cascudo, 1934. 

Em relação à documentação da Escola Normal de Natal (desde sua criação 

1908), encontramos um vasto acervo no arquivo no Instituto de Educação Superior 

Presidente Kennedy - IFESP. Parte deste arquivo encontrava-se em péssimo estado 

de conservação, porém havia um grupo de pesquisa no IFESP com projeto de 

reorganização do acervo, no qual nos propusemos a fazer parte, pois, entendemos a 

importância da preservação deste acervo que constitui mais um arquivo escolar. 

Além do mais, esta é uma forma de contribuirmos com a instituição de nos forneceu 

o espaço para a pesquisa.  

No arquivo do IFESP encontramos, selecionamos, organizamos e 

digitalizamos alguns documentos, dentre estes, estão: Livro - Termo de Exames da 

Escola Normal do Atheneu nº 1 de 1908 a 1917; Livro – Informações sobre a Escola 
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Normal (Relatórios anuais do diretor da Escola para o diretor da Instrução Pública 

1911 a 1915); Livro - Registro da Correspondência da Diretoria da Escola Normal - 

1933 a 1935; Livro - Registro de Registro de diplomados pela Escola Normal - 1931 

a 1939; Livro - Títulos de nomeações, apostilas e portarias de licenças de 

professores e funcionários 1942 a 1951; Livro didático (usado na Escola Normal de 

Natal) – Álgebra Elementar curso Médio, Coleção FTD. 1925; Livro didático (usado 

na Escola Normal de Natal) – Lições de Matemática -1º ano, Autor: Algacir Munhoz 

Maeder. 1934; Livro didático (usado na Escola Normal de Natal) – Álgebra 

Elementar, 15ª Ed. Autor: Antônio Trajano. 1932; Livro didático – Vamos Aprender 

Matemática, v.3, Autores: Norma Cunha Ozório, Rizza de Araújo Pôrto, Helena 

Lopes da editora Ao Livro Técnico, 1969.  

Além desse, encontramos no mesmo arquivo: Testes, Medidas e Avaliações – 

Autora: Oyara Petersen Esteves. PABAEE, 1961; Principais resultados do ensino 

primário fundamental comum 1957. MEC, 1959; Programa da Escola Normal de 

Natal – 1970/1971. Caderno de aluna do curso ministrado por Malba Tahan, 1958; 

Material de estágio de alunos na Escola Modelo, 1958; Revistas Pedagógicas; 

Álbuns de fotografias da Escola Modelo e fotografias de alunos da Escola Normal.  

Iniciamos no ano de 2014 a seleção e organização de parte dos documentos 

do acervo dos documentos do arquivo IFESP, os quais retiramos do ambiente em 

que estavam alocados e conseguimos outro espaço para acomodá-los, pois as salas 

do arquivo da instituição encontravam-se com muitos problemas estruturais, 

portanto, inadequadas para abrigar documentos de tamanha importância. 

Ressaltamos que antes da nossa intervenção já haviam documentos preservados 

em um armário na biblioteca central do IFESP. 

No ano de 2015 continuamos contribuindo com a organização do acervo, 

onde juntamente com a gestão do IFESP realizamos uma triagem dos documentos, 

separando os destruídos por pragas “cupins”, dos documentos ainda bons. Alguns 

desses documentos foram descartados para o lixo por falta de condição de uso, 

dentre eles alguns diários de classe da década de 1950 do curso normal e do curso 

primário. Outros documentos por estarem bastante destruídos, não conseguimos 

identificar de que se tratavam. 
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Imagem 4: Diário de classe do curso normal sem condição de uso 

 

Fonte: Fotografia do acervo da pesquisadora 
 

Nessa triagem além dos diários de classe outros documentos foram para o 

lixo por não ter condição de serem recuperados. Sugerimos a realização da limpeza 

e dedetização do ambiente como forma de preservar o acervo, o que foi acatado 

pela gestão do IFESP. 

Além do acervo do IFESP, consultamos o acervo da Casa de Câmara 

Cascudo e do Instituto Histórico e Geográfico do RN – IHG/RN. Na Casa de Câmara 

Cascudo encontramos algumas revistas pedagógicas e no acervo digital das 

correspondências conseguimos cartas de Júlio Cézar de Mello e Souza (Malba 

Tahan) para Câmara Cascudo. No IHG/RN conseguimos o acervo das revistas 

pedagógicas produzido pela Associação de Professores do RN, do período de 1921 

a 1950. O acervo estava bem conservado, porém faltavam alguns números da 

revista. Conseguimos digitalizar algumas que julgamos importantes para nossa 

pesquisa. Além destes arquivos físicos consultamos alguns arquivos de fontes 

digitais que nos ajudaram na compreensão do objeto estudado. 

 Buscamos confrontar estes documentos com os depoimentos orais dos 

colaboradores da pesquisa e com outros documentos encontrados. Consideramos 

todos os documentos pesquisados como uma forma de buscarmos respaldo 

também, nas questões relacionadas à Cultura Escolar ao recorrermos aos vestígios 

das fontes pesquisadas, próprios da cultura escolar, pois, concordando com Valente, 

(2012) que:  
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Esses vestígios por circunstâncias as mais variadas, podem ser 
encontradas ao lado de toda normatização oficial que regula o 
funcionamento da escola, como leis, decretos portarias, etc. há toda 
uma série de produção da cultura escolar: livros didáticos, cadernos 
de alunos de professores, diários de classe, provas, etc. (VALENTE, 
2012, p. 11) 

 

Portanto, pautados nos conceitos da História Cultural, História das Disciplinas 

Escolares, da Cultura Escolar, buscando nos arquivos citados as fontes documentais 

da nossa pesquisa. As quais, acrescentamos as fotografias que juntamente com 

outras fontes nos ajudaram a compreender o cenário do percurso histórico da 

matemática na Escola Normal de Natal no período de 1908 a 1970.  

Ressaltamos que nossa pesquisa é predominantemente qualitativa, pois 

investigar qualitativamente é descrever os pormenores relativos às interpretações de 

documentos, a pessoas, a locais e conversas. É analisar minuciosamente os 

conteúdos desses materiais sem deixar de conservar a forma literal dos dados 

fornecidos. Na pesquisa qualitativa, 

 
O pesquisador decide prender-se às nuanças de sentido que existem 
entre as unidades ou entre as categorias que as reúnem, visto que a 
significação de um conteúdo reside largamente na especificidade de 
cada um de seus elementos e na das relações entre eles, 
especificidade que escapa amiúde ao domínio mensurável. 
(LAVILLE; DIONE, 1999, p. 227). 

 
 
Desse modo, privilegiamos a compreensão dos componentes relativos aos 

documentos, ao que já foi dito sobre eles e as entrevistas constituídas referentes ao 

objeto de estudo a partir da perspectiva dos sujeitos investigados. Assim, 

constituímos a análise detalhada da situação estudada respaldada pelas nossas 

fontes. 

Nesse sentido, nosso estudo buscou compreender a estrutura curricular 

presente na Escola Normal de Natal, do ensino de Matemática no que se refere à 

Aritmética, Álgebra, Geometria e Desenho no período de 1908 a 1970. Para tanto, 

analisamos parte da legislação, livros de atas, correspondências da Escola e da 

Instrução Pública, programas de ensino da Escola Normal, Programas de ensino do 

Curso Primário, Livros didáticos, Revistas Pedagógicas, documentos de prática de 

ensino (estágio), caderno de aluna em curso preparatório. Desse modo, enredado 

pela historiográfica desta versão do ensino de matemática no estado do RN 
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construímos as respostas das nossas questões acerca dos saberes matemáticos 

elementares na Escola Normal de Natal desde 1908 a 1970. 

 

 

1.3 COMPREENSÕES INICIAIS ACERCA DOS DOCUMENTOS PESQUISADOS 

 

No nosso primeiro semestre de inserção no programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFRN procuramos cumprir com os estudos teóricos a partir de março 

de 2013. Os estudos nos deram suporte para compreender a constituição histórica 

da Educação e da Educação Matemática, principalmente nas disciplinas Educação 

Brasileira e Matemática I.  

Juntamente com os estudos teóricos analisamos os documentos encontrados 

e, a partir das questões de pesquisa estabelecemos nossa compreensão destes, de 

modo a construirmos nossas primeiras aproximações históricas que se constituíram 

em textos apresentados em eventos nacionais e internacionais na área da Educação 

e da Educação Matemática. Desta maneira, participamos dos seguintes eventos ao 

longo desse período, que serão descritos nos quadros seguintes:  

 

Quadro 1: Eventos 2013 

Artigo Evento Local/Ano 

A aritmética do ensino 
primário no Rio Grande do 
Norte entre 1896 – 1930: o 
que dizem os relatórios dos 
presidentes da província 

XI Seminário Temático 
Saberes Elementares 
Matemáticos do Ensino 
Primário (1890-1970):  

UFSC, 
Florianópolis/SC 
2013 

A aritmética, a geometria, o 
desenho no ensino da 
matemática da Escola 
Normal de Natal/RN (1908 – 
1970) 

21º Encontro de Pesquisa em 
Educação Norte Nordeste – 
21º EPENN. 

UFPE, Recife/PE 
2013 

Estrutura Curricular da 
Escola Normal de Natal nas 
duas primeiras décadas do 
século XX: o lugar da 
matemática no ensino 

 IV Encontro Regional de 
Educação Matemática – IV 
EREM.  

 IFRN/Campus 
Santa Cruz/RN  
2013 

A Matemática da Escola 
Normal de Natal em um 
repositório de documentos 
digitais 

I Encontro Regional de 
Pesquisa em História da 
Educação Matemática – I 
EREPHEM 

UFRN, Natal/RN 
2013 
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Nos textos citados anteriormente, expomos algumas descrições analíticas 

sobre os documentos até então pesquisados. Sobre os relatórios dos presidentes da 

província do RN, nossas primeiras compreensões nos levaram a descrever 

cronologicamente os caminhos percorridos pelas tentativas de criação da Escola 

Normal de Natal no final do século XIX, a criação da Escola Modelo e dos Grupos 

Escolares no início do século XX.  Além disso, compreendemos a estrutura curricular 

e como as disciplinas escolares, aritmética, desenho e geometria estavam inseridas 

nos programas de ensino no início do século XX na Escola Normal de Natal. 

 

Quadro 2: Eventos 2014 

Artigo Evento Local/Ano 

O curso de Matemática de 
Malba Tahan na Escola Normal 
de Natal: contribuições para a 
formação de professores 
primários na década de 1950 

22º Encontro de Pesquisa 
em Educação Norte 
Nordeste – 22º EPENN.  

UFRN, Natal/RN  
2014 

Matemática na Escola Normal 
de Natal/RN (1896 – 1925): 
alguns fragmentos de história 

2º Encontro Nacional de 
Pesquisa em História da 
Educação Matemática – 2º 
ENAPHEM 

UNESP, Bauru 
2014  

Cursos de Malba Tahan na 
cidade de Natal/RN como 
ilustração das suas 
contribuições à educação 
matemática 

7º Encontro Luso-Brasileiro 
de História da Matemática –  
 

Óbidos/Portugal  
2014 

A aritmética na Escola Normal 
de Natal (1908-1930): segundo 
os relatórios da província do 
RN. 

14º Seminário Nacional de 
História da Ciência e da 

Tecnologia – 14º SNHCT 

Belo Horizonte – 
MG 2014 

 A Aritmética, a Geometria e o 
Desenho na Formação de 
Professores Primários da 
Escola Normal de Natal no 
Período de 1896 a 1930 

 XVIII Encontro Brasileiro de 
Pós-Graduação em 
Educação Matemática – 
XVIII EBRAPEM 

Recife/PE 
2014 

 

Nos textos do quadro 2, ampliamos nossas compreensões a respeito da 

estrutura curricular referente às matemáticas da Escola Normal de Natal com base 

em documentos, tais como livros de atas, legislação vigente e outros.  Nos 

documentos pesquisados, os programas de ensino de matemática, materializados 

nas disciplinas desenho, aritmética e geometria, aparecem de forma restrita, porém 

foi possível fazer nossas primeiras análises desses programas em suas versões de 

diferentes épocas. E, também, em textos citados no quadro 2, analisamos as 
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contribuições do curso ministrado por Júlio Cézar de Mello e Souza (Malba Tahan) 

em 1958 a alunos da Escola Normal de Natal a partir de um caderno de anotações 

de uma aluna participante do curso que registrou todos os procedimentos e 

orientações do professor. 

 

Quadro 3: Eventos 2015 

Artigo Evento Local/Ano 

A importância da revista 
Pedagogium para a 
formação do professor 
que ensina matemática no 
ensino primário – 1920. 

XII Seminário Temático 
Saberes Elementares 
Matemáticos do Ensino 
Primário (1890-1970): o 
que dizem as revistas 
pedagógicas? 

PUC/PR, Curitiba/PR 
2015  

A Matemática da Escola 
Normal para o Ensino 
Primário: o que revelam 
alguns documentos 

XI Seminário Nacional de 
História da Matemática – 
XI SNHM 

UFRN, Natal/RN 
2015 

Programas de matemática 
para o Ensino primário: 
entre legislações e 
concretizações 

 Limoges/França 

A Matemática na Escola 
Normal de Natal: um olhar 
a partir de fontes 
documentais 

III Congresso Ibero-
Americano de História da 
Educação Matemática – III 
CIHEM 

Belém/PA 
2015 
 

A soma na obra 
Arithmetica Elementar 
ilustrada de Antonio 
Bandeira Trajano (92ª 
edição, 1922) 

II Encontro Regional de 
Pesquisa em História da 
Educação Matemática – II 
EREPHEM 

UFRN, Natal/RN 
2015 

 

Nos textos anteriores, enfatizamos a importância da formação continuada do 

professor que ensinava matemática no primário com base em um texto publicado na 

revista Pedagogium na década de 1920. O texto da revista é de autoria de uma 

professora de matemática da Escola Normal de Natal que também é membro da 

Associação dos Professores do RN. Analisamos também parte de um livro didático 

adotado na Escola Normal na década de 1920, na obra aparece alguns aspectos do 

método intuitivo no ensino da matemática.  

Nesses textos, nossos estudos também nos levaram a compreender os 

programas de ensino do Curso Normal e do Curso Primário nas décadas de 1950 e 

1960 com foco na relação entre esses dois programas. Ampliamos essa 

compreensão com base em programas de ensino de outros estados brasileiros com 
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base em legislações e outros documentos, tais como revistas pedagógicas, livros de 

atas e outros.  O quadro seguinte se refere a textos que ampliam algumas questões 

já mencionadas nos textos anteriores sobre os programas de ensino e introduzem 

reflexões acerca de livros didáticos das décadas de 1960 e 1970 adotados na 

Escola Normal de Natal.  

 

Quadro 4: Eventos 2016 

Artigo Evento Local/Ano 

A Didática da Matemática 
no Curso Normal de 
Natal/RN e sua relação 
com o programa do curso 
primário no final da 
década de 1960 

XIV Seminário Temático 
Saberes Elementares 
Matemáticos do Ensino 
Primário (1890-1970):  
Sobre o que tratam os 
Manuais Escolares?  

UFRN, Natal/RN 
2016 

Livros Didáticos da Escola 
Normal de Natal nas 
décadas de 1960/1970 

XII Encontro Nacional de 
Educação Matemática XII 
ENEM 

Universidade Cruzeiro do 
Sul, São Paulo/SP 
2016 

 

Esses textos (quadro 4) descrevem reflexivamente aspectos fundamentais 

dos programas de ensino de Didática da Matemática na Escola Normal e sua 

relação com o modo de abordar pedagogicamente a Matemática do ensino primário; 

e sobre os livros didáticos de matemática para formação de professores e para o 

curso primário. Os nossos estudos nos levaram a identificar alguns métodos de 

ensino e tendências pedagógicas vigentes nesse período. 

Os eventos descritos nos quadros mencionados anteriormente, nos ajudaram 

na reelaboração dos textos, visto que foram avaliados por pesquisadores da área e 

discutidos durante a apresentação. Portanto, nos conduziram a uma compreensão 

mais ampla que deram suporte a elaboração do texto final desta tese. Porém, outros 

documentos analisados que não se constituíram em artigos para eventos também 

fazem parte de nossos estudos e parâmetros para este texto final.  

Esta tese está dividida em seis capítulos, o primeiro capítulo se constitui nesta 

introdução. O segundo capítulo intitulado Criação da Escola Normal de Natal, 

apresentamos os fundamentos legais e históricos da criação das Escolas Normais 

no Brasil à Escola Normal de Natal e um panorama histórico da Escola Normal de 

Natal, seus dirigentes e docentes, a partir do final do século XIX, demarcado com a 
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criação da Escola Modelo à expansão dos Grupos Escolares a partir de 1908, local 

de destino dos professores formados pela Escola Normal.  

O capítulo três, intitulado Programas de Ensino de Matemática 1908 a 

1970, tratamos da análise dos programas de ensino de três períodos, pois nesses 

períodos ocorreram alterações na legislação vigente e a partir de 1916 e em anos 

posteriores a preocupação em adequar os programas de ensino Normal aos do 

Ensino Primário. O que de fato foi mais efetivado nos finais dos anos 1960.  

No quarto capítulo, intitulado Livros Didáticos e Manuais Pedagógicos 

lançamos um olhar para os livros didáticos utilizados do início do século XX até a 

década de 1970. Para a análise do material tomamos como parâmetro duas fases, a 

primeira metade do século XX e a segunda metade do século XX até 1970. Neste 

capítulo apresentamos um quadro com os principais livros utilizados na época, 

conteúdos e abordagem didática, porém analisamos os conteúdos apenas de seis 

obras por entender que essas fornecem elementos para compreensão do período 

estudado. As obras analisadas são: 1) Arithmética Elementar Ilustrada de Antônio 

Bandeira Trajano de 1922; 2) Curso de Desenho, de José de Arruda Penteado, 

1970; 3) A Matemática Moderna no Ensino Primário de DIENES, s/d.; 4) Vamos 

Aprender Matemática, de Norma Cunha OSÓRIO; Rizza de Araújo PORTO; Regina 

ALMEIDA. 1ª Ed. 1969. 5) Metodologia da Matemática, 2ª Ed. de Irene de 

Albuquerque, 1954; 6) Didática da Aritmética de Ismael de França Campos (s.d.). 

Escolhemos essas obras pelo fato destas terem sido adotadas na Escola Normal de 

Natal e constar como referência nos programas de ensino do período estudado.  

O quinto capítulo, intitulado Revistas, Cursos e Práticas, recorremos a três 

documentos, as revistas pedagógicas, os documentos da prática de ensino (estágio 

dos professorandos) e Curso de Júlio Cézar de Melo e Souza (Malba Tahan). 

Elegemos esses materiais para compreender de que forma ocorria a inserção dos 

professorandos no ensino de matemática do curso primário. Desse modo, fizemos 

um estudo da revista pedagógica Pedagogium, da Associação dos Professores do 

RN, na perspectiva de verificar como a matemática se inseria no contexto formativo 

para o ensino primário, para isto analisamos a revista número 1 datada de 1921. 

Analisamos as fichas de julgamento do estágio na Escola Modelo em 1957. E ainda 

neste capítulo analisamos o curso de matemática ministrado por Malba Tahan aos 

alunos da Escola Normal, a partir de um caderno de registro de uma aluna no ano 

de 1958. 
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Na parte final apresentamos nossas Considerações e Reflexões acerca do 

estudo, nossos anseios, dificuldades, satisfações e sentimentos de objetivos 

alcançados e inacabados, assim como todo texto histórico, pois esta é apenas uma 

breve história de um vasto acervo que ainda pode ser bastante explorado e visto de 

diversas formas na cultura escolar em que adentramos. 

Neste momento é importante informar aos leitores que, no capítulo seguinte 

discorreremos sobre o nosso objeto de estudo, e para tanto, esclarecemos que A 

Escola Normal de Natal originou a Escola Estadual Presidente Kennedy em 1965, o 

Instituto de Educação Presidente Kennedy em 1971, vinculados à Secretaria 

Estadual de Educação, e hoje é uma autarquia do Governo Estadual, denominada 

Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy – IFESP. Julgamos esta 

informação necessária pelo fato de fazermos parte do corpo docente desta 

instituição, pois é deste lugar de posicionamento, que estamos produzindo esta 

história da cultura escolar em foco. 
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2. CRIAÇÃO DA ESCOLA NORMAL DE NATAL 

 

Imagem 5: Colégio Atheneu Norte-riograndense: local onde funcionou a EN 1896/1910 
Fonte: http://natalnaweb.blogspot.com.br/2013/02/secretaria-de-tributacao-municipal.html 

 

 

Imagem 6: Grupo Escolar Frei Miguelinho 
Fonte: https://www.facebook.com/waltermedeiros?fref=photo 

 

De fato, para evitar a ilusão de um total poder da escola, convém voltar ao 
funcionamento interno dela. Sem querer em nenhum momento negar as 
contribuições fornecidas pela problemática da história do ensino, estas têm-se 
revelado demasiado “externalista”: a história das idéias pedagógicas é a via 
mais praticada e mais conhecida; ela limitou-se, por demasiado tempo, a uma 
história das idéias, na busca, por definição interminável, de origens e 
influências; a história das instituições educativas não difere fundamentalmente 
das outras histórias da instituições (quer se trate de instituições militares, 
jurídicas, etc.). A história das populações escolares, que emprestou métodos e 
conceitos da sociologia, interessou-se mais pelos mecanismos de seleção e 
exclusão social praticados na escola, a partir das quais estabeleceu a 
discriminação. É de fato a história das disciplinas escolares, hoje em plena 
expansão, que procura preencher essa lacuna. (JULIA, 2001, p. 12) 

http://natalnaweb.blogspot.com.br/2013/02/secretaria-de-tributacao-municipal.html
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Recorremos neste capítulo, às bases referenciais para a criação da Escola 

Normal de Natal, como necessidade de formação docente para o Estado do RN, 

olhando para o interior da escola, para conhecermos os métodos utilizados 

especialmente na disciplina escolar matemática, nosso objeto de estudo. 

Iniciaremos nossas considerações, com uma atenção especial a trajetória da 

Escola Modelo, a partir de 1896 pelo fato de que foi neste ano que encontramos 

alguns documentos que tratam sobre a criação da Escola Modelo e do Curso 

Normal, caracterizando assim o nascedouro da Escola Normal de Natal. 

Consideramos nesta parte, dentre outros documentos, os relatórios do presidente da 

província do RN, documento encontrado em um repositório digital5, dos quais 

recortamos a parte referente à Educação. Discorreremos sobre a estrutura curricular, 

as reformas do ensino, os dirigentes e docentes, e a legislação vigente que integram 

a Escola Normal e o Ensino Primário. 

 

 

2.1 DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DAS ESCOLAS NORMAIS NO BRASIL À 

FORMAÇÃO DOCENTE NO IFESP 

 

A necessidade de formação docente no Brasil já existia desde o século XVII. 

Porém, atender a essa questão emergencial demandada pela educação exigiu um 

investimento social e político em busca de respostas institucionais que somente 

começaram a se delinear no século XIX, quando após a Revolução Francesa, se 

colocara o problema da instrução popular. É daí que, segundo Saviani (2005), 

derivou-se o processo de criação de Escolas Normais, como instituições 

encarregadas de preparar professores. 

No cenário mundial, de acordo com Silva (2010), 

 
 
Napoleão, ao conquistar o Norte da Itália, instituiu em 1902, a Escola 
Normal de Pisa nos moldes das Escolas Normais Superiores de 
Paris. Essa escola, da mesma forma que seu modelo francês, 
destinava-se à formação de professores para o ensino secundário, 
mas na prática se transformou em uma instituição de altos estudos. 
Além de França e Itália países como Alemanha, Inglaterra e Estados 
Unidos também criaram ao longo dos oitocentos, suas Escolas 

                                                           
5
 Centro para Pesquisadores Biblioteca de Recursos de Rede Globais (Center for Research Libraries 

Global Resources Network), no endereço <http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte>.  
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Normais. Na América Latina, a educação do entre-séculos foi 
marcada pela implantação da escola pública, em um movimento dito 
de progresso e modernização das nações. (SILVA, 2010, p.20) 

 
 
A primeira Escola Normal brasileira foi criada em Niterói no ano de 1835. 

Segundo Tanuri (1970), a referida escola teria sido regida por um diretor que 

também exerceria o cargo de professor. “O currículo, pouco diferia das escolas 

primárias, acrescentadas apenas noções de didática e leitura. A formação oferecida 

pela Escola Normal compreendia: ler e escrever pelo método Lancasteriano6”. 

(TANURI, 1970, p.16) 

Na lei que criou a Escola Normal, bem como em seu regulamento, não estava 

prevista inicialmente a matrícula de mulheres. Tanto que, desde a sua criação em 

1835 até sua extinção em 1851, não houve nenhuma mulher matriculada na Escola 

Normal de Niterói. Somente mais tarde, no período de reabertura da escola, é que 

as aulas para preparar professoras aparecem no currículo. 

Em 1847, com a finalidade de dar novo impulso à instrução na Província, 

decide-se fundir a Escola Normal, o Liceu de Artes Mecânicas e a Escola de 

Arquitetos e Medidores, compondo o Liceu Provincial, que deveria ser uma escola 

modelo na preparação de quadros administrativos para o Estado Imperial. Porém, a 

maior expectativa girava em tomo do curso de formação de professores oferecido 

pelo Liceu. O projeto do Liceu de Niterói acabou fracassando, conforme observa 

Villela (1990), não obstante o empenho dos dirigentes em organizar um instituto tão 

complexo. E como a relação primordial era com o magistério público de nível 

primário, o Liceu veio pouco a pouco assumindo identidade de curso de formação 

docente, até novamente se transformar em Escola Normal - embora mantivesse o 

nome de Liceu - vindo a ser desativada em 1851. (VILELA, 1990) 

A Escola Normal de Niterói foi alvo de críticas durante toda a primeira fase de 

sua existência. As críticas vinham relacionadas principalmente à morosidade do 

                                                           
6
 O sistema monitorial ou método Lancaster, como ficou mais conhecido no Brasil, foi desenvolvido na 

Inglaterra, no final do século XVIII e início do século XIX, momento em que a Inglaterra passava por 
uma fase de intensa urbanização, devido ao processo acelerado de industrialização. Seus criadores 
foram Andrew Bell e Joseph Lancaster. De acordo com a proposta, o professor ensinava a lição a um 
“grupo de meninos mais amadurecidos e inteligentes”. Os alunos eram divididos em pequenos 
grupos, os quais recebiam a “lição através daqueles a quem o mestre havia ensinado”. Assim um 
professor poderia “instruir muitas centenas de crianças” (CASTANHA, 2012, p. 2). 
No Método lancasteriano, cujos princípios doutrinais e práticos explicará; na matemática as quatro 
operações de aritmética, quebrados, decimais e proporções; noções de geometria teórica e prática; 
elementos de geografia; princípios da moral cristã e da religião oficial e gramática nacional (VILLELA, 
2000, p.109). 
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processo de formação de professores e ao alto índice de evasão. Os 

descontentamentos com a atuação da Escola, aliados a uma conjuntura sócio-

política que desejava uma reformulação no ensino, provocaram o deslocamento do 

interesse público para os cursos técnicos de nível secundário. (VILELA, 1990). 

Contudo, a Escola Normal fluminense, criada em 1835 foi a precursora do projeto 

público, gestado pelas elites, para a formação de professores no Brasil e a partir 

dela, muitas outras Escolas Normais foram estruturadas em todo o país. 

(SCHAFFRATH, 2008). 

No tocante à história na formação docente, segundo Saviani (2005), existem 

três momentos decisivos nessa trajetória, 

 
 
Primeiro momento decisivo: reforma da escola normal do Estado de 
São Paulo, em 1890, cujo modelo se irradiou por todo o país. 
Segundo momento decisivo: a partir das reformas do ensino no 
Distrito Federal, iniciada em 1932 por Anísio Teixeira e no Estado de 
São Paulo, em 1933, por Fernando de Azevedo, define-se o modelo 
de Escola Normal que, adotado por vários Estados brasileiros, se 
incorporou na Lei Orgânica do Ensino Normal decretada em 1946. 
Ainda nesse momento define-se o modelo de formação de 
educadores para atuar no ensino secundário ao serem instituídos, 
em 1939, os cursos de bacharelado e licenciatura, entre eles, o de 
Pedagogia. Terceiro momento decisivo: reforma do ensino instituída 
em 1971, quando se deu a descaracterização do modelo de escola 
normal, ao ser criada a habilitação magistério. (SAVIANI, 2005, p.5) 

 
 

Com a aprovação do decreto-lei 8.530, de 2 de janeiro de 1946, conhecido 

como Lei Orgânica do Ensino Normal, seguindo a estrutura dos demais cursos de 

nível secundário, o ensino normal foi dividido em dois ciclos: o primeiro ciclo, com a 

duração de quatro anos, correspondia ao ciclo ginasial do curso secundário, 

destinava-se a formar regentes do ensino primário e funcionaria em Escolas Normais 

Regionais.  

Os cursos normais de primeiro ciclo, pela sua similitude com os ginásios, 

tinham um currículo marcado pela predominância das disciplinas de cultura geral, no 

estilo das velhas escolas normais, tão criticadas. Os cursos de segundo ciclo 

contemplavam todos os fundamentos da educação introduzidos pelas reformas da 

década de 1930.  Esse modelo de Escola Normal prevaleceu até a aprovação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, n. 5.692, de 11 de agosto de 1971.  

http://coralx.ufsm.br/revce/revce/2005/02/a1.htm
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No estado do Rio Grande do Norte podemos considerar que a Escola Normal 

tem sua fundação em 1908, visto que no final do século XIX o curso Normal formou 

apenas oito professores e voltou a funcionar somente em 1908 com o objetivo de 

formar professores para o então ensino primário, hoje anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

A mudança política no Brasil com o golpe de 1964 exigiu mudança 

educacional, aprovando a lei 5.540/68 de reforma do ensino superior e a lei 

5.692/71, descaracterizando modelo de Escola Normal existente. A Lei n. 5.692/71 

modificou o ensino primário e o médio alterou sua denominação respectivamente 

para primeiro grau e segundo grau, conforme explica Saviani (2005),  

 
 

Dessa legislação emergiu uma nova estrutura: em lugar de um curso 
primário com a duração de quatro anos, seguido de um ensino médio 
subdividido verticalmente em um curso ginasial de quatro séries e um 
curso colegial de três, organizou-se um ensino de primeiro grau com 
a duração de oito anos e um ensino de segundo grau de três a 
quatro anos. Em lugar de um ensino médio subdividido 
horizontalmente em ramos, instituiu-se um curso de segundo grau 
unificado, de caráter profissionalizante, albergando, ao menos como 
possibilidade, um leque amplo de habilitações profissionais. Em 
decorrência dessa nova estrutura desapareceram as Escolas 
Normais. Em seu lugar foi instituída a Habilitação Específica de 2º 
grau para o exercício do magistério de 1º grau (HEM). (SAVIANI, 
2005, p. 05) 

 
 

Foi nesse contexto de mudança de legislação que a Escola Normal de Natal, 

em 1965, passou a se denominar Escola Estadual Presidente Kennedy, ainda 

trabalhando com o curso primário e secundário, na década de 1970, assumiu a 

formação docente com habilitação específica de 2º grau – para atuar no magistério 

de 1º grau.  Na década de 1990, com nova LDB, nº 9394/96, a Escola passa a 

denominar-se Instituto Kennedy, o qual inicia sua trajetória voltada para o Ensino 

Superior. 

A introdução dos institutos superiores de educação, no texto da lei, foi 

originada do “Programa de Valorização do Magistério”, de iniciativa da Secretaria do 

Ensino Fundamental do MEC na gestão de Murílio Hingel, nos anos de 1992 e 1993. 

Com base no Programa de Cooperação Educativa Brasil-França, essa iniciativa 

buscou implantar Institutos Superiores de Formação de Professores no Brasil, 
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inspirados na experiência francesa dos Institutos Universitários de Formação de 

Mestres (TANURI, 2000, p. 85). 

Após institucionalizar-se como um Instituto de Educação, juntamente com os 

Institutos dos estados de Pernambuco, Ceará, Minas Gerais, e outros, o Instituto 

Kennedy, que era uma escola estadual, teve sua legislação alterada, passando a ser 

regimentado como uma autarquia, com um quadro docente de 43 professores para 

atuarem no ensino superior, hoje o Instituto Kennedy é denominado Instituto de 

Educação Superior Presidente Kennedy - IFESP. No sistema de Cooperação 

Educativa Brasil-França, o Instituto Kennedy juntamente com os demais Institutos 

brasileiros teve consultoria de uma equipe da Escola de Mestres da França. Alguns 

professores viajaram para a França com o objetivo de pesquisar a formação docente 

dessa Escola, numa forma de tutoria. De acordo com o depoimento oral do professor 

de Matemática, José Paulino, do Instituto Kennedy, viajaram para a França oito 

professores para um estágio de formação docente: 

 
 

Realizei o Estágio de Formação Docente no Instituto de Formação de 
Mestres – IUFM, localizado na cidade de Paris Sant German, 
próximo de Versalles”. na França. Esses Estágios ocorreram no 
contexto de uma parceria que se estabeleceu entre o Brasil e a 
França no marco de um Programa de Cooperação Técnica que 
promovia intercâmbio de experiências. Do Brasil participaram eu e 
mais oito colegas, todos ligados a processos, experiências, iniciativas 
relacionados à Formação Docente. Eu fui o único Professor 
Formador do Instituto Kennedy que participou deste Estágio. Na 
época, tivemos contato com vários professores formadores, 
pesquisadores da área, gestores/diretores, alunos em formação. Mas 
o professor que ficou responsável para nos acolher e coordenar 
nosso Estágio foi o professor Gerard. Era um professor formador 
experiente e ligado à área do ensino/didática da matemática 
(Depoimento Oral: José Paulino Filho, 2015). 

 
 

Logo após, esse período, os professores e pesquisadores vieram da França 

prestar a tutoria no Instituto Kennedy. 

 
 

Na parceria/convênio/termo de cooperação técnica, a França 
assumiu parte do financiamento e o Brasil outra parte. Na época, 
havia uma consultoria francesa técnico/pedagógica permanente sob 
a responsabilidade do professor Michael Brault. A França assumia as 
viagens do Consultor ao Brasil, mas a cobertura financeira dos 
deslocamentos no Brasil, passagens internas, hospedagem, 
alimentação coube ao Brasil (Ministério de Educação). Quando a 
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Consultoria atuava no RN, Natal (no então IFP) a Secretaria de 
Educação do Estado assumia muitas dessas despesas. Despesas 
com a estrutura física, a organização administrativa, curricular e 
pedagógica, o aparato legal, treinamento/formação/seleção dos 
professores formadores também foram custeadas pela Secretaria de 
Educação do Estado (Depoimento Oral: José Paulino Filho, 2015). 

 
 

Um dos marcos nessa formação em nível superior advindos da parceria 

Brasil-França é a estrutura curricular, pois atualmente no Instituto Kennedy 

permanece o modelo de Memorial de Formação7 como Trabalho de Conclusão de 

Curso nos cursos superiores, que atualmente são as Licenciaturas em Matemática, 

Letras e Pedagogia. 

Essa é uma história mais recente do Instituto Kennedy que provém da Escola 

Normal de Natal, porém utilizamos como parâmetro para a nossa pesquisa o período 

anterior que vai da primeira década do século XX até a década de 70 desse século. 

Tomando como período histórico a estrutura curricular pautada nos dois 

modelos curriculares da Escola Normal situados nos marcos históricos do início do 

século XX e (1946 e 1971), citados por Saviani (2005) é que se dá parte do nosso 

parâmetro para a interpretação da história local no sentido de conhecer de que 

modo a Escola Normal de Natal no estado do Rio Grande do Norte constituiu sua 

trajetória curricular e de ensino, em especial na Educação Matemática desde sua 

criação em 1908 a 1970.  

 

 

2.2 DA ESCOLA MODELO À ESCOLA NORMAL DO FINAL DO SÉCULO XIX AO 

INÍCIO DO SÉCULO XX 

 

Nessa parte nossas investigações tomaram como parâmetro alguns relatórios 

dos presidentes da província do RN confrontados com outros documentos. De 

acordo com o relatório do presidente da província do RN de 1896, foi neste ano que 

o diretor da Instrução Pública do RN recomenda a construção de uma sala de aula 

no prédio do colégio Atheneu8 para o funcionamento da Escola Modelo “Para 

                                                           
7
 Memorial de Formação é “um texto de caráter científico, onde o autor descreve sua trajetória 

estudantil e profissional de forma crítica e reflexiva”. CARRILHO, 1997. 
8
 Colégio Atheneu Norte-Riograndense foi fundado no ano de 1834, pelo presidente da província 

Basílio Quaresma Torreão.  O presidente da província tinha como objetivo reunir em um único prédio 
as disciplinas da chamada “cadeira da humanidade”, as cinco aulas maiores (filosofia, retórica, 
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melhorar e regular o funcionamento das aulas e mesmo para estabelecimento de 

gabinete e laboratório de física e química, é necessário o preparo de mais algumas 

salas, devendo uma d‟ellas ser destinada à escola–modelo” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1896, p. 6). 

Nessa época as condições do ensino de acordo com o relatório do diretor da 

Instrução Pública eram consideradas insatisfatórias: 

 
 

Na exposição que ora vos faço, muito me contrita repetir-vos ainda 
aqui uma verdade que os meus ilustres antecessores têm dito e que 
julgo dever meu nela também insistir – não é satisfatória a situação 
atual da Instrução Pública do Estado. Como causas determinantes 
das condições em que ainda se nos depara o ensino. (RIO GRANDE 
DO NORTE, 1896, p. 1). 

 
 

No relatório os piores resultados se referem ao ensino primário, como por 

exemplo, o fato de que os alunos não prestaram exames finais, pois “não havia 

alunos habilitados para exames, dando lugar a isso muitas causas. Não deixa 

semelhante facto de ser triste e desanimador.”. (RIO GRANDE DO NORTE, 1896, p. 

2) 

Vale salientar que o número de alunos matriculados no ensino primário neste 

ano foi de 2.982, o que muito chama a nossa atenção, pois, desse total não houve 

nenhum aluno habilitado ao exame final. Diferentemente do ensino primário, o 

relatório aponta o ensino secundário, no colégio Atheneu, como satisfatório. 

 
 

Dizer-vos a verdade a cerca da instrução secundária, não me 
entristece, antes me desvaneço, afirmando-vos que é uma verdade o 
cumprimento de deveres na Repartição hoje a meu cargo: os 
professores, preparados e cuidadosos no desempenho de suas 
obrigações, os empregados fazendo com regularidade todo o serviço 
a seu cargo e os alunos bem comportados e obedientes às 
prescrições regulamentares – tudo isso me leva a assegurar-vos que 
são boas às condições atuais do ensino secundário. (RIO GRANDE 
DO NORTE, 1896, p. 6) 

 
 

                                                                                                                                                                                     
geometria, francês e latim), antes autônomas com sedes independentes. Essas disciplinas foram as 
primeiras lecionadas no Atheneu, cujos professores, respectivamente, foram Pedro Antônio Xavier 
Garcia de Almeida, Joaquim José de Souza Serrano, Elias Antônio C. de Albuquerque e Francisco 
Felipe da Fonseca Pinto. 
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Uma forma de melhorar o ensino primário, apontada no relatório, seria investir 

na formação do professor na Escola Normal para a competência do Ensino Primário. 

“Está funcionando o ensino profissional e são necessárias que lhe sejam 

proporcionadas pelo Congresso todas as condições de viabilidade. É o único meio 

de melhorar a sorte da instrução, esse preparo dos futuros mestres”. (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1896, p. 6). 

Desse modo, alguns motivos do atraso do ensino primário são apontados nos 

discursos dos presidentes da província do RN, dentre estas, o despreparo do 

professor, a pouca remuneração e a desvalorização da categoria. Discursos esses 

que após 190 anos ainda podemos considerar atuais nos nossos dias.  

No relatório de 1897, há descrição de que o ensino primário do estado é por 

demais atrasado e deficitário e aponta como causa a falta de preparo do 

professorado e a falta de fiscalização dos delegados escolares. 

 
 

Os professores que regem as escolas publicas, vêm quase todos do 
antigo regimen, onde sempre se fez da instrucção publica um joguete 
do patronato, e, faltos de habilitações, não estão aptos para o ensino 
e não têm sabido comprehender e executar os programmas de 
ensino e as circulares instructivas expedidas em profusão por esta 
Directoria, quando não fazem cousa peor: - leccionar pro formula, 
contando com a condescendência culposa dos Delegados Escolares 
(RIO GRANDE DO NORTE, 1897, p. 2-3). 

 
 

Nessa época também está posto no relatório a intenção vontade de melhorar 

do ensino primário com a criação do Curso Profissional e da Escola Modelo, 

previstos para funcionarem no prédio do colégio Atheneu. 

 
 

Entretanto, tudo está apparelhado para melhora-lo com a instituição 
do Curso Profissional e a creação da Escola Modelo, annexa ao 
Atheneu, onde se estão preparando os futuros professores que hão 
de tornar o ensino uma cousa séria neste Estado (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1897, p. 2-3). 

 
 

Esse discurso também é evidenciado a nível nacional, divulgado na imprensa 

do Rio de Janeiro, como por exemplo, o trecho da revista pedagógica de 1891, 

apresenta um relatório do diretor da instrução pública que ao visitar modelos de 
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Escolas Normais por alguns países da Europa (França, Itália, Bélgica, Portugal), 

relata que: 

 
 

A nossa necessidade inadiável é das escolas normaes para 
formação de professores primários. Nos povos civilizados, as 
instituições desse gênero têm-se propagado com extraordinário 
impulso, e é sem dúvida o meio único de manter as escolas ao nível 
de progresso, e de pô-las em condições de satisfazer o seu destino. 
(Revista Pedagógica, RJ: tomo terceiro, n. 13, dez. 1891, p. 168). 

 
 
Foi nesta época que o estado do Rio Grande do Norte criou a primeira Escola 

Profissional Normal de Natal que chegou a funcionar. No relatório de 1896, consta 

que foram matriculados para cursar o 2º ano, os alunos Pedro Alexandrino dos Anjos 

e Pedro Gurgel do Amaral. Porém, a escola não chegou a funcionar por muito tempo 

formando apenas três professores. No ano de 1897, primeiro ano de funcionamento 

da Escola Modelo, destinada ao ensino primário foram matriculados 20 alunos. 

A Escola Modelo foi criada para atender ao ensino do jardim de infância ao 

ensino primário e também para o preparo dos professores primários que 

desenvolviam sua prática de ensino (estágio docente) nas salas de aula da Escola 

Modelo desde sua criação no final do século XIX até meados do século XX. Em todo 

o Brasil, esse modelo de escolas normais e tendo como anexo escolas modelos 

para o ensino infantil e o preparo dos normalistas advindo de países europeus se 

configurou não só nas capitais dos estados, mas também em muitas cidades do 

interior. 

Porém, nessa época da criação da Escola Normal de Natal, muitos 

problemas, foram determinantes para a falta de continuidade das escolas. Ao 

mesmo tempo em que havia uma preocupação em preparar os professores para 

atuarem no curso primário, apontando a causa do fracasso escolar do ensino 

primário na falta de preparo dos professores, é conveniente observarmos que a falta 

de condição para a atividade docente se fazia determinante naquela época, pois os 

professores muitas vezes deixavam suas atividades para assumirem outras 

atividades que obtivessem melhores remunerações. Tal fato foi descrito no relatório 

de 1898. 
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No corrente anno devido á secca que assola o interior do estado, 
muitas cadeiras estão quase abandonadas, já por falta de frequência, 
já porque os respectivos professores não podem manter-se nellas 
com os seus escassos vencimentos. Como adiante vereis, é grande 
o número de professores licenciados, a pretexto de tratamento de 
saúde, mas pelo motivo real de buscarem meios de subsistência na 
zona favorecida das chuvas (RIO GRANDE DO NORTE, 1898, p. 3). 

 
 

Havia, também, um discurso de preocupação com a melhoria do espaço físico 

da escola modelo e com o quadro de professores do Curso Profissional9 “Escola 

Normal”, que na época faltavam professores para as cadeiras de Desenho e 

Ginástica. “Urge autorizar o governo a completar a reforma do ano passado, 

preparando convenientemente a escola – modelo. É inadiável o provimento das 

cadeiras de Desenho e Gymnastica, que se compreendem no 1º ano do cargo 

profissional” (RIO GRANDE DO NORTE, 1896, p. 6). 

A esse respeito, no relatório de 1899, o diretor da instrução pública, Manoel 

Dantas, menciona que no ano de 1898 a Escola Normal contava com a matrícula de 

três alunos e por falta de professor a Escola Modelo teve seu ensino interrompido, 

pois o professor que foi nomeado para ocupar o cargo que estava vago, não 

compareceu para assumir tal função.  

Neste mesmo ano o Curso Profissional da “Escola Normal” concedeu o 

diploma de mestre a dois alunos: Pedro Alexandrino dos Anjos e Pedro Gurgel do 

Amaral, que após o exame final foram aprovados plenamente. Para o ingresso no 1º 

ano foram aprovados dois alunos e para o 2º ano apenas um aluno. Salientamos 

que nessa época o curso normal tinha a duração de três anos. No ano de 1899 

foram matriculados, para o 1º ano um aluno, para o 2º ano dois alunos e para o 3º 

ano um aluno. Percebe-se que o número de alunos foi bem limitado em relação às 

expectativas mencionadas nos relatórios dos anos anteriores. E pelo que foi 

observado nos documentos estudados a Escola Modelo e a Escola Normal 

encerram seus funcionamentos no final do século XIX e retomam no início do século 

XX com a instituição do decreto 178 de 1908. E nos relatórios do presidente da 

província do RN dos primeiros anos do século XX não há nenhuma referência a 

Escola Normal. 

                                                           
9
 Até o ano de 1908 a Escola Normal ainda não existia com essa denominação. O curso era chamado 

de Curso Profissional para formação de mestres que iriam atuar no Ensino Primário. Este curso 
funcionava no Colégio Atheneu. Somente no ano de 1908, o decreto governamental 178 de 29 de 
abril, criou a Escola Normal de Natal nos moldes que perdurou até início da década de 1970. 
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 O relatório do presidente da província do RN de 1907 faz referência à 

municipalização do ensino primário, fato que piorou a situação do ensino. Neste 

caso, são apontadas como principais causas desse declínio a pouca remuneração 

dos professores e o atraso dos seus vencimentos, realidade presente na maioria dos 

estados brasileiros. 

 
 

Lamentável estado a que desceu a instrucção publica. E no Rio 
Grande do Norte essa condição não é diversa. A transferencia do 
ensino primário às municipalidades, que, em principio, parecia 
excellente, deu na pratica os deploraveis resultados que todos 
conhecemos. Não é facil encontrar na capital, e muito menos no 
interior do estado, indivíduos com a idoneidade precisa que, 
mediante os insignificantes vencimentos que se lhes attribuem, 
tomem o minimo interesse por essa altissima funcção de ensinar. E 
cumpre ver ainda que, além de mal pagos, porque até nalgum 
municipio apenas se lhes concede a subvenção de 50$000 mensaes, 
paga pelo Thesouro em virtude da lei de 1900, essa insufficiente 
remuneração anda sempre atrazada, e o professor, não tendo 
recursos materiaes que lhe permittam utilizar descançadamente o 
pouco que sabe, vai negociar, vai fazer roçados, ou ainda recorrer a 
expedientes que a necessidade suggere a quem não muito 
raramente attinge as fronteiras da mendicidade (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1907, p. 9). 

 
 

Ao que revela esse trecho do relatório, nessa época a desvalorização do 

professor primário e a falta de recursos materiais justificava o fracasso do ensino 

primário, conforme visto nos depoimentos do Presidente da Província, o que reforça 

em relato anterior “Não deixa semelhante facto de ser triste e desanimador”.  

Somente em 1908, o decreto governamental nº 178 criou a nova Escola 

Normal como forma de melhorar a qualidade do ensino primário.  

 
 

A reforma da Instrucção Publica do estado auctorizada pela lei no 
249 de 22 de Novembro de 1907, iniciou-se com o decreto no 178 de 
29 de Abril do anno proximo passado e vai produzindo os effeitos 
desejados. Restabeleceu-se a Directoria Geral, que já preencheu 
toda a parte technica, regulamentando os serviços internos das 
repartições subodinadas. Funcciona proveitosamente o grupo 
modelo, com a frequencia extraordinaria de duzentos alumnos, em 
cujas classes praticam os futuros mestres. A Eschola Normal, que 
conta sessenta e sete estudantes de ambos os sexos, dar-nos-á, 
dentro de um anno, os profissionaes que deverão substituir os 
directores e mestres contractados para a instrucção primaria (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1909, p. 8). 
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 A partir das citações dos documentos, mencionadas anteriormente, podemos 

interpretar que emergia uma preocupação com a preparação de profissionais do 

magistério que pudessem atuar no ensino primário, pois talvez essa fosse uma 

necessidade premente naquele período no estado do Rio Grande do Norte. Tal 

necessidade, certamente, emergia da nova organização que passava a ser dada ao 

ensino primário, como um efeito das novas políticas que se iniciavam a respeito da 

implantação dos grupos escolares e da ampliação dada à educação dos estudantes 

dos primeiros anos escolares na região. Todavia, essas novas políticas faziam parte 

de um movimento nacional de modernização dos estados por meio da atualização 

da educação e reformadores da educação brasileira do início do século XX, que, 

caminhava em busca da formação de uma cultura pedagógica nacional, na relação 

teórica e prática, na formação do professor e profissionalização da educação. 

 É importante mencionar que em 1908 a Escola Normal de Natal teve seu 

ensino ininterrupto até a década de 1970. E antes de 1908, existiram outras 

tentativas de criação e continuidade do ensino normal. De acordo com texto 

publicado na Revista Pedagogium, Nº 1, ano 1, de 1921,  

 

a primeira Escola Normal, de que há notícia no RN foi criada pela lei 
de agosto de 1873, foi instalada no prédio do Colégio Atheneu pelo 
presidente da província Bandeira de Melo em 1º de março de 1874, 
tinha como corpo docentes: Aleixo Tinôco (português), dr. 
Hermogenes Tinoco (aritmética e geometria), dr. Joaquim Germano 
Ramos (geografia), José Ildefonso Emerenciano (Caligrafia), 
acadêmico Augusto Zani (desenho linear), e dr. Francisco Gomes da 
Silva (pedagogia). (LIMA, 1921, p. 21) 

 
 
 Essa primeira Escola Normal matriculou 20 alunos, mas conseguiu diplomar 

apenas três professores, Celso Carlos, Joaquim Peregrino e Antônio Gomes Leite. A 

escola não foi adiante porque o presidente da província submeteu esses diplomados 

a concurso nas mesmas condições dos estudantes dos 1º e 2º ano, professores 

leigos e outros. Dessa forma,  

 
 

O desânimo foi geral e os próprios estudantes de 1º e 2º anos (assim 
o meu velho amigo Lourival Camara), tendo entrado no dito 
concurso, abandonaram a escola normal para seguirem em demanda 
das cadeiras de Taipú, Touros e outros vilarejos. E a Escola foi 
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extinta pela lei de 19 de novembro de 1877, sob a presidência de 
Tolentino de Carvalho. (LIMA, 1921, p.21). 

 
 
 A segunda Escola Normal foi criada já no período republicano pelo 

governador provisório Adolpho Gordo pelo decreto nº 8 de fevereiro de 1890, mas 

nunca funcionou. A terceira Escola Normal foi criada pelo presidente da província 

Pedro Velho pelo decreto de 30 de abril de 1892, só chegou a se instalar em 1896 e 

era exclusivamente masculina, contava com as disciplinas do colégio Atheneu 

acrescida de Moral, Sociologia e Pedagogia ministradas por Dr. Thomaz Gomes e 

depois por Manoel Dantas. A escola foi dirigida por Antonio de Souza e diplomou 

apenas cinco alunos até 1901, Pedro Alexandrino dos Anjos, Pedro Gurgel de 

Oliveira, Lourenço Gurgel do Amaral, Alfredo Celso Fernandes e Luiz Marinho 

Simas. Destes apenas Pedro Alexandrino seguiu a carreira do magistério. Essa 

escola fechou por falta de alunos. (LIMA, 1921). 

 E a quarta Escola Normal foi criada em 1908 que funcionou até a década de 

1970. Desde a sua organização em 13 de maio de 1908, até a formação de sua 

primeira turma em 1910, segundo Lima (1921),  

 

Serviram no corpo docente João Tiburcio da Cunha Pinheiro, 
Theodulo Soares Raposo da Camara, Manoel Garcia, Padre José de 
Calazans Pinheiro, Dr. José Garcia Junior, Ezequiel Benigno de 
Vasconcellos Junior, dr. Francisco Gomes Valle Miranda, Dr. 
Tertuliano Pinheiro Filho, Dr. Mario Lyra, Abel Barreto, Theophilo 
Russel, D. Clotilde Fernandes de Oliveira e o humilde cathedratico 
actual de Pedagogia. Esses professores dirigidos sucessivamente 
por Pinto de Abreu, Alfredo de Barros, Calazans Pinheiro, Theodulo 
Camara e Pinto de Abreu, prepararam a vigorosa plêiade de mestres 
que hoje celebra as suas venturosas bodas decennaes. (LIMA, 1921, 
p. 22) 

 
 
 Na fase da quarta Escola Normal de Natal de 1908, podemos inferir que, sua 

estrutura curricular era diferente das fases anteriores que formou oito professores do 

sexo masculino. Inicialmente, nas províncias e estados, observou-se uma tendência 

à priorização do acesso dos homens aos cursos de formação de professores que 

paulatinamente cedeu espaço à inserção das mulheres no magistério, constituindo 

um campo profissional fortemente marcado pela presença feminina. Essa inserção 

foi observada em estudos, conforme, (ARAÚJO; FREITAS; LOPES, 2008).   
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 De acordo com Aquino 2007, essa Escola Normal de 1908 foi organizada 

para formação de moças para o magistério primário, 

 
 

[...] desenvolvendo, na sua prática pedagógica, um currículo com 
matérias diferenciadas por sexos, a exemplo de “Economia e Artes 
Domésticas – para o sexo feminino” (RIO GRANDE DO NORTE, 
1917, p. 81). Essa disciplina permaneceu no curso da Escola Normal 
de Natal desde o seu princípio até a década de 1950 com a 
renovação do regulamento que confirmou a estrutura da Lei Orgânica 
do Ensino Normal. Sendo uma referência no Estado, faz-se difusora 
das tendências educacionais no centro do País e no exterior, onde a 
maior parte das lideranças femininas do magistério potiguar foi 
formada. (AQUINO, 2007, p. 50) 

 

  

 Em relação a essas disciplinas para o sexo feminino, a autora enfatiza que 

constavam nos regulamentos de 1908, de 1917 e de 1922. Já na lei que adaptou o 

Ensino Normal do RN à Legislação Federal de 1947, não constam mais essas 

disciplinas. A autora afirma que identificou sintonia da Escola Normal de Natal, 

desse período com alguns discursos que circulavam no país, endossados por seu 

diretor Nestor dos Santos Lima.  

 Para melhor compreendermos esse processo de institucionalização da Escola 

Normal, é necessário adentarmos aos informes presentes na legislação, e nas 

reformas do ensino normal, bem como no que se refere à expansão dos grupos 

escolares a partir de 1908. Esses informes e reflexões são apresentados a seguir. 

 

 

2.3 LEGISLAÇÃO, REFORMAS DO ENSINO NORMAL E EXPANSÃO DOS 

GRUPOS ESCOLARES A PARTIR DE 1908 

 

 O contexto sócio histórico e político em que o estado do Rio Grande do Norte 

se encontrava no início do século XX, evidenciou a necessidade de ampliação da 

proposta instituída na criação da Escola Modelo “Grupo Escolar Augusto Severo”10, 

originando assim a criação de uma nova Escola Normal, voltada para a formação de 

professores primários, a instalação de Grupos Escolares, Escolas Isoladas e Escolas 

                                                           
10

 O Grupo Escolar “Augusto Severo” torna-se-ia no governo de Alberto Maranhão a instituição 
modelar para todo o ensino público primário do Estado (Decreto nº 198, de maio de 1909). (ARAÚJO; 
PAIVA, 2012, p. 155) 
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Rudimentares para o ensino primário. Nessa estrutura a criação da Escola Normal 

de Natal é destinada à preparação específica dos professores para o exercício do 

magistério nas escolas primárias, como responsáveis pela “tarefa de educar a 

infância” (ARAUJO, AQUINO e LIMA, 2008, p. 191), já evidenciado no decreto 178 

que criou a Escola Normal de Natal, publicado na parte oficial do jornal A República 

em maio de 1908.  

Esse decreto foi promulgado no governo de Alberto Maranhão que 

implementou reformas no ensino no período de 1908 a 1913. 

 

Empossado no governo do Rio Grande do Norte (1908-1913), Alberto 
Frederico Maranhão imediatamente decretou o restabelecimento da 
Diretoria-Geral da Instrução Pública, juntamente com a edificação de 
uma rede de grupos escolares em todas as sedes de município, de 
escolas isoladas nos demais lugares e de uma escola normal em 
Natal (Decreto nº 178, de 29 de abril de 1908). (ARAÚJO; PAIVA, 
2012, p. 155) 

 

Imagem 7: Parte Oficial do Jornal A República de 02 de maio de 1908 

 

Fonte: Arquivo do historiador Rostand Medeiros. 

 
Conforme conta no Artigo 9º, do decreto, as cadeiras primárias, tanto dos 

grupos escolares como das escolas isoladas, só poderão ser exercidas por alunos-

mestres diplomados pelas Escolas Normais.  
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Como diretor da Instrução Pública a partir de 1908 foi nomeado o Dr. 

Francisco Pinto de Abreu, que foi o autor intelectual dessa reforma “deu uma nova 

orientação pedagógica ao ensino. Foi cognominado „o Pestalozzi Potiguar‟, pela 

confiança e entusiasmo com que introduziu os princípios do método intuitivo no 

ensino primário”. (ARAÚJO, 1990, p. 119). 

No ano de 1909 a Escola Modelo teve um salto no número de alunos nela 

matriculados passando a frequência de duzentos alunos. Para o ensino primário são 

instalados oito grupos escolares no RN, nos municípios: Natal, Mossoró, Caicó, 

Acari, Martins, São José, Caraúbas e Serra Negra. Nestes grupos escolares foram 

matriculados 900 alunos que no referido relatório (RIO GRANDE DO NORTE, 1909, 

p. 8), considera que as crianças recebem o ensino “pelos métodos mais avançados”. 

Em 30 de novembro de 1909 o governador sancionou a lei de nº 284 que 

Reformulando a Instrução Pública do Estado, que em seu artigo primeiro, cria pelo 

menos um grupo escolar em cada município e, para compor o quadro de 

professores primários determina que sejam os que possuem formação na Escola 

Normal: “Art. 4º - Serão effetivamente providos nas cadeiras primárias os 

professores titulados pela Escola Normal. Na falta desses professores, as cadeiras 

serão preenchidas mediante contrato [...]”. 

No ano de 1910 o estado já contava com um número de doze grupos 

escolares com a matrícula de mais de mil alunos. Conforme relato do diretor da 

Instrução Pública, Francisco Pinto de Abreu, foi nesse avanço que ocorreu a reforma 

do ensino. 

 
 

A reorganização do ensino publico, que iniciei com o decreto n. 178 
de 22 de Abril de 1908, antorizado [autorizado] pela Lei n. 249 de 22 
de Novembro do anno anterior, vae proseguindo sua marcha lenta e 
segura. Foram creados doze grupos escholares, dez dos quaes 
funcciona regularmente. Dest‟arte recebem instrucção primaria, pelos 
methodos modernos, mais de mil creanças, graças á solicitude com 
que as Intendencias municipaes e o Povo em geral têm 
correspondido ao appello do Governo (RIO GRANDE DO NORTE, 
1910, p. 6). 

 
 
 No tocante a melhoria do ensino primário, é evidenciado no relatório o 

preparo do professor na Escola Normal, ao ser mencionado que: 
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O successo da reforma depende principalmente da preparação 
pedagogica dos novos mestres; e outro não foi o pensamento do 
governo expedindo os decretos n. 214 de 26 de Janeiro e n. 233 de 
29 de Setembro do corrente anno: aquelle, distribuindo em quatro 
annos o ensino normal; este providenciando sobre as provas de 
capacidade dos professorandos. A primeira turma de normalistas 
que, em numero de vinte nove terminou hontem o curso theorico e 
pratico, aguarda a rigorosa verificação de suas aptidões para a 
investidura solemne do magistério. (RIO GRANDE DO NORTE, 
1910, p. 6). 

 
 

Percebemos, portanto, que a reforma do ensino mudou a estrutura do curso 

normal, pois o curso profissional criado em 1896 era oferecido em três anos, e 

passou a funcionar com duração de quatro anos. Diferentemente do curso 

profissional que formou apenas oito professores, até o ano de 1910 o curso normal 

formou vinte e nove professores. Com a formação destes professores a intenção do 

diretor da instrução pública, Pinto de Abreu era “prover effectivamente com 

professores diplomados, varias das escholas que hoje são regidas por mestres 

provisórios” (RIO GRANDE DO NORTE, 1910, p. 6).  

Em relação ao ensino primário, no Relatório da Província de 1910, há 

informação de melhoria de instalações e ampliação da educação infantil. 

 
 

No propósito de melhorar as condições do grupo modelo, acudindo 
ao mesmo tempo a necessidade da população infantil, adquiri na 
Allemanha mobiliário para mais tres escholas que pretendo instalar 
no edifício do grupo Augusto Severo, que será ampliado. (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1910, p. 6). 

 
 

Com relação à melhoria das condições de trabalho, na época havia, pelo 

menos na capital do estado, tal preocupação. Nesse sentido, a estrutura curricular e 

a organização dos ensinos primário e secundário, do Estado do RN previa o 

acompanhamento do governo, conforme observamos no Decreto nº 214 de 26 de 

janeiro de 1910, que prevê as providências a serem tomadas com relação à 

sistematização do ensino público. Dispõe a Artigo 2º, que: 

 
 

Nos cursos secundários, normal ou profissional começará o anno 
lectivo a 1º de Fevereiro e encerrar-se-á no último dia de Outubro, 
realizando-se em Novembro os exames de promoção e em Janeiro 
de cada anno os exames de 2ª época, os de admissão e as 
matrículas. (DECRETO 214, 1910) 
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No artigo 4º do mesmo decreto, estão dispostos que o ensino da Escola 

Normal acontece em 4 anos e que serão ofertadas 9 cadeiras: 1º - Portuguêz e 

noções de Latim comparado. 2º - Francez pratico e theorico. 3º - Inglez pratico e 

theorico. 4º - Arithmetica, Algebra e Geometria concreta. 5º - Geographia, Historia do 

Brazil e da civilização. 6º - Noções de physica, Chimica, Historia Natural e Hygiene. 

7º - Pedagogia, Instrução Moral e Civica, Economia Domestica e Legislação 

Escholar. 8º - Desenho natural, Calligraphia, Trabalhos manuaes e Exercicios 

Physicos. 9º - Musica 

Dentre estas constam: Arithmetica, Álgebra, Desenho e Geometria Concreta, 

“cadeiras”, disciplinas de nosso interesse como objeto de estudo. As cadeiras 

(disciplinas) eram distribuídas em quatro anos letivos, nos quais apareciam no 1º 

ano Arithmetica, Álgebra e Desenho, no 2º ano Álgebra e Desenho, no 3º ano 

Geometria Concreta e no 4º ano não eram oferecidas as cadeiras da área da 

matemática. 

No relatório de 1911 o diretor da Instrução Pública considera que houve um 

melhoramento no ensino. 

 
 

Transcorridos tres annos e meio, após a promulgação do decreto n. 
178 de 22 de abril de 1908, podemos verificar agora, com o mais 
legitimos desvanecimento, os primeiros fructos colhidos dessa 
reforma que, fazendo tabula raza do velho systema escholar, 
desmantelado havia muito pelos golpes da critica aucotizada, 
assentou de vez em bases firmes a instrucção popular em nossa 
terra (RIO GRANDE DO NORTE, 1911, p. 1). 

 
 

Neste ano os grupos escolares já atingiam o número de 16 em diversos 

municípios do estado atendendo a mais de duas mil crianças com a “instrução 

primária pelos métodos modernos”. (RIO GRANDE DO NORTE, 1911, p. 8). Neste 

ano a Escola Normal funcionava regularmente e “recebe instrução especial, com a 

prática complementar no grupo Escolar Modelo Augusto Severo, 50 candidatos ao 

magistério primário”. (RIO GRANDE DO NORTE, 1911, p. 8). A prática 

complementar descrita neste texto se refere ao estágio dos alunos da Escola Normal 

que era realizado na Escola Modelo. 
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No ano de 1912, o relatório da província aponta que o ensino continuava em 

ascensão e que o estado já tinha 23 grupos escolares contando com a inauguração 

de mais um no bairro do Alecrim em Natal (Grupo Escolar Frei Miguelinho), na 

capital do estado. 

No cenário local no início do século XX, a exemplo de outras capitais da 

federação, Natal passou por diversas mudanças. Por volta de 1902, a sede do 

governo do estado mudou da rua do Comércio (atual rua Chile, no bairro da Ribeira) 

para o Palácio Potengi. A cidade cresceu, surgindo novos bairros como o de Cidade 

Nova (mais tarde Petrópolis e Tirol) e do Alecrim (oficialmente denominado em 23 de 

outubro de 1911). (DIAS, 2003, p. 56). 

 
 

Em 1904, inaugurou-se o primeiro teatro de Natal, o Carlos Gomes 
uma reivindicação dos artistas e iniciativa do governador Alberto 
Maranhão11. [...] Construiu-se nesse período o Hospital Juvino 
Barreto (1909, atual Onofre Lopes, localizado à Av. Nilo Peçanha, 
620, Petrópolis), a Casa de Detenção, o Asilo de Mendicidade, o 
Derby Clube. A Ribeira apresentava-se como pólo comercial da 
cidade. [...] Na área da educação destacamos a criação da Escola 
Normal de Natal, o Grupo Escolar Frei Miguelinho, 23 escolas no 
interior e a Escola de Música [...] Esse Grupo Escolar começou a ser 
planejado na administração de Tavares de Lira [...] A inauguração só 
ocorreu no governo de Alberto Maranhão, em 12 de junho de 1908. A 
repercussão desse grupo escolar permaneceu nas décadas 
seguintes. Em 1922, no jornal A República, foi publicada uma crônica 
de autoria de João Cláudio, sobre a inauguração do grupo, em 1908. 
O entusiasmo do cronista se dá principalmente porque as aulas 
também seriam ministradas por professoras (DIAS, 2003, p. 57-58). 

 
 

Nesse período a expansão dos grupos escolares, no tocante à construção e 

aquisição de equipamento, no estado do Rio Grande do Norte, foi evidenciada com 

muito entusiasmo ao longo dos relatórios dos presidentes da província do RN. 

Quanto à Escola Normal, no ano de 1912 há informação de que foram 87 

alunos matriculados e que esta continua preparando regularmente professores 

primários “cuja falta é bastante sensível”, atuando no ensino primário mestres 

provisórios e mesmo não diplomados alguns destes docentes são “zelosos e hábeis 

                                                           
11

 Alberto Maranhão governou o Estado do RN por dois mandatos, conhecido com suas ações na 
cultura e na Educação da época. Atualmente homenageado com nome de Escola e de teatro na 
cidade de Natal. “Foi ele quem inaugurou o Teatro “Carlos Gomes” (hoje detém o seu nome), no dia 
24 de março de 1904. A renda do Teatro era destinada para ajudar aos flagelados, vítimas da seca, 
que se encontravam em Natal”. (www.historiaegenealogia.com/2010: Anderson Tavares de Lyra). 
<Acesso em 12/04/12> 

http://www.historiaegenealogia.com/2010
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que fazem milagre de dedicação”. (RIO GRANDE DO NORTE, 1912, p. 7). No 

relatório de 1913, destacamos o seguinte texto: 

 
 

Funccionam na capital com maxima regularidade a referida escola 
normal, o grupo escolar modelo Augusto Severo e o grupo escolar 
Frei Miguelinho, cujos directores fazem jus á gratidão publica pelo 
muito que se têm esforçado para o bom desempenho da elevada 
missão social e historica daquelles utilissimos estabelecimentos. 
(RIO GRANDE DO NORTE, 1913, p. 13) 

 
 

Merece destaque no relatório de 1913, a importância dada ao conhecimento 

de outros sistemas de ensino por parte dos dirigentes, para aplicabilidade no estado 

com o intuito de melhorar o ensino público: 

 
 

Por acto de 28 de dezembro do anno passado, commissionei o 
director da Escola Normal, dr. Nestor dos Santos Lima, para observar 
os melhoramentos introduzidos na technica do ensino primario e 
normal do Rio de Janeiro e São Paulo, afim de applical-os nos 
estabelecimentos afficiaes do estado. (RIO GRANDE DO NORTE, 
1913, p. 14). 

 
 

Em função da melhoria do ensino, também observada por nós no estudo dos 

relatórios da província, foi criada em 1916 uma aula de reforço para o ensino 

primário. 

Os estudos sobre as ideias pedagógicas, que buscavam entendimento sobre 

a compreensão do comportamento infantil, foram introduzidos na Escola Normal de 

Natal por iniciativa do professor Nestor dos Santos Lima, na cadeira de Pedagogia a 

partir de suas observações na Escola Normal secundária de Campinas em 1913.  

Foi a partir daí que esta disciplina introduzida oficialmente no currículo do 

ensino normal por meio do regulamento de 1922, que também estabeleceu 

alterações tanto na nomenclatura como nos conteúdos e objetivos para outras 

matérias. A esse respeito foram acrescidos na matéria de Aritmética, os estudos de 

noções de Álgebra, e à de Música, os princípios de solfejo. (AQUINO, 2002, p. 71-

73).  
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Na década de 1920 a Associação de Professores do RN12, por meio da 

Revista Pedagogium anunciava os Grupos Escolares e Escolas Isoladas criadas no 

RN a partir da lei 405, de 1916 pelos municípios do RN. Os quadros 5 e 6 seguintes, 

elaborado com informações na Revista Pedagogium, nº 13 de 1924, mostram os 

grupos escolares e as Escolas Isoladas inauguradas entre as décadas de 1910 e 

1920, com seus diretores e professores (as) em funcionamento em 1924.  

 

Quadro 5: Grupos Escolares em 192413 

ESCOLA LOCAL  DIRETOR PROFESSOR (A) 

Grupo Escolar 30 
de Setembro 

Mossoró Elyseu Viana Rita Sampaio Maria; 
Guimarães Maria; Helena 
Vila Julieta Guimarães 

Grupo Escolar 
Auta de Souza 

Macahyba Paulo Vieira 
Nobre 

Aurea Bezerra Camara; 
Arcelina Fernandes 

Grupo Escolar 
Alberto Maranhão 

Nova Cruz Manoel Varela de 
Albuquerque 

Clotilde de Moura Lima; 
Maria Antonia Nobre; Alice 
de Paula Soares 

Grupo Escolar Tte 
Cel. José Correira 

Assú Alberto Simonete Maria Carolina Wanderley 
caldda; Clara Leitão; Stella 
Pinheiro de Araujo 

Grupo Escolar 
Felippe Camarão 

Ceará Mirim Francisco Alves 
de Vasconcelos 

Helena Botelho; Leonor de 
Vasconcelos; Josefa Botelho 

Grupo Escolar 
Senador Guerra 

Caicó Joaquim F. 
Coutinho 

Maria Amélia de Freitas; 
Maria Elcina de Carvalho; 
Belkiss Monteiro 

Grupo Escolar 
Pedro Velho 

Canguareta
ma 

José Fabrício 
d‟Oliveira 

Julieta Alice de Souza; 
Guiomar de Vasconcelos 

Grupo Escolar 
Duque de Caxias 

Macau Honorio da Costa 
Farias 

Ernestina Moura; Maria da 
Conceição Fagundes 

Grupo Escolar 
Antonio Carlos 

Caraúbas Lourenço Gurgel 
do Amaral 

Maria Laura Fontoura; Iza 
Fontoura 

Grupo Escolar 
Almino Affonso 

Martins Manoel Jacome 
de Lima 

Guiomar Fernandes de 
Oliveira; Abigail Fernandes 
de Oliveira 

Grupo Escolar 
Barão de Mipibu 

São José Fenelon Camara Raymunda Rocha; Melania 
de Oliveira Siqueira 

Grupo Escolar 
Moreira Brandão 

Goianinha Acrysio de 
Menezes Freire 

Anna Iracema Freire; 
Adelina Fernandes 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

                                                           
12

 A criação dessa associação ocorreu no ano de 1920. Para maiores detalhes sobre esse assunto, 
ver Ribeiro (2003). 
13

 Nesta composição não estão os Grupos Escolares Augusto Severo e Frei Miguelinho, na cidade de 

Natal, capital do Estado, inaugurados em 1908 e 1912, respectivamente. 
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Quadro 6: Escolas Isoladas em 1924 

ESCOLA ISOLADA LOCAL PROFESSOR (A) 

Escola Isolada 
Quintinho Bocayuva 

Santa Cruz Maria da Penha Furtado; Palmyra 
Barbosa 

Escola Isolada Capitão-
Mor Galvão 

 Leticia Pegado Cortez; Maria Izaura 
de Carvalho 

Escola Isolada Thomaz 
de Araujo 

Acary Maria Carmelita Mesquita; Maria 
Christina Mangabeira 

Escola Isolada Ferreira 
Pinto 

Apody Francisca Leite de Carvalho; Beatriz 
Leite de Carvalho 

Escola Isolada  
Nysia Floresta 

Papary Hermilinda de Vasconcelos; Aurora 
Cavalcante Costa 

Escola Isolada  
Dr. Otaviano 

São Gonçalo Dalila Cavalcante de Albuquerque; 
Annita de Oliveira Barbosa 

Escola Isolada Fabricio 
Maranhão 

Villa Pedro Velho Maria Leticie Rocha; Maria da Gloria 
Silveira 

Escola Isolada Joaquim 
Nabuco 

Taipú Clidenor Augusto de Freitas; Maria 
das Graças Freitas 

Escola Isolada José 
Rufino 

Angicos Deoclecia Veras Bezerra; Maria 
Orione de Carvalho 

Escola Isolada Meira de 
Sá 

Sant‟Ana de 
Matos 

Eulina Moura; Maria do Carmo 
Cavalcanti 

Escola Isolada Britto 
Guerra 

Areia Branca Maria Guimarães; Francisca de 
Souza Duarte 

Escola Isolada Tito 
Jacome 

Augusto Severo Osvagrio Rodrigues de Carvalho; 
Alzira Dias de Sá 

Escola Isolada Joaquim 
Correia 

Pau dos Ferros Margarida Saboya de Lima; Petronilla 
de Paula Souza 

Escola Isolada Padre 
Cosme 

São Miguel Maria Marcelina Sanpaio; Maria 
Basilia de Moura 

Escola Isolada Cel. 
Fernandes 

Luis Gomes Anna Firminia F. da Silva; Anna de 
Mesquita Fontes 

Escola isolada Cel. 
Mariz 

Serra Negra Tobias dos Santos; Emilia Serrano 
Lyra 

Escola Isolada Barão do 
Rio Branco 

Parelhas Saturnino de Paiva; Auzira Nunes de 
Queiroz 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

Podemos inferir que no início do século XX, o investimento no Ensino Normal 

e a institucionalização da Escola primária pública, se fizeram necessários como 

ideário do governo republicano, conforme ressaltado nos discursos dos Presidentes 

da Província do RN, principalmente no início do século até os anos de 1930. 

Em conformidade com o cenário político nacional era nesse período que a 

institucionalização da escola primária pública,  
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estava assegurada nas Cartas Constitucionais do Estado; por outro 
lado, os propósitos reformistas tinham, como fundamentos, os 
ideários da Pedagogia Moderna ou da Pedagogia Nova que, 
mundialmente, ganhavam materialidade no conjunto das práticas 
escolares. (ARAÚJO; PAIVA, 2012, p. 153)  

 
 
 Conforme a documentação pesquisada pelas autoras mencionadas 

anteriormente, no período de 1907 a 1930 é perceptível a predominância da cultura 

de uma educação escolar pública e coletiva conclamava para que, 

 
 

setores da iniciativa privada se empenhassem na expansão da 
escola primária de contornos urbanos. Havia, pois, um consenso 
nesses setores e também no meio popular de que a escola era, por 
excelência, educadora das novas gerações nas aprendizagens dos 
conhecimentos culturais, nos hábitos físicos e higiênicos, nas lições 
morais e religiosas. Há, inclusive, indícios documentais, indicando 
engajamento de solidariedade à ajuda financeira na construção de 
escola pública primária graduada. (ARAÚJO; PAIVA, 2012, p. 154) 

 
 
 Trata-se do ideário da chamada “Escola Nova”, que produziu um discurso 

renovador, da escola brasileira, principalmente entre as décadas de 1920 e 1930, 

que 

 
 

produziu enunciados que, desenhando alterações no modelo escolar, 
desqualificavam aspectos da forma e a cultura em voga nas escolas, 
aglutinadas em torno do termo “tradicional”. Era pela diferença 
quanto às práticas e saberes escolares anteriores que se construía a 
representação do “novo” nessa forma discursiva. Operavam-se, no 
entanto, apropriações do modelo escolar negado, ressignificando 
seus materiais e métodos. (VIDAL, 2011, 497).  

 
 
 Os Ideários da Escola Nova deram impulso à criação de um número 

expressivo de Grupos Escolares, construídos especialmente nas capitais dos 

Estados brasileiros no início do século XX. Além disso, influenciou em imprimir 

novas propostas de ensino e elaboração de materiais didáticos, inclusive para a 

matemática elementar, sugerindo o uso de materiais concretos para o 

desenvolvimento da apreensão de conceitos matemáticos pelas crianças.  
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2.4 DIRIGENTES E DOCENTES EM MATEMÁTICA DA ESCOLA NORMAL NAS 

PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX 

 

 Em alguns documentos do período de 1908 a 1940 analisados por nós 

constam que os primeiros profissionais formados na Escola Normal de Natal 

passaram a assumir as funções de professores do ensino primário e do ensino 

normal, diretores de estabelecimentos de ensino, diretores da Instrução Pública e 

outras funções docentes e administrativas.  

 Dentre esses documentos, dois deles consideramos de grande importância: O 

livro de exames de registro de notas de alunos, pois nele encontramos os primeiros 

registros da Escola Normal de 1908 até a década de 1930 (Imagem 8); O livro de 

Registro de Correspondência da Diretoria da Escola Normal entre 1933 e 1939. 

(Imagem 9). Embora com suas letras um pouco já apagadas pelo tempo e suas 

folhas muito frágeis, conseguimos digitaliza-los e estudar os conteúdos neles 

contidos. Tratam de informações sobre exames de alunos para o ingresso no curso 

normal, registros de nomeações, licenças e substituições de professores, dirigentes 

e funcionários, atas de reuniões, e outros assuntos administrativos e pedagógicos da 

Escola Normal. 

 

Imagem 8: Livro de termos de exames da Escola Normal de Natal, 1908 a 1930 

  
Fonte: Arquivo do IFESP 
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Imagem 9: Livro de Registro da correspondência da diretoria da Escola Normal de 1933 a 
1939. 

 

Fonte: Arquivo do IFESP 

 

Neste livro (imagem 8) constam as notas dos candidatos ao exame de 

admissão no Curso Normal desde 1908, pois para ingresso no curso o candidato 

teria que ter o diploma do curso primário ou se submeter ao exame, conforme edital 

publicado no jornal A República maio de 1908. (Imagem 10).  

 

Imagem 10: Edital da Instrução Pública no Jornal A República de 02 de maio de 1908 

 

Fonte: Arquivo do historiador Rostand Medeiros. 
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No livro de Registro de Correspondência da Diretoria da Escola Normal entre 

1933 e 1939 podemos encontrar algumas informações sobre dirigentes e 

professores da época. A seguir passaremos a tecer algumas informações e 

considerações sobre dirigentes e professores de matemática desse período e de 

períodos posteriores, até os anos de 1960.  

 Sobre os diretores do início do século XX, um levantamento feito por Lima 

(1921), entre 1908 e 1910 a Escola Normal de Natal teve como diretores Francisco 

Pinto de Abreu, Alfredo de Barros, Calazans Pinheiro, Theodulo Camara e uma 

segunda gestão de Pinto de Abreu. 

 Nessa época o primeiro diretor da Escola Normal foi Francisco Pinto de 

Abreu, que naquele mesmo ano de 1908 já era diretor do Atheneu Rio Grandense, 

uma vez que a Escola Normal de Natal inicialmente funcionava no mesmo prédio. 

 Francisco Pinto de Abreu nasceu na Paraíba, na cidade de Campina Grande, 

no dia 25 de novembro de 1869. Formou-se bacharel em direito pela Faculdade de 

Direito do Recife, em 1892. Veio para o Rio Grande do Norte em 1895, convidado 

por Augusto Tavares de Lyra, sendo indicado pelo amigo ao governador Pedro 

Velho que o nomeou diretor da Instrução Pública Estadual e do Atheneu. 

 
Imagem 11: Francisco Pinto de Abreu, diretor e professor de matemática da Escola Normal 

de Natal - 1908 

 

Fonte: http://www.historiaegenealogia.com/2010/05/dr.html. Acesso em 13.06.2016 

 

http://www.historiaegenealogia.com/2010/05/dr.html
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 Com a reforma constitucional e judiciária de 1898, ingressou na magistratura, 

afastando-se das atividades educacionais para ser juiz de Direito da comarca do 

Ceará-Mirim; funções que exerceu até 30 de setembro de 1901. Voltou a dirigir o 

Atheneu e a Instrução Pública outras vezes. Contribuiu com diversas reformas na 

Instrução Pública. Destacou-se na política educacional do Estado do Rio Grande do 

Norte como o gestor que reorganizou o ensino em moldes modernos, na segunda 

administração de Alberto Maranhão, de cujo governo também foi secretário14. 

 Posteriormente, o segundo diretor foi Nestor dos Santos Lima, que 

permaneceu na direção da referida escola por muitos anos, e participou da mudança 

curricular do ensino em diversos momentos. Uma de suas maiores participações se 

deu em 1916, onde este conheceu a estrutura curricular de diversos estados 

brasileiros, no sentido de tomar como base para instituir um currículo necessário à 

formação dos professores pela Escola Normal da época. Dentre outras, disciplinas, 

Nestor Lima introduziu a Pedagogia no currículo da Escola Normal.  

 
Imagem 12: Nestor dos Santos Lima, diretor da Escola Normal de Natal 

 

Fonte: http://ozildoroseliafazendohistoriahotmail.blogspot.com.br/2013/05/nestor-dos-
santos-lima-aspectos-de-sua.html 

 

                                                           
14

 Ver http://www.historiaegenealogia.com/2010/05/dr.html: Francisco Pinto de Abreu. <Acesso em 
20/12/2013>. 
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 Nestor Lima foi professor de Pedagogia e diretor da Escola Normal, 

responsável por diversas reformas do ensino, buscando suas bases em Escolas 

Normais de diversos estados brasileiros e em outros países, nos anos de 1913 e 

1923. Conforme texto publicado na Revista Pedagogium, ano 3, nº 8 de 1923. 

 
 

Dr. Nestor Lima, em missão especial do Governo do Estado, 
regressou da sua visita aos centros mais altos do paiz e as 
Repúblicas do prata, o dr. Nestor Lima dos Santos Lima, competente 
directos da Escola Normal desta cidade e escolas anexas. Neste 
momento em que passa os interesses dos povos, a aproximação 
inteligente dos poderes públicos ou dos commissionarios da sua 
confiança, representa um signal evidente de conjugação criteriosa 
em prol das boas causas, não há duvida, a missãode que foi 
investido o notável educador tem para nós uma elevada significação, 
por isto mesmo que, proclamando bem alto os seus incontestes 
méritos profissionais, redundará, certamente, em grande messe de 
benefícios para o ensino do Rio Grande do Norte. Foi justamente 
com esse perscrutador espírito criterioso e entelligente que o dr. 
Nestor Lima veio de apreciar na Capital da República, Minas, S. 
Paulo, Uruguay e Buenos Ayres, as questões fundamentaes do 
ensino na multiplicidade do seu desenvolvimento – physico, 
intelectual e moral – estudando-as para adaptal-as... (Revista 
Pedagogium, nº 8, 1923, p.43). 

 
 
 Nestor Lima teve grande importância no ensino do Estado, como diretor e 

professor da Escola Normal de Natal, principalmente nas três primeiras décadas do 

século XX, pois foi responsável por diversas mudanças curriculares do ensino 

normal e pela introdução dos estudos da pedagogia no curso normal. Nos registros 

de atas da Escola Normal, de 1943, mencionam como material de estudo as 

Apostilas de acesso das cadeiras de Pedagogia para Psicologia Geral infantil e 

Aplicada de Nestor dos Santos Lima. 

 Com relação aos outros diretores da Escola Normal ainda nas primeiras 

décadas do século XX, obtivemos informações de que, entre os anos de 1931 e 

1939 a Escola Normal teve como diretor Antônio Gomes da Rocha Fagundes. E, 

Interinamente Oscar Wanderley e Clementino Câmara também dirigiram a Escola 

Normal. Nessa mesma época, por um curto período no ano de 1934, Luiz da 

Câmara Cascudo dirigiu a Escola Normal. 

 Luiz da Câmara Cascudo se formou professor pela Escola Normal de Natal, 

porém não exerceu a função no magistério público, dirigiu a Escola Normal por um 
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curto período, foi advogado, jornalista e historiador.  Teve destaque no cenário 

Nacional e internacional como folclorista. 

 

Imagem 13: Luiz da Câmara Cascudo15, diretor da Escola Normal de Natal 

                    

Fonte: http://www.oexplorador.com.br/luis-da-camara-cascudo-1898-1986-historiador-
antropologo-advogado-e-jornalista/ 

 

 No período em que foi diretor da Escola Normal de Natal, Luiz da Câmara 

Cascudo elaborou um ofício16 no qual consta a relação dos alunos formados pela 

Escola Normal de Natal, em suas primeiras turmas entre 1910 e 1934. O referido 

documento foi encaminhado ao Diretor da Instrução Pública do RN.  

Na imagem 14, a seguir apresentamos uma parte desse documento, 

encontrado no Arquivo Público de Natal, datado de 1934, no qual constam os alunos 

da primeira turma de normalistas. Nessa primeira turma, diplomada pela Escola 

Normal, consta que foram formados 27 professores (na maioria mulheres), ou seja, 

os primeiros diplomados pela Escola Normal de Natal, dessa escola criada em 1908. 

                                                           
15

 Luiz da Câmara Cascudo foi grande historiador e folclorista potiguar, deixou muitas obras 
importantes e reconhecidas mundialmente. Seu acervo encontra-se preservado na “Casa Câmara 
Cascudo” e no “Memorial Câmara Cascudo”.  
16

 Esse ofício com relações encontra-se nos anexos deste estudo. 
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Lembramos que no final do século XIX a escola normal havia formado 8 professores 

do sexo masculino. 

 

Imagem 14: Relação dos primeiros diplomados pela Escola Normal de Natal - 1910 

 

Fonte: Arquivo Público do RN. 

 

Podemos considerar, portanto, que esses normalistas tiveram um papel 

importante no ensino primário do Estado, visto que foram os primeiros professores 

capacitados para o ensino primário vigente na época. Estes professores se 

dedicaram ao ensino, a direção de grupos escolares e a organização de material de 

ensino da época. Um dos fatos marcantes de iniciativa desses docentes foi a 

fundação da Associação dos Professores do RN no ano de 1920 em comemoração 
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aos dez anos de diplomados. E posteriormente, em 1921, a criação e publicação da 

Revista Pedagogium, revista da Associação de Professores. 

 Nas décadas seguintes vários diretores assumiram a direção, dentre eles, 

algumas mulheres Francisca Nolasco, Carmem Fernandes Pedroza, e outras que 

tiveram destaque na administração escolar do Estado.  

 No tocante ao ensino da Matemática, podemos destacar a atuação de 

Francisco Pinto de Abreu, que como já mencionamos anteriormente, também foi 

diretor da Instrução Pública. Contribuiu com o ensino de matemática desde o final do 

século XIX, e sobre isso, uma das ações anunciada no relatório do presidente da 

província diz respeito à organização de material didático para as aulas de Aritmética. 

A esse respeito, encontramos em um dos relatórios investigados a seguinte menção: 

 
 

Sobre livros didáticos, adaptou em reunião de 20 de abril último, para 
o ensino inicial de Aritmética nas escolas públicas do Estado, a 
obrinha <Exercício de Numeração> do Dr. Pinto de Abreu. (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1896, p. 1)17. 

 
 

Contribuiu de maneira decisiva para a inclusão dos princípios do método 

intuitivo para o ensino primário, com destaque para alguns trabalhos pedagógicos 

como: O Problema da instrução e Leituras Primárias. Baseado nesse mesmo método 

elaborou e publicou o livro Exercícios de Numeração, um material didático preparado 

pelo referido professor para ser utilizado na Escola Normal e no ensino primário, no 

início do século XX. Alguns comentadores asseguram que o livro contribuiu como 

material básico para o ensino de aritmética no curso primário. 

É importante mencionar, ainda, que Francisco Pinto de Abreu foi Lente de 

Matemáticas e de Francês, no Colégio Atheneu Norte-riograndense e seu Diretor 

desde 1901. Quando, em 1908, o Governo do Rio Grande do Norte sentiu a 

necessidade de promover a substancial reforma do ensino primário oficial, nele 

encontrou a colaboração capaz de traçar os novos rumos da reforma do ensino. E 

nesse ano houve a criação da Escola Normal de Natal, destinada à formação dos 

novos professores e, bem assim, Grupos Escolares nas sedes dos municípios do 

interior. 

                                                           
17

 O relatório do ano 1896 foi feito pelo vice-diretor Horácio Barreto de Paiva Cavalcanti que assumiu 
a direção enquanto o diretor se encontrava doente. Neste ano o governador do estado era Joaquim 
Ferreira Chaves Filho. 
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Pinto de Abreu foi, então, chamado pela segunda vez para a direção da 

Instrução Pública a 1° de julho de 1908 e nessas elevadas funções, permaneceu até 

dezembro de 1910. Ele próprio assumiu a direção da Escola Normal. Naquele 

momento trouxe do Rio de Janeiro o professor Ezequiel Benigno de Vasconcelos 

Júnior, a quem foi confiada a direção do Grupo Escolar Augusto Severo, onde 

funcionava a Escola Modelo e se havia de processar a experimentação dos novos 

métodos de ensino e realizar a prática dos normalistas. 

O professor Pinto de Abreu, baseado em Pestalozzi, pregava os princípios 

do método intuitivo no ensino primário, embora jamais tenha vivenciado o curso de 

Pedagogia, que àquela época ainda era pouco desenvolvido e escassamente 

divulgado, senão em pequenos compêndios por si mesmos deficientes para o 

alcance dos objetivos visados. Mal se falava até então de Spencer, Pestalozzi, 

Froebel, Montessori, Herbart, autores conhecidos naquela época. 

Os normalistas manuseavam “Compêndio de Pedagogia Escolar”, da autoria 

do Dr. F. Pinheiro Bittencourt, resumidas explanações de Psicologia e Pedagogia 

que não correspondiam às exigências do curso de professor. Entretanto, foi nos 

livros Exercícios de Numeração e Leituras Primárias que, nos trabalhos didáticos 

que o professor Pinto de Abreu manifestou-se como autor, revelando acentuado 

talento para o magistério, através dos métodos que lhes imprimiu18. As informações 

nos levam a considerar que Pinto de Abreu foi um dos primeiros professores da 

Escola Normal a contribuir com o ensino de Matemática e com a elaboração de 

material didático de Matemática destinado à Escola Normal e ao Ensino Primário. 

De acordo com o Relatório de Acompanhamento da Escola Normal, datado 

de 1911, na Escola Normal, observamos que os professores que ministraram aulas 

em 1911 foram Manuel Garcia (Matemática), Ecilia Cortez dos Santos Lima 

(Desenho e Trabalhos Manuais). As Cadeiras Primárias eram ministradas por Luiz 

Saturnino do Santos Lima (Cadeira Isolada Masculina), Guiomar de França (Cadeira 

Isolada Feminina), Stellita Mello (Cadeira Isolada Mista), Manoel Tavares Guerreiro 

(Cadeira Elementar Masculina do Grupo Escolar Modelo), Stela Ferreira Gonçalves 

(Cadeira Elementar Feminina do Grupo Escolar Modelo), Aurea Barros Soares da 

Câmara (Cadeira Infantil Mista do Grupo Escolar Modelo). Quatro desses 

professores foram formados na primeira turma da Escola Normal em 1910. 

                                                           
18

 Ver Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, Volumes LVI-LVII-LVIII, 
Anos 1964, 1965 e 1966. Rio de Janeiro: Editora Pongetti, 1971, p. 51-59. 
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Igualmente, entre as décadas de 1920 e 1940 encontramos nos livros de 

registros da Escola Normal de Natal os nomes dos professores Júlia Alves Barbosa 

(Julia Barbosa Cavalcanti), Oscar Wanderley e Thomaz Babini, Clementino 

Hermogenes da Silva Câmara na cadeira de Matemática; Maria Belém Câmara, 

Noemi Cortez Lago, Francisca Soares da Câmara e Bertilda Cunha Lima na cadeira 

de Desenho.  

Há um destaque informativo a ser mencionado: a professora Júlia Alves 

Barbosa, nasceu em 1898, em Natal/RN, foi concluinte da primeira turma do Curso 

Normal em 1910 e teve um papel importante no ensino de matemática. Até a década 

de 1950 era rara a inserção de mulheres para as disciplinas de matemática, a 

professora Júlia Alves foi de fato uma pioneira nessa área na Educação do Estado. 

Foi a primeira mulher a ensinar matemática na Escola Normal do Estado, entrando 

por meio de concurso. 

 
Imagem 15: Júlia Alves Barbosa, Professora da Escola Normal de Natal 

 

Fonte: semiraadlervainsencher.blogspot.com%2F2009%2F05%2Fjulia-alves-
barbosa.html&psig=AFQjCNGACHZVS5GY_XJsUFJeI9UoDteumg&ust=146627465086805. 
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Publicou artigos sobre o ensino de matemática em revistas pedagógicas19, foi 

membro da Associação dos Professores e secretária da revista Pedagogium em 

seus primeiros anos de circulação a partir do ano de 1921. A professora Júlia Alves 

Barbosa20 participou da política do Estado, sendo a segunda mulher potiguar a 

receber o direito a votar em 1927, pioneira em movimentos pela emancipação da 

mulher, e engajada em lutas contra os preconceitos, foi também vereadora da 

cidade de Natal. 

Entre as décadas de 1950 e 1970 tivemos como diretores e professores da 

Escola Normal de Natal, também algumas mulheres, conforme consta nos livros de 

atas da Escola Normal, em 1950 a professora Eunice Bandeira de Melo foi nomeada 

para a cadeira de Desenho e Artes Aplicadas da Escola Normal, em 1956 foi 

nomeado professor de Matemática da Escola Normal de Natal o Engenheiro Clovis 

Gonçalves dos Santos. Em 1959 a professora Francisca Nolasco Fernandes de 

Oliveira, foi nomeada a Vice-Diretora da Escola Normal de Natal. Logo em 1960 é 

nomeada Carmem Fernandes Pedroza professora de Metodologia da Matemática da 

Escola Normal de Natal na vaga de Mario Tavares de Oliveira Cavalcanti. E, em 

1961 a professora Francisca Nolasco Fernandes de Oliveira que era vice-diretora foi 

nomeada Diretora da Escola Normal. 

Sobre a professora Carmem Fernandes Pedroza, uma de suas alunas na 

década de 1960 nos relatou que  

 
 

Dona Carmem, que começou em 1958, trabalhava baseada na 
matemática moderna. Ela foi minha professora no Colégio Atheneu e 
na Escola Normal. Então, ela usava a matemática moderna fazendo 
uso de material concreto, como por exemplo, usava o pão, a maçã, 
ela preparava as aulas com muitos recursos. (Depoimento oral: Maria 
José Peixoto, em 20/11/12) 

 
 

                                                           
19

 Em um capítulo posterior trataremos das revistas pedagógicas e comentaremos sobre o artigo 
publicado pela professora de matemática Júlia Alves Barbosa. 
20

 Júlia poderia ter sido a primeira eleitora do Brasil, pois requereu seu alistamento eleitoral no dia 22 
de novembro de 1927, pouco menos de um mês depois de sancionada a Lei Estadual de nº 660, que 
consolidou a vitória dos direitos políticos da mulher norte-rio-grandense. Porém, a taça do pioneirismo 
ficou com Celina Guimarães Viana, nascida na cidade de Mossoró/RN, que, na época, por ser casada 
e contar com o apoio do marido - um advogado e professor - teve seu requerimento despachado com 
rapidez e publicado no Diário Oficial do Estado, antes que o de Júlia. Fonte: VAINSENCHER, Semira 
Adler. Júlia Alves Barbosa. Pesquisa Escolar Online, Fundação Joaquim Nabuco, Recife. Disponível 
em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/>. Acesso em: 5 abr. 2016. 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php
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A aluna se referia ao uso desses recursos para o trabalho com o conteúdo de 

frações. Relatou, ainda que, por falta de material industrializado, a própria 

professora Carmem quem construía seus materiais, tais como, jogos e atividades 

para subsidiarem suas aulas na Escola Normal na disciplina de Metodologia de 

Ensino de Matemática e as práticas das alunas no estágio no Curso Primário. A 

professora Carmem também acompanhava os alunos (as) em estágio, trataremos 

desse assunto no quinto capítulo desta Tese.   

 

Imagem 16: aluna Maria José Peixoto e Professora Carmem Pedroza 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Maria José Peixoto 

 

Entre as décadas de 1960 e 1970 estiveram na função de diretoras, além de 

outras, as professoras Francisca Nolasco Fernandes, Crisan Siminéa, Maria Arisnete 

de Morais. Sobre a atuação de algumas dessas professoras no ensino, Silva (2013), 

destaca que, 

 
 

Elas registraram no cotidiano escolar os preceitos didáticos 
pedagógicos, advindos das prescrições da Diretoria da Instrução 
Pública, e foram além das determinações ao atuarem na Associação 
de Professores, seja como associadas, secretárias, bibliotecárias ou 
como redatoras da revista Pedagogium. Professoras que se 



69 

 

destacaram, ao longo da vida, enquanto exemplos de devotamento 
com a expansão do ensino, além de intelectuais atuantes na 
sociedade. O que fizeram? Essas professoras tinham em comum a 
formação no Curso Normal estavam na sala de aula transformando a 
profissão em um ofício. Produziram práticas, delinearam condutas e 
mentalidades. Nas salas de aula, nos corredores, nos pátios e em 
outros meios, representavam os artífices da moral, atendiam aos 
preceitos vigentes. Enfrentavam desafios. Formas do fazer docente 
que evidenciavam a história do magistério do Rio Grande do Norte. 
(SILVA, 2013, p. 123)  

 
 
 A atuação dos professores, professoras e gestores do ensino primário e 

normal, se constitui em um acervo precioso da cultura escolar do Estado do Rio 

Grande do Norte. Esse acervo se materializa nos documentos pesquisados e nos 

depoimentos de professores. Na sessão seguinte, discorreremos sobre alguns 

materiais didáticos utilizados no cerne da escola. E nos capítulos seguintes, 

destacaremos outros materiais, dentre eles, programas de ensino, livros didáticos, 

revistas de ensino e materiais da prática pedagógica. 

 

 

2.5 MATERIAL DIDÁTICO DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO PRIMÁRIO E 

ENSINO NORMAL 

 

 Nesta sessão destacamos primeiramente os materiais didáticos utilizados nos 

grupos escolares do Estado, a exemplo do Grupo Escolar Modelo “Augusto Severo”, 

em Natal no período de 1908 a 1930. Para a elaboração dessa parte tomamos como 

base os estudos de Gomes e Araújo (2012). Destacamos também os materiais 

dispostos em documentos datados a partir da década de 1930 até a década de 

1970, encontrados em alguns documentos. Em 1908 o Jornal A República, conforme 

imagem 15, já anunciava a venda de materiais didáticos para o ensino primário, 

dentre eles constam os seguintes materiais de matemática: Os livros de Aritmética 

de Trajano, Aritmética de Vianna, Geometria de Thimótheo, Álgebra de Serrasquiro; 

os materiais caderno para desenho e folha de papel para desenho; estojo para 

desenho.  

 
 
 



70 

 

Imagem 17: Lista de material didático 1908 
 

Fonte: Jornal A República cedido pelo historiador Hostand Medeiros 

  

 Entre 1908 e 1930, No Grupo Escolar Augusto Severo, a escola primária 

graduada baseava-se nos princípios do método intuitivo21 para os ensinamentos no 

campo da matemática elementar. De acordo com os postulados do método intuitivo, 

quando as experiências ocorressem, a aquisição do conhecimento estaria mediada 

pela própria curiosidade da criança, ou seja, pelo seu espírito natural do querer 

saber, de querer aprender. 

 Nesse período para o ensino primário, o programa de estudo abrangia Leitura 

e Escrita, Contabilidade, Lições de Coisas, Língua Nocional, Noções de Geografia e 

de História Pátria (matérias da educação intelectual); Moral e civismo e canto 

(matéria de educação moral e cívica); Educação Física, Princípios de Higiene, 

Conservação de Saúde (matérias de educação física); Além de Economia 

Doméstica, Artes e Trabalhos Manuais. (GOMES, ARAÙJO, 2012). Para ministrar as 

                                                           
21

 Método Intuitivo. Os processos como compor, decompor e comparar, fazem parte dos processos 
básicos do método por intuição. Contudo, as bases de sustentação desse método eram a clareza no 
experimentar e a precisão no pensar. Nos capítulos seguintes, traremos algumas considerações 
sobre a aplicabilidade do método.  
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aulas, as autoras descrevem como base para o ensino os Materiais Didáticos 

descritos a seguir. 

 Cadernos e livros. Coleção de abecedários, livros, cubos, esquadros, 

esqueleto humano, globo, mapas e toras de madeira. Compêndio leituras potiguares 

de Antônio Fagundes; Livro de Leitura de Felisberto Carvalho; Cartilha Infantil pelo 

Método Analítico de Carlos Alberto Gomes Cardim; Cartilha de Ensino-Rápido da 

Leitura de Mariano de Oliveira; cartilha Analítico-Sintética de Mariano de Oliveira; 

Manual Expositor da Língua Materna de Januário Sabino e Cunha Costa; Cartilha 

Analítica e cartões de leitura de Arnaldo Barreto; Compêndios de ensino de Desenho 

e Geometria Prática; Compêndios de Ciências Botânicas, Física, Química, 

Geológicas e Higiênicas; Cartas da Tabuada, além de cadernos de Caligrafia, 

Cadernos de Desenho, Cartões Modelos, Gravuras, Globos, papel, papel 

transparente, argila, gesso e toras de madeira e metais. Revista Escolar Infantil de 

Mariano de Oliveira; Exercícios de Leitura Manuscrita de Lindolfo Gomes; Contos 

infantis em Verso e Prosa para uso das escolas primárias do Brasil de Adelina Lopes 

Vieira e Júlia Lopes de Almeida; Poesias Infantis de Olavo Bilac; Alma Infantil e 

Versos para uso nas escolas de Francisca Julia e Julio da Silva; Apontador e fichas 

pedagógicas. Nova Cartilha; Cartilha Terras Infantis; Cartilha Páginas Infantis; Livro 

de Leitura Seleta e Livro Nossa Pátria; Além de caderno de escrever, caderno de 

aritmética. (GOMES, ARAÙJO, 2012). 

 Para o ensino de Matemática é importante mencionar que as obras Exercícios 

de Numeração de Francisco Pinto de Abreu, Aritmética e Álgebra de Antônio Trajano 

são textos didáticos que foram elaborados no final do século XIX e se constituíram 

como material didático base para o Ensino Normal e o Ensino Primário naquela nova 

fase da Instrução Pública do estado do Rio Grande do Norte. 

Encontramos nos documentos, registro de materiais didáticos comprados em 

São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre estes materiais estão réguas, esquadros para 

quadro negro, Mapas de Parker, Régua T, Transferidor para quadro negro, caixa 

sistema métrico. Há o registro de alguns livros, e para matemática estão: Série 

Graduada de Matemática Elementar (René Barretto Campos), Arithmética Escolar 

(R. Roca Dobal), Cadernos Arithméticos (R. Roca Dobal), Elementos de Álgebra (J. 

Borges e G. Cardiam), Admissão aos Ginasiais. (Soares e Borges), Anuário de 

Ensino 1907, 1908 e 1909 (Diretoria Geral), Revista do Ensino 1º, 2º, 3º, 4º ano e 
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2º ano, nº 1, Cadernos de Arithmética (Escola Americana). (Relatório de 

Acompanhamento da Escola Normal, 1911).  

 Observamos que nesse período até a década de 1930 os materiais didáticos 

de matemática: Compêndios de ensino de Desenho e Geometria Prática, Cartas da 

Tabuada, Cadernos de Desenho, Cartões Modelos, Gravuras, Papel Transparente, 

Toras de Madeira e Metais, Cartas de Parker, réguas, esquadros para quadro negro, 

Mapas de Parker, Régua T, Transferidor para quadro negro, caixa sistema métrico, 

além do quadro negro e giz se constituíram como materiais básicos para o ensino 

nos tempos de Pedagogia Moderna e Escolanovista. Devemos salientar que, de 

acordo com os documentos pesquisados, as Cartas de Parker foram bastante 

usadas na Escola Normal de Natal, pelo menos até a década de 1930. 

 

Imagem 18: Cartas de Parker22 

 

Fonte: 
https://www.google.com.br/search?tbs=sbi%3Acs&tbnid=g4JEu5TLVvEEAM%3A&docid=8Yrrzn7nTe

EoQM&bih=979&biw=1920&ved=0ahUKEwitr7Px8afNAhVDGpAKHYlADkwQiBwICQ 

 

 No período de 1930 a 1960 prevaleciam os materiais didáticos advindos dos 

preceitos da Escola moderna que tinha como principal fundamento o método intuitivo 

                                                           
22

 As Cartas de Parker constituem um conjunto de gravuras cujo fim é o de auxiliar o professor a 
conduzir metodologicamente o ensino, sobretudo, das quatro operações fundamentais. Junto de cada 
gravura há uma orientação ao professor de como deveria dirigir-se à classe de modo a fazer uso de 
cada uma delas e avançar no ensino da aritmética. 



73 

 

bastante divulgado em materiais didáticos e livros didáticos do final do século XIX e 

início do século XX, como observado no livro „Aritmética‟ de autoria de Antônio 

Trajano23.  

 Os materiais de desenho e as cartas de tabuadas continuaram em uso, após 

a década de 1930, época em que os elementos da Escola Nova apregoavam críticas 

ao ensino pelos métodos tradicionais pelos meios da memorização, como no uso 

das tabuadas. No entanto as tabuadas foram bastante utilizadas no ensino primário 

e no curso normal de Natal, conforme apontam alguns documentos pesquisados. 

 

Imagem 19: Tabuada, ensino prático para aprender aritmética 

 
Fonte: 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0a
hUKEwjH36- 

Y96fNAhXKIZAKHeSnCtQQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.clasf.com.br%2Fq%2Fantiga-rara-
bandeja%2F&psig=AFQjCNHNnPXp-unsAmiZ6l0s7MtsNFlOpw&ust=1466007639049873 

 

 Os materiais concretos como os blocos lógicos24 propostos por Zoltan Paul 

Dienes, criados na década de 1950, foram introduzidos no Brasil na década de 1960 

e se constituíram como um avanço para o ensino da matemática como material 

                                                           
23

 O método intuitivo e a obra de Trajano serão abordaremos com maiores detalhes nos capítulos 
seguintes. 
24

 Retomaremos esse tema em capítulos seguintes ao nos referirmos ao uso do livro didático como 

material de ensino. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH36-%20Y96fNAhXKIZAKHeSnCtQQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.clasf.com.br%2Fq%2Fantiga-rara-bandeja%2F&psig=AFQjCNHNnPXp-unsAmiZ6l0s7MtsNFlOpw&ust=1466007639049873
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH36-%20Y96fNAhXKIZAKHeSnCtQQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.clasf.com.br%2Fq%2Fantiga-rara-bandeja%2F&psig=AFQjCNHNnPXp-unsAmiZ6l0s7MtsNFlOpw&ust=1466007639049873
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH36-%20Y96fNAhXKIZAKHeSnCtQQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.clasf.com.br%2Fq%2Fantiga-rara-bandeja%2F&psig=AFQjCNHNnPXp-unsAmiZ6l0s7MtsNFlOpw&ust=1466007639049873
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH36-%20Y96fNAhXKIZAKHeSnCtQQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.clasf.com.br%2Fq%2Fantiga-rara-bandeja%2F&psig=AFQjCNHNnPXp-unsAmiZ6l0s7MtsNFlOpw&ust=1466007639049873
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didático de geometria no ensino primário. Porém os materiais anteriormente usados 

como as Cartas de Parker, Cartas de Tabuadas continuaram sendo usados como 

material básico para o curso primário em décadas posteriores.  

 Fizemos opção por não detalharmos as formas como esses materiais foram 

utilizados na Escola Normal por não dispormos de elementos informativos sobre 

essa abordagem, porém nos capítulos seguintes trataremos dos programas de 

ensino e dos livros didáticos, onde alguns materiais descritos nesta parte serão 

discutidos. 
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3 PROGRAMAS DE ENSINO DE MATEMÁTICA 1908 a 1970 

 

Imagem 20: Programas do Ensino Primário Elementar e do Ensino Normal 

 
A história das disciplinas escolares, colocando os conteúdos de ensino no 
centro de suas preocupações, renova as problemáticas tradicionais. Se é 
verdade que a sociedade impõe a escola suas finalidades, estando a cargo 
dessa última buscar naquela apoio para criar suas próprias disciplinas, há toda 
razão em se pensar que é ao redor dessas finalidades que se elaboram as 
políticas educacionais, os programas e os planos de estudo, e que se realizam 
a construção e a transformação históricas da escola. Mesmo alguns grandes 
fenômenos de ordem sócio-cultural, como a frequência sazonal - escola ao 
longo do século XIX, podem ser explicados pela evolução das disciplinas 
escolares. (CHERVEL, 1990, p. 219) 
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 Neste capítulo, buscamos apoio nos Programas de Ensino de matemática, 

elaborados, conforme Chervel, para criar a própria disciplina, constrói e transforma 

historicamente a escola. Essa transformação será aqui apresentada ao fazermos a 

exposição de conteúdos referentes à Escola Normal e ao Ensino Primário em dois 

períodos, entre 1908 e 1938, e entre 1960 e 1970, considerando a legislação e as 

reformas do ensino em cada período. A primeira reforma importante no ensino se 

deu em 1916 e após esta apenas em 1938, que segundo Aquino (2002), 

 
 

A reforma de ensino de 1916 caracterizou-se não só por reorganizar 
o sistema de ensino norte-rio-grandense, mas por imprimir uma 
articulação entre o ensino primário e o normal, nos seus diversos 
aspectos, ou seja, na organização dos programas, no currículo e, 
principalmente, na metodologia de ensino” (AQUINO, 2002, p. 46). 

 
 
 A reforma de 1916, a qual Aquino, 2002 se refere, diz respeito a lei 405.  De 

acordo com a lei nº 405 estadual de 29/11/1916, publicada na parte oficial do jornal 

A República em 29/12/1916, o ensino passa a ser organizado em três níveis infantil 

e primário, secundário e profissional. Sendo o ensino primário da responsabilidade 

dos grupos escolares e das escolas isoladas, o ensino secundário da 

responsabilidade do Atheneu Norte-riograndense, com regulamento que se equipara 

ao Colégio Pedro II e o ensino profissional da responsabilidade da Escola Normal. 

Ainda na primeira parte deste capítulo faremos alusão ao programa de ensino 

referente ao ano de 1925, respaldado pelo Ato 51 do Governo do Estado. 

 Na segunda parte deste capítulo faremos um estudo de dois programas de 

ensino, o primeiro do Ensino Primário e o segundo do Ensino Normal da década de 

1960. Nesse capítulo também apontaremos conexões entre as trajetórias do ensino 

primário e do ensino normal no RN. 

 

 

3.1 PROGRAMAS DO ENSINO NORMAL DE 1908 a 1925 

 

Segundo Aquino, 2002, a legislação correspondente ao ensino normal, sofreu 

mudanças significativas em 1916, com a lei 405, e após esse período apenas em 

1938 com o decreto 411, a matéria de Desenho também sofreu inovações, 

“ressurgindo como Desenho e Artes Industriais, dessa forma cedendo aos 
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imperativos da ordem econômica, que buscava sua consolidação do capitalismo 

industrial. Os demais componentes do currículo não sofreram alterações 

significativas”. (AQUINO, 2002, p. 114-115). 

No decreto 411, de 1938, não fazia menção quanto à metodologia a ser 

aplicada, mas “estabeleceu os dispositivos que substituíram as determinações do 

regulamento de 1922, no que se referia à organização e à admissão ao curso 

secundário, e ao curso normal, transferências, regime de aulas, provas e promoções 

e às atribuições da Congregação dos Lentes, entre outros”. (AQUINO, 2002, p. 116). 

Sobre a organização das disciplinas, o documento a seguir datado de 1916, 

expõe a distribuição das disciplinas em três anos de ensino. Percebemos neste, que 

em relação às outras disciplinas, a aritmética no 1º ano detinha uma carga horária 

semanal maior, ou seja, de 3 horas semanais, em seguida português, francês e 

geografia com 2 horas, cada uma e álgebra, desenho e trabalhos manuais com 1 

hora cada uma. 

Já no segundo ano, a prioridade se dá na disciplina de pedagogia com 3 

aulas semanais, em seguida tinha português e francês com 2 aulas semanais cada 

uma. Em seguida tinha inglês, geografia, física, química, álgebra e desenho com 

apenas uma aula semanal cada uma. Neste ano a aritmética não era trabalhada no 

2º ano. 

Imagem 21: Horário de aulas da Escola Normal de Natal, 1911 (Livro de Relatórios da 
Escola Normal de Natal, 1911/1916, p. 21) 

Fonte: Arquivo do IFESP 
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Observando ainda o documento, percebemos que as disciplinas da área de 

matemática já não eram trabalhadas no 3º ano, prevalecendo a disciplina pedagogia 

com 3 aulas semanais. Nessa época a geometria ainda não se constituía como 

disciplina no curso normal de Natal. 

Em 1917 os conteúdos destinados a cadeira de Aritmética são distribuídos no 

1º e no 2º ano do curso, com se refere o relatório25 do diretor da Instrução pública 

Manoel Dantas datado de 1917 descreve os seguintes: 

 

Quadro 7: Programa de Ensino 1917 

ANO DE ENSINO CONTEÚDOS E MÉTODOS 

1º ANO Duas lições por semana, empreendendo os princípios 
fundamentais sobre inteiros e sobre decimais, a divisibilidade, 
máximo divisor comum, e mínimo múltiplo comum, os números 
primos, as frações ordinárias: variação, comparação, redução 
ao mesmo denominador, simplificação e quatro operações; 
conversão de fração ordinária em decimal, finita ou infinita; 
dízimas periódicas, quadrados e raiz quadrada; sistema métrico 
decimal. Resolução de problemas adequados que se refiram o 
mais possível a assunto da vida comum. 

2º ANO Uma lição por semana, sobre razões e proporções, grandezas 
direta e inversamente proporcionais, regra de três, regra de 
companhia; noções de câmbio e das principais moedas 
nacionais e estrangeiras com as respectivas conversões. 
Metodologia da aritmética na aula primária com o seu caráter 
educativo ou geral e caráter instrutivo ou particular. Problemas 
práticos que despertem interesse na utilidade imediata e 
exercitem os alunos atendidos. 

Fonte: Quadro elaborado com dados obtidos no livro de atas encontrado no Arquivo 
Público do Estado do RN, de 1917. 

 

Percebemos que os conteúdos de Aritmética propostos para o Ensino Normal 

têm uma relação direta com os propostos para o Ensino Primário, visto que estes se 

aplicam aos anos iniciais e finais do curso primário. A reforma do ensino de 1916 

procurou dar ênfase ao ensino na Escola Normal de modo a articular este ensino 

com o ensino primário e pelo que observamos neste quadro, não só os conteúdos 

estão articulados, mas algumas orientações aos problemas do cotidiano do aluno, 

como os propostos no 1º ano “Resolução de problemas adequados que se refiram o 

mais possível a assunto da vida comum” e no 2º ano “Problemas práticos que 

despertem interesse na utilidade imediata e exercitem os alunos atendidos”. Porém, 

                                                           
25

 Este relatório se encontra em um livro de atas da direção da Instrução Pública. 
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não encontramos documentos que constam orientações didáticas para a 

organização desses conteúdos. 

A partir do ano de 1916 não encontramos em documentos pesquisados nem 

nos relatórios da província do RN mais nenhuma menção que configurasse 

programas e métodos de ensino para o Ensino Primário nem para a Escola Normal. 

Apenas encontramos descrições de número de matrículas e quantidade de prédios e 

professores para o provimento do ensino. 

 
 

Os dois grupos escolares da capital, cuja organização podemos sem 
exaggero considerar perfeita apresentam só por si os seguintes 
numeros: - grupo Augusto Severo: matrícula 365, frequencia 304; 
grupo Frei Miguelinho: matricula 334, frequencia 251 (RIO GRANDE 
DO NORTE, 1920, p. 12). 

 
 

No relatório do Presidente da Província do Rio Grande do Norte de 1928, 

encontramos o seguinte texto: 

 
 

O ensino normal, realisado pelo[s] dois estabelecimentos de Natal e 
Mossoró, vae satisfazendo amplamente os seus fins, seja pelo 
conceito de que gosam os professores diplomados por essas duas 
casas de ensino, seja pela[s] regularidades de seus trabalhos e pela 
actuação benefica que o professorado, ahi formado, desempenha na 
disseminação da instrucção publica (RIO GRANDE DO NORTE, 
1928, p. 25). 

 

 
Em 1930 um anti-projeto de reforma do ensino foi anunciado no relatório da 

província, página 25, o ensino normal passaria a funcionar da seguinte forma: 

 
 

O departamento de educação está em mãos com o ante-projeto da 
reforma do ensino normal no Rio Grande do Norte. Por esse novo 
systema o curso feito na escola Normal de Natal comprehenderá trez 
periodos: um de adaptação, de 2 annos; um de preparatório, de 3 
annos e um outro de applicação ou profissional, de 2 annos. No 
curso de adaptação serão leccionadas as seguintes matérias: 
Portuguez, Francez, Arithmetica e Geometria pratica, Geographia e 
Historia do Brasil, Noções de Sciencias Physicas e Naturais e 
Trabalhos Manuaes. (RIO GRANDE DO NORTE, 1930, p. 25) 

 

 
Observamos neste documento que a disciplina de Aritmética continua como 

parte integrante do currículo, além de Geometria Prática e Desenho. Neste caso a 
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Geometria Prática, ao que parece é introduzida no ensino normal, nessa época, pois 

em documentos anteriores ela não configurava nos programas. 

Outro documento analisado por nós diz respeito ao ato no 51 do Diretor Geral 

do Departamento de Educação do estado do Rio Grande Norte, de15 de maio de 

1925, publicado no jornal A República, este resolve expedir e mandar observar o 

regimento interno, programas e horários dos grupos escolares. No referido ato de no 

51 acompanhava informações segundo as quais os cursos de primeira classe a 

aritmética deveriam ter como programa: 

 
 

Noções concretas de unidades e quantidades. Contar de 1 a 10 e a 
100. Escrita e leitura simultânea de algarismos arábicos. Pequenos 
rudimentos do cálculo por meio de tórnos, cubos, palito ou do 
contador mecânico. Uso formação e leitura de números por meio de 
tórnos ou palitos, ou riscos no quadro negro; idem, idem, dos signos 
de somar, diminuir, multiplicar, dividir e igualdade, praticamente. 
Leitura dos mapas de Parker26. Cópia e resolução oral e escrita dos 
cálculos dos mapas de Parker. Problemas de operações 
fundamentais. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925 – Ato nº 51) 

 
 

 Em outro documento percebemos que esse programa da primeira classe tem 

algumas semelhanças com programas da mesma época de outros estados do país, 

como é o caso do Paraná, no ano, citado por Oliveira (2011), em que aparecem as 

contagens de 1 a 10 e até 100, o estudo prático das quatro operações feito por meio 

de objetos, correspondendo a problemas dados pelo professor, leitura do mapa de 

Parker, dentre outros. A autora menciona que o programa era baseado no programa 

adotado pelo estado de São Paulo, o que talvez justifique a semelhança com o 

programa seguido pelo ensino primário do estado do Rio Grande do Norte, visto que 

o RN também se baseou no programa do estado de São Paulo. 

No documento, o Ato 51, percebemos que os conteúdos de Desenho 

destinados ao ensino primário não se referem a conteúdos com uso de instrumentos 

de régua e compasso da Geometria Euclidiana. Eram exigidos desenhos “naturais e 

a mão livre” de objetos de uso comum, quer isolados, quer em grupos: animais, 

                                                           
26

 As Cartas de Parker constituem um conjunto de gravuras cujo fim é o de auxiliar o professor a 
conduzir metodologicamente o ensino, sobretudo, das quatro operações fundamentais. Junto de cada 
gravura há uma orientação ao professor de como deveria dirigir-se à classe de modo a fazer uso de 
cada uma delas e avançar no ensino da aritmética. As Cartas de Parker são divulgadas inicialmente 
através da Revista de Ensino, no ano de 1902. A partir das Cartas publicadas em diferentes números 
da Revista de Ensino, surgiram os Mapas, como material didático-pedagógico para serem utilizados 
nas salas de aula em São Paulo (Cf. VALENTE, 2010). 
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sólidos, plantas. Desenho de cópia de gravuras. Desenho de memória dos objetos já 

desenhados, ou ausentes. Desenho de imaginação de objetos, cenas e paisagens à 

escolha do aluno. 

 

3.2 PROGRAMA DO ENSINO NORMAL DA DÈCADA DE 1930 

 

Em 1933 (constante no livro de registro da Escola Normal) os conteúdos 

destinados a Matemática estão distribuídos em Aritmética, Álgebra e Geometria. 

Não encontramos nesse programa nenhuma relação com os métodos de ensino, 

apenas a descrição dos conteúdos, conforme consta no quadro seguinte: 

 

Quadro 8: Programa de Ensino de 1933 

CADEIRA CONTEÚDOS  

ARITMÉTICA Potenciação, teoremas, raiz quadrada; Potenciação, teoremas, 
raiz cúbica; Propriedade dos números, determinar e verificar 
números primos, fatoração, achar quantos e quais os divisores 
de um número; Divisibilidade dos números, máximo divisor 
comum; Divisibilidade dos números, mínimo múltiplo comum; 
Expressões fracionárias; Proporção; Regra de três simples, 
regra de três composta; Divisão em partes diretamente 
proporcionais; Divisão em partes inversamente proporcionais; 
Desconto; Sociedade comercial; Câmbio direto. 

ÁLGEBRA Expressão – termo geral, expressão quanto ao mesmo termo, 
redução de termos semelhantes e achar o valor numérico de 
uma expressão; Adição e subtração; Multiplicação; Divisão; 
Divisão de um polinômio por outro (achar cociente e resto); 
Potenciação, raiz quadrada; Equação a duas incógnitas por 
comparação e pela redução ao mesmo coeficiente; Equação a 
duas incógnitas por substituição e pela redução ao mesmo 
coeficiente; Equação a três incógnitas por comparação; 
Equação a três incógnitas por substituição; Equação a três 
incógnitas pela redução ao mesmo coeficiente. 

GEOMETRIA Livro: problemas 32, 33 e 34; Circunferência (página 12) 
Teorema 45, 1º caso; Classificação dos ângulos em relação a 
circunferência. Problemas 50 e 51; Paralelas, ângulos entre 
paralelas. Teorema 40, problemas 42 e 43; Triângulos, 
classificação. Teorema 64, problemas 67 e 32; Triângulo, 
classificação, problemas 68, 70 e 72; Quadriláteros, definição e 
classificação, problemas 79, 81 e 83; Polígonos, classificação, 
construções 87 e 88; Polígonos semelhantes, definição, 
teorema 93, problemas 98, 100 e 103; Medida da 
circunferência.  

Fonte: Quadro elaborado com dados obtidos no livro de registro encontrado no 
IFESP, de 1933. 
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 Observamos que nesse período a disciplina de Álgebra voltou a integrar o 

programa da Escola Normal de Natal, pois verificamos que na reforma de 1922, 

alguns conteúdos da Álgebra foram inseridos no programa da disciplina Aritmética, 

pois Álgebra não fazia parte do currículo, porém nos programas de épocas 

anteriores (como visto na imagem 21), a Álgebra já era uma disciplina do curso.

 Já os conteúdos da disciplina de Desenho foram neste programa introduzidos 

no programa da disciplina Geometria. Logo, até a década de 1920 as disciplinas do 

curso normal se constituíam em Aritmética, Álgebra e Desenho. Na década de 1930 

a disciplina escolar Desenho saiu do currículo e entrou a disciplina Geometria.  

 Nas duas primeiras décadas do século XX, as reformas do Ensino Normal e 

do Ensino Primário no RN tomaram como norte alguns programas de outros estados 

brasileiros, porém foram enunciados a partir de leis e decretos estaduais, e estas 

reformas chegaram às escolas tornando o ensino um caso particular em cada 

espaço escolar, inclusive o ensino de matemática em suas diversas disciplinas e 

seus saberes elementares. 

 A partir da década de 1930, o Brasil imprimiu reformas no ensino para serem 

adotadas em todos os estados da federação, e essas reformas influenciaram o 

ensino da matemática no estado do RN. A primeira grande reforma se caracterizou 

como a reforma Francisco Campos que conforme Valente, 2004, 

 
 

(...) constituiu-se na primeira iniciativa de organização nacional da 
educação brasileira. Através de seu conjunto de decretos ficaram 
sistematizados diferentes graus e etapas de ensino, dentre eles, o 
Ensino Secundário. Nível intermediário entre o antigo primário e o 
ensino superior, tal grau, hoje, compreenderia a escolaridade de 5 ª 
série do Ensino Fundamental até 3 ª série do Ensino Médio. Em 
1942, a reforma que ficou conhecida como Reforma Capanema deu 
nova organização ao Ensino Secundário, criando o ginásio de quatro 
anos e os cursos clássico e científico de três anos. É possível dizer 
que a disciplina escolar Matemática foi instituída nacionalmente pela 
Reforma Francisco Campos. A Reforma Capanema deu à nova 
disciplina outras feições. (VALENTE, 2004, p.2) 

    
  
 Portanto, a partir dos anos de 1930, a reforma de ensino Francisco Campos 

deu outros encaminhamentos para as matemáticas, unificando os programas de 

Álgebra, Geometria e Aritmética, principalmente para o ensino secundário. Nas 

partes seguintes tomaremos como disciplina para nossas discussões a Matemática, 

e não mais a Aritmética, a Geometria e a Álgebra. 
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3.3 PROGRAMAS DO ENSINO PRIMÁRIO DE 1968 

 
Imagem 22: Programa do Ensino Primário Elementar – 196827. 

 

     

Fonte: Arquivo Público do estado do Rio Grande do Norte 

 

 Nos documentos relacionados à matemática do ensino primário verificamos 

que novamente há recorrência de temas e abordagens didáticas, bem como 

orientações curriculares relacionadas ao ensino de matemática para os cinco anos 

do ensino primário. A esse respeito, localizamos no Arquivo Público do Rio Grande 

Norte, os programas do ensino primário elementar de matemática (1968) desde o 

período preparatório28 até a quarta série, exceto o da 2ª série. 

 O referido programa foi organizado em cinco livros: 1) Período Preparatório; 

2) Programa do Ensino Primário Elementar – 1ª série; 3) Programa do Ensino 

Primário Elementar – 2ª série; 4) Programa do Ensino Primário Elementar – 3ª série 

e 5) Programa do Ensino Primário Elementar – 4ª série. 

                                                           
27

 Programas de Ensino elaborados pela Secretaria de Educação do RN para o Ensino Primário das 
Escolas da capital e do interior do estado.  
28

 O período preparatório ao qual se refere o documento encontrado, está relacionado ao Jardim de 
Infância e Alfabetização em épocas posteriores, bem como atualmente se denomina Educação 
Infantil. 
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O programa do Ensino Primário foi desenvolvido por uma equipe de 

professores da Secretaria Estadual de Educação no governo do Monsenhor 

Walfredo Gurgel, apresentado pelo secretário de educação Jarbas Ferreira Bezerra 

como “o início de uma nova fase no campo educacional ao adotar oficialmente o 

novo programa do ensino primário”. O conteúdo de cada caderno está dividido por 

disciplina, sendo elas: Linguagem, Estudos Sociais, Matemática e Ciências Naturais. 

O programa foi elaborado por uma equipe de professores do conselho estadual de 

educação. 

No programa a parte de Matemática é introduzida com algumas orientações 

de procedimentos para o professor em considerar os seguintes pontos para a 

aprendizagem do aluno: 1. Diferença individual; 2. Ensino pela compreensão; 3. 

Crescimento das ideias matemáticas; 4. Computação Mental; 5. Resolução de 

problemas. 6. Fixação; 7. Avaliação. Consta também na introdução, os objetivos 

gerais do ensino e a organização do programa. Em todos os cadernos, do período 

preparatório a 4ª série, antes da apresentação dos conteúdos, há uma pequena 

introdução, seguida dos objetivos, habilidades, organização do programa 

(conteúdos) e orientação didática.  

Todo o conteúdo é distribuído ao longo do caderno seguindo os objetivos 

específicos e sugestões de atividades. Como também, em todo o programa do 

primário elementar há um descritor sugerindo um crescimento hierárquico dos 

conteúdos de Matemática (ver imagem 23).  

Imagem 23: Avanço do desenvolvimento matemático no Ensino Primário Elementar – 1968. 

Fonte: Arquivo Público do estado do Rio Grande do Norte 

1ª série      2ª série     3ª série       4ª série       5ª série 
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Dessa forma, esse descritor sugere os conteúdos de matemática se 

relacionem formando uma cadeia de conhecimentos abrangentes em todas as séries 

do ensino primário, ou seja, um crescimento matemático no decorrer das séries do 

curso primário, que deve ser seguido pelos professores ao acompanharem os 

alunos em todo o curso primário.  

 Nesse sentido, os conteúdos de cada série de ensino são recorrentes nas 

séries seguintes havendo um aprofundamento de conceitos e atividades relativos 

aos conteúdos das séries seguintes. 

 As abordagens propostas para os conteúdos tomavam como princípios a 

integração e as inter-relações entre conteúdos e outras matérias de modo a 

favorecer a compreensão ampliada de conceitos pela criança em diferentes 

situações, tendo em vista levar a criança a compreender como a matemática podia 

ser utilizada dentro e fora da sala de aula. (RIO GRANDE DO NORTE, 1968, p.118). 

 Neste sentido, o programa baseava-se no uso da resolução de problemas, 

principalmente no que se referia às situações da vida real. Os conteúdos referentes 

a 1ª, 3ª e 4ª séries são os expostos no quadro seguinte. 

 

Quadro 9: Programa do Ensino Primário 1968 

Período/Série Conteúdos/Atividades 

Período Preparatório Atividades de contagem, relacionar e enumerar objetos com 

contação de histórias; conceitos de comprimento, altura e 

massa comparando distâncias conhecidas pela criança no 

sentido de perto ou longe; comparar as alturas das crianças 

da sala; segurar objetos na palma das mãos observando o 

mais leve e o mais pesado. Observar os conhecimentos das 

crianças sobre figuras geométricas: aproveitar situações 

sociais como, fazer desenhos para decoração da sala de 

aula. Desenvolver o vocabulário significativo do aluno 

relacionando-o com experiências adquiridas: semelhanças e 

diferenças em tamanhos, formas, posição e localização dos 

objetos. Medidas, processos aritméticos, tamanhos,: 

grande, pequeno, médio, alto e baixo, comprido e curto, 

largo e estreito. Formas: círculo e quadrado. Posição e 

localização: dentro e fora, frente e atrás, antes e depois, 

começo e fim, esquerda e direita, acima e abaixo. Outras 

medidas: vazio e cheio, perto e longe, muito e pouco, 

pesado e leve, cedo e tarde.   

1ª Série Sistema de numeração; adição e subtração de números 
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inteiros; multiplicação e divisão de números inteiros; 

números fracionários; sistema legal das unidades de 

medida; conceitos geométricos; resolução de problemas. 

3ª Série Conjuntos; sistema de numeração; adição e subtração; 

multiplicação; números fracionários; números decimais; 

sistema legal das unidades de medida; conceitos 

geométricos; resolução de problemas. 

4ª Série Sistema numérico; adição e subtração; multiplicação e 

divisão; frações ordinárias; números decimais; sistema legal 

das unidades de medida; porcentagem; exercícios 

geométricos. 

 

A parte de Matemática do Período Preparatório é equivalente ao que 

denominamos hoje de Educação Infantil. Nesta parte do programa constam as 

orientações sobre os procedimentos de trabalho para o público infantil. Inicialmente 

há uma introdução, em seguida, estão: objetivos, escritas, primeiras escritas, 

habilidades desejáveis, apreciação da escrita, a matemática no período preparatório 

e bibliografia. 

Como orientação para o professor, nesse período, deve fazer uma sondagem 

das experiências das crianças, e essa sondagem é indispensável para o início da 

aprendizagem sistematizada da aritmética. Há alguns procedimentos orientando o 

professor como fazer essa sondagem, um deles se refere a deixar a criança 

manifestar suas opiniões, pois nessas manifestações ela poderá revelar suas 

experiências matemáticas. 

Em seguida são apresentados os objetivos, as atividades e a avaliação do 

período preparatório. Muitas atividades são sugeridas, tais como, contar histórias 

aos alunos relacionando com os números, exemplos: branca de neve e os sete 

anões, os três porquinhos, os cinco irmãos bichanos, etc. Essas atividades teriam 

como objetivo verificar as experiências da criança em contagem na aritmética. 

Outras atividades como, contar os alunos da sala, saber quantos meninos e quantas 

meninas, arranjo dos materiais escolares; atividades com jogos e com gravuras, etc. 

têm como objetivo de ver se a criança sabe enumerar objetos. Diversas atividades 

são sugeridas para o trabalho com a geometria partindo das experiências dos alunos 

para depois sistematizar o conhecimento matemático e o vocabulário empregado. 

Na 1ª série, o programa traz alguns objetivos. A princípio, dois objetivos que 

consideramos primordiais nessa etapa do ensino: assegurar a integração da criança 
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no ambiente escolar e desenvolver o gosto pela matemática através de sua 

apresentação atraente. É nessa série que muitas crianças iniciam seus estudos e 

necessitam de estímulos para iniciarem uma jornada de aprendizados 

sistematizados no ensino da matemática. Convém também associar esses 

aprendizados a situações do cotidiano do aluno, conforme descreve outro objetivo 

“iniciar a técnica das operações fundamentais relacionadas às experiências dos 

alunos” (GOVERNO DO RN, 1968, p. 103). 

Como orientação didática para essa série o programa sugere: a aplicação de 

jogos, exercícios variados, uso frequente de material, não imposição das tarefas 

escolares, atividades planejadas, constituem recursos indispensáveis a fixação da 

aprendizagem, que sem dúvida alguma, permite ao professor resultado satisfatório, 

que só poderá ser alcançado através da compreensão que é a chave do ensino da 

matemática. (GOVERNO DO RN, 1968, p. 104). 

Como sugestão de atividades na 1ª série, fazendo uso de material concreto 

para facilitar o aprendizado do aluno, identificamos no programa dentre outras, 

“usando o flanelógrafo, levara a criança a representar uma situação e adição e 

descrevê-la verbalmente. Ex.: temos duas fichas 00 e vou colocar mais duas 00. 

Agora tenho quatro 0000 fichas”. Essa atividade tem por objetivo, conduzir o aluno a 

descoberta do conceito de adição como um processo de juntar conjuntos da mesma 

natureza. (GOVERNO DO RN, 1968, p. 114). 

Na 3ª série, o programa sugere como orientação didática que o professor 

proponha situações que conduzam cada vez mais o aluno ao interesse de praticar 

cálculos e operações. “Assim o desenvolvimento matemático nessa série, se firmam 

na vivência anterior para prosseguimento de todo ensino”. Sugere também que no 

planejamento do professor tenha variados problemas de fixação e constantes 

trabalhos individuais e em grupo, que constituem eficientes recursos a uma boa 

aprendizagem. (GOVERNO DO RN, 1968, p. 106) 

Na 4ª série, como atividades e objetivos, o programa sugere, dentre outros, a 

aplicação da numeração ordinal em situação social. Conduzir o aluno a ver diferença 

entre ordinal e cardinal. Fazer coleção de notícias onde esses números aparecem. 

Como por exemplo: desfile militar, colocação em concursos, numeração de casas, 

comemoração social de fatos históricos, etc. 

Os objetivos, aprofundar os conhecimentos relativos à medida de 

comprimento, à medida de massa, à medida de capacidade; ampliar os 
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conhecimentos relativos à medidas de tempo, são importantes nessa série de 

ensino, visto que as noções gerais sobre esses conteúdos já foram trabalhados em 

séries anteriores e na 4ª série o programa propõe um aprofundamento dos 

conteúdos. 

Na parte seguinte faremos algumas considerações aos conteúdos propostos 

e apresentados para o curso normal de Natal a partir do programa de ensino deste 

curso elaborado no ano de 1970 e divulgado em 1971. Esse programa de ensino 

nos revelou algumas proposições didático-pedagógicas para a atuação do professor 

primário tanto na parte referente a Matemática, como na parte referente a Didática 

da Matemática. Recorreremos também, a uma análise desse programa e sua 

relação com os programas do Ensino Primário pelo fato dessas proposições 

didático-pedagógicas terem sido identificadas nos dois programas de ensino. 

 

 

3.4 PROGRAMAS DO ENSINO NORMAL DE 1970/1971 

 

 Nessa parte é importante mencionar que os Programas do Ensino Normal, 

aqui apresentados foram desenvolvidos por uma equipe de professores da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte juntamente com professores da 

Secretaria Estadual de Educação. Teve como apoio a consultoria do INEP de Minas 

Gerais. O programa consta as seguintes disciplinas: Administração Escolar e 

Estatística; Biologia Educacional; Ciências Naturais; Didática da Linguagem; 

Didática da Matemática; Didática das Ciências Naturais; Didática dos Estudos 

Sociais; Didática Geral; Educação Moral e Cívica; Filosofia Educacional; Geografia; 

História; Matemática; Português; Psicologia Educacional; Sociologia Educacional; e, 

Sugestões de Atividades para o Desenvolvimento da Prática de Ensino. 

 De acordo com informações encontradas nos Programas do Ensino Normal, 

proposto pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, formulado em 1970 e 

publicado em 1971, percebemos que em relação aos conteúdos de matemática, 

ensinados na Escola Normal, nas décadas anteriores do século XX, alguns 

permaneceram até a década de 1970.  

 Conforme trecho do documento Programa do Ensino Normal (1971, p. 46), 

referente à disciplina de Matemática, tinha como conteúdo programático alguns 
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tópicos, tais como: elementos essenciais a um sistema de numeração, nome para os 

números, símbolos numéricos, valor dos números, ordem numérica, base numérica, 

sistema de numeração hindu-arábica (decimal), conceito de dezena: leitura e escrita 

de numerais além de 10, como o conceito de centena, milhar, etc, seguido da leitura 

e escrita de numerais com 3 ou mais algarismos. Como procedimentos didáticos o 

programa sugere as aulas expositivas sobre os conceitos básicos, seguida de 

pesquisa bibliográfica sobre o histórico do sistema indu-arábico e a apresentação de 

uma síntese da pesquisa pelos alunos e uma complementação do assunto pelo 

professor. 

 

Imagem 24: Programa de Ensino da Escola Normal de Natal 1971 

 
Fonte: Arquivo do IFESP 

 

A justificativa da Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Rio Grande 

do Norte para a organização deste programa de ensino era de que  

 
 
diante da necessidade de professores qualificados para atender à 
realidade da Escola Primária atual, a Secretaria de Educação e 
Cultura tem se empenhado em promover a melhoria do Ensino 
Normal do Estado. Esta, porém, depende, em grande parte, do 
preparo do corpo docente e da estruturação curricular das Escolas 
Normais. Por essa razão, foi promovido, em Natal, um Curso 
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Intensivo, em cooperação com a SUDENE E USAID, visando não só 
a reformular os programas das matérias do Curso Normal, como a 
oferecer oportunidade de aperfeiçoamento ao seu quadro de 
professores (GOVERNO DO RN, 1971, p. 5). 
 

 

O documento informa ainda que a reformulação dos programas baseou-se em 

avaliações realizadas anteriormente nos programas de ensino e a partir dos 

resultados da troca de experiências entre todos os participantes dos cursos de 

formação realizados, considerando tanto os depoimentos de coordenadores como 

dos professores participantes dos cursos anteriormente realizados pela Secretaria 

Estadual de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte.  

Um dos parâmetros principais da secretaria para avaliar os materiais 

existentes e reformulá-los para reorientação curricular da Escola Normal, naquele 

momento, era valer-se do caráter cooperativo do trabalho com os professores e 

coordenadores e tomar os resultados dos cursos ministrados de modo a identificar 

se os programas reformulados coletivamente poderiam atender às exigências dos 

diferentes Colégios Normais do estado, uma vez que o material produzido não seria 

utilizado apenas pela Escola Normal de Natal, mas também pelos cursos normais 

instalados em outros municípios do Rio Grande do Norte. 

 De acordo com as informações presentes na introdução do documento, 

durante a reformulação dos programas, a equipe da secretaria de educação 

procurou ter sempre como foco central o alcance da formação profissional das 

normalistas uma vez que a finalidade da Escola Normal era “formar o pessoal 

docente destinado a ministrar o ensino primário, promovendo a sua realização 

pessoal e preparação profissional” (GOVERNO DO RN, 1971, p. 5).  

 Além disso, o documento ressalta que os programas propostos deveriam ser 

tomados apenas como parâmetros norteadores dos trabalhos dos professores 

formadores das normalistas, ou seja, deveriam servir apenas como roteiro para o 

trabalho dos professores, uma vez que na utilização dos mesmos, dever-se-ia ter 

sempre em vista a flexibilidade em seu emprego na sala de aula. 

Talvez a maior mudança esteja no que se refere aos procedimentos didáticos, 

nos quais há sugestão que, além das aulas expositivas, se desenvolva a pesquisa 

bibliográfica, e em outros trechos deste mesmo programa, procedimentos de análise 

de aulas na escola primária e entrevistas com professoras primárias acerca do 

ensino. É importante mencionar que este documento, em relação à matemática 
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contém duas partes (disciplinas): Matemática e Didática da Matemática, que fazia 

parte do curso Normal da época. A seguir, faremos considerações a essas duas 

partes.  

 

3.4.1 PROGRAMA DE MATEMÁTICA 

 

O Programa de Matemática que foi elaborado sob a coordenação de 

Marcondes Mundim Guimarães e contou com os membros José de Araújo Ferreira, 

José Amilton Pereira, Maria Fausta Fernandes e Osvalita Rodrigues Pinheiro. 

Este Programa de Matemática que foi usado para nortear o ensino de 

matemática nas escolas normais do Rio Grande do Norte teve grande importância 

na formação dos professores da escola primária, visto que o curso intensivo para 

preparar o professor, buscou dar embasamentos não só didáticos como também, a 

conhecimentos matemáticos. 

Essa preocupação fica clara logo no início, quando os autores evidenciam 

que o programa foi elaborado por uma equipe de professores conscientes das 

dificuldades e das necessidades do ensino de Matemática e ainda deram algumas 

considerações que julgaram ser úteis aos professores tais como: é preciso muito 

rigor na terminologia e conceituação que precisam ser consideradas de acordo com 

as teorias modernas, sempre que possível, aliar o conhecimento teórico à sua 

aplicação prática, orientando o raciocínio do aluno para que, por meio de uma 

sequência lógica, o mesmo chegue a concluir como utilizar estes conhecimentos. 

O Programa de Matemática não apresenta orientações didáticas para o 

tratamento dos conteúdos, apenas uma lista de procedimentos didáticos. Dessa 

forma, constam sete unidades integradas com subunidades e bibliografia. Ao final há 

sugestão de bibliografias para enriquecimento, lista de procedimentos didáticos e 

observações.  

Há observação de que este programa deve ser aplicado à 1ª série do curso 

normal, pois não havia inclusão de matemática nas outras séries do curso normal. 

Nos quadros seguintes, apresentaremos o Programa de Matemática com suas 

subunidades e bibliografias. 
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Quadro 10: Programa de Matemática do Ensino Normal/1971 (unidades I a III) 

Unidade Subunidades Bibliografia para o professor 

I - Ideias gerais 
sobre conjuntos 

I.1 - Conceito de 
conjuntos, elementos, 
pertinência e notação.  
I.2 - Tipos de conjuntos 
I.3 - Relações de 
inclusão 
I.4 - Correspondência 
entre conjuntos 

-A matemática moderna no ensino 
primário - Zoltan Paul Dienes – Livros 
Horizontes; Elementos da Teoria dos 
conjuntos de Benedito Castrucci; 
Grupo de Estudos do Ensino da 
Matemática G. E. E. M. – São Paulo; 
Teoria Elementar dos conjuntos de 
Edgar de Alencar Filho da Livraria 
Nobel S/A; Matemática Curso 
Moderno; Osvaldo Sangiorgi (1o vol.) 
Ginasial Cia. Editora Nacional – São 
Paulo; Matemática para a Escola 
moderna Scipione Di Pierre Neto I. B. 
E. P. – São Paulo; Matemática – 
Ensino Programado Antônio Marmo de 
Oliveira – 1a sér. Gin Editora Didática 
Irradiante S/A; Matemática – Curso 
Moderno A. Bóscolo e B. Castrucci 
Editora F. T. D. S/A 

II – Os números 
e os numerais 

II.1 - números naturais  
II.2 - numerais  
II.3 - sistemas antigos 
de numeração 
II.4 - sucessão e 
estrutura de ordem 
II.5-sistema de 
numeração decimal e 
não decimal 
II.6- contagem em 
diversas bases e 
mudanças de bases. 

Iniciação à Matemática de Jeloisa 
Menna Barreto e Ma Lúcia F. Esteves 
Peres; Ensino Moderno da Matemática 
de Orlando A. Zambuzzi – 1º volume 
Editora do Brasil S /A; Matemática 
Curso Moderno A. Bóscolo – B. 
Castrucci Editora F. T. D. S/A e 
Matemática para a Escola Moderna 
Scipione Di Pierre Neto – 1a série Gin. 
Instituto Brasileiro de Edições 
Pedagógico (IBEP). 

III - operações 
com conjuntos 
e números 
naturais 

III.1 - União e interseção 
de conjuntos e suas 
propriedades 
III.2 - sentenças abertas 
e fechadas 
III.3- propriedades da 
adição 
III.4 - produto cartesiano 
III.5 - propriedades da 
multiplicação 
III.6-conjunto 
complementar 
III.7- propriedades das 
operações inversas 
III.8 - estruturas das 
sentenças 
III.9 - fatores e múltiplos 

Teoria Elementar dos conjuntos de 
Edgar de Alencar Filho da livraria 
Nobel S/A; Matemática Básica de 
Jusias Mazzotti – 1a série Ginasial da 
Livraria Freitas Bastos (para a 
subunidade III. 10); Matemática Ensino 
Programado de Antonio Marmo de 
Oliveira da Editora Didática Irradiante 
S/A; Matemática Ginasial Curso Liceu 
– 1o volume Editora Liceu S/A; 
Matemática Curso Moderno Osvaldo 
Sangiorgi – 1o volume Cia Editora 
Nacional. 
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III.10-critérios de 
divisibilidade 
III.11-maximação, 
minimação e suas 
propriedades 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Quadro 11: Programa de Matemática do Ensino Normal/1971 (unidades IV a VII) 

Unidade Subunidades Bibliografia para o professor 

IV - conjunto 
dos números 
racionais 

1 – Medidas (conceituação 
e escolha da unidade; 
medição e grandeza; 
frações e números mistos) 
2 - Análise da forma P/Q 
(como elemento de um 
sistema; como divisão; 
como fração; como razão) 
3 - Conjunto dos números 
fracionários (números 
fracionários; classe de 
equivalência e estrutura de 
ordem; operações e 
propriedades) 
4 - conjunto dos números 
decimais (conjunto dos 
números decimais; forma 
fracionária e decimal; 
operações; dízimas 
periódicas e geratriz; 
sistema monetário 
brasileiro) 

Matemática para o Ginásio 
Moderno A. de Carol – Carlos A. 
Callioli – Roberto F. Costa Cia. da 
Editora Nacional; Matemática 
Moderna para o Curso Normal de 
Helvécio Botelho Pereira da 
Editora Vega S/A; Matemática – 
Curso Liceu – 1o volume Editôra 
Liceu S/A - Rio GB; Matemática 
Curso Moderno de Osvaldo 
Sangiorgi 1o volume Cia da  
Editora Nacional e Matemática 
para a Escola Moderna de 
Scipione Di Pierre Neto 1a séria 
ginasial. 

V - Sistemas 
não decimais 
de medidas 

1 - sistema inglês de 
medidas 
2 - medida de tempo  
3 - medida de ângulos 
planos 

Matemática para o Ginásio 
Moderno de Alésio de Caroli – 1o 
volume Cia Editora Nacional, 
Matemática Conceituação 
Moderna de Marcius Brandão - 1o 

volume Editora Brasil S. A e 
Matemática Curso Moderno de 
Osvaldo Sangiorgi 1o volume Cia. 
Editora Nacional. 

VI – Geometria 
e sistemas 
decimais de 
medidas 

1-conjuntos de pontos 
2-definição, elementos e 
classificação dos triângulos 
e quadriláteros 
3-definição e elementos da 
circunferência 
4-medidas de comprimento 
5-perímetro dos triângulos, 
quadriláteros e 

Matemática Curso Liceu – 2a série 
Editora Liceu S. A. – Rio GB; 
Matemática para o Ginásio 
Moderno Alésio de Caroli – Carlos 
A. Callioli Roberto F. Costa 1o 
volume Cia. Editora Nacional; 
Matemática para a Escola 
Moderna Scipione de Pierre Neto 
1o volume Inst. Bras. De Edições 
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circunferências 
6-medidas de superfície 
7-áreas dos triângulos, 
quadriláteros e círculo 
8-principais sólidos 
geométricos 
9-medidas de volume 
10-medidas de capacidade 
11- volume dos sólidos 
12-medidas de massa 

Pedagógicas (IBEP); Matemática 
Curso Moderno Osvaldo Sangiorgi 
– 1o volume Cia Editora Nacional; 
Matemática – Curso Moderno A. 
Bóscolo e B. Castrucci – Vol. I 
Ginasial Editôra FTD S.A 

VII - razões, 
médias e 
proporções 

1- razão de número 
2- médias 
3-números proporcionais 
4-regra de três 
5-porcentagem 
6-juros simples 

Aritmética – exercícios de J,J. 
Novos Rodrigeus, Ao livro técnico 
ltda. Matemática para Escola 
Moderna de Scipione Di Pierre 
Neto – 2º vol; Inst. Brasileiro de 
Edições Pedagógicas; Matemática 
– curso Moderno Osvaldo 
Sangiorgi – 2º volume Cia Editora 
Nacional; Matemática – Curso 
Liceu – 2ª série ginasial Editora 
Liceu – Rio – GB e Matemática 
Conceituação Moderna de Marcius 
Brandão – 2º volume Editora Brasil 
S. A. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

O Programa de Matemática mesmo que não apresente orientações didáticas 

para o tratamento dos conteúdos expõe uma vasta „bibliografia para 

enriquecimento‟, de publicações atualizadas e inerentes ao tratamento pedagógico 

do professor, no que diz respeito aos conhecimentos filosóficos e didáticos da 

matemática. A saber, segue algumas obras com seus respectivos autores: Filosofia 

da Matemática de Stephen F. Barker – Zahar – Editores – Rio/GB; Introdução a 

Filosofia da Matemática de Bertrand Russel – Zahar Editores; Aprendizado Moderno 

da Matemática de Z. P. Dienes – Sahar Editores; A Matemática Moderna Irving Adler 

– Biblioteca Universitária; Ensino – Sua Técnica Sua Arte de Ruy Santos Figueiredo 

– Ed. Lidador Ltda; Noções da Lógica Formal de Joseph Dopp – Editora Horder – 

SP; Lógica de L. Liand – Companhia Editora Nacional; Teoria dos conjuntos de 

Benedito Castrucci; Teoria Elementar dos conjuntos de Edgar de Alencar Filho; 

Metodologia da Matemática de G. D. Conquista – Irene de Albuquerque; Maravilha 

da Matemática Lancelot Hogben – Editora Globo; A Magia dos números de Paul 

Karlson – Editora Globo S/A; Matemática e Imaginação de Edward Kasner e Jamos 
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Newman – Zahar Editores e Hum, Dois, Três … Infinito de George Gmow – Zahar 

Editores.  

Quanto aos procedimentos didáticos, são apresentados na lista, os seguintes: 

1. Aula expositiva; 2. Estudo dirigido; 3. Leituras (pesquisas bibliográficas); 4. 

Trabalho em grupo; 5. Seminários diversos; 6. Elaboração de trabalhos práticos; 7. 

Levantamento de bibliografia; 8. Exercícios diversos; 9. Recursos audiovisuais; 10. 

Excursões; 11. Entrevistas e conferências. 

Observamos que o Programa de Matemática é comporto de conteúdos do 

curso ginasial da época, enquanto que o Programa de Didática da Matemática 

contém assuntos do curso primário, isto é, constam as matemáticas elementares. 

Talvez os procedimentos didáticos não tenham sido detalhados no programa de 

Matemática pelo fato de, no programa de Didática da Matemática estes serem 

amplamente abordados juntamente com os conteúdos da Matemática, visto que, os 

procedimentos didáticos interessam ao futuro professor primário, portanto tratado 

junto com os conteúdos para esse nível de ensino. Na parte seguinte faremos 

considerações a respeito do programa de Didática da Matemática.  

 

 

3.4.2 PROGRAMA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA  

 

O programa de Didática da Matemática foi elaborado tendo como 

coordenadora Wanda Knupfer de Paiva e como membros Ivoneide Ramos da Silva, 

Joselita de Oliveira, Margarida Câmara Bezerra, Maria Cacho Belchior, Maria Edmar 

Fernandes, Maria Isabel Sarmento Rodrigues, Maria Salonilde Ferreira e Marlena 

Soares de Araújo.  

 Na proposta de programa da Secretaria de educação de 1971 fica evidente a 

justificativa para a inclusão da disciplina de Didática da Matemática no curso normal 

como uma atividade de formação profissional que envolvesse o desenvolvimento de 

aptidões conceituais e didáticas para a formação de professores do ensino primário. 

O referido documento destaca que  

 
 
Acompanhando a evolução de métodos, procedimentos e técnicas no 
ensino assim como as inovações do conteúdo programático para as 
séries elementares foram introduzidos neste programa atividades 
diversas e conceitos valiosos visando à melhor compreensão da 
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Matemática como uma hierarquia de estruturas e de relações e à sua 
aplicação nas classes primárias (GOVERNO DO RN, 1971, p. 43). 
 

 

Destaca-se no documento, também que o programa não deveria ser tomado 

como qualquer outro, uma vez que o mesmo deveria funcionar como um guia de 

currículo. Todavia, há um destaque para o fato de que a criatividade e a habilidade 

dos professores da Escola Normal deveria ser o ponto central para que se pudesse 

fazer da disciplina Didática da Matemática uma sequência organizada de atividades 

que possibilitassem ao futuro professor de escola primária um exercício da profissão 

com eficiência e com a certeza de estar cumprindo o seu dever na formação 

educativa das crianças. 

 O programa da disciplina Didática da Matemática tinha seus objetivos 

organizados com o propósito de formar o professor primário sob diversos aspectos 

que compreendessem uma formação ampla e diversificada acerca do perfil para um 

professor primário coerente com as exigências do momento considerando os 

seguintes aspectos: 

 
 
1. o conhecimento matemático a ser ensinado no curso primário, 
principalmente referente aos princípios básicos que regem o 
processo da aprendizagem da matemática, desde o conteúdo 
essencial ao desenvolvimento de um trabalho eficiente de 
matemática no curso primário até aos métodos técnicos e 
procedimentos didáticos para orientação e controle da aprendizagem 
em matemática. 
2. as habilidades a serem desenvolvidas para atender as 
possibilidades dos diferentes tipos de alunos, como a habilidade de 
selecionar, planejar e usar adequadamente procedimentos didáticos 
e recursos de modo a atender as possibilidades dos diferentes tipos 
de alunos. 
3. a compreensão do valor e da importância da pesquisa para uma 
aprendizagem significativa, atendendo aos objetivos da escola 
primária para a aprendizagem do aluno., bem como a compreensão 
da importância dos conhecimentos da Didática da Matemática na sua 
formação profissional e a importância da avaliação no processo da 
aprendizagem. Neste sentido, considerava também, o 
desenvolvimento da habilidade de usar diferentes recursos de 
avaliação e de valorização da matemática como Ciência necessária a 
todas as inovações tecnológicas e científicas (GOVERNO DO RN, 
1971, p. 43-44). 

 

 

O programa de Didática da Matemática apresenta os conteúdos 

programáticos e sugestões de procedimentos didáticos em nove unidades de 
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ensino, a saber: Fundamentação para o ensino da matemática; Início da 

aprendizagem da matemática; Sistema de numeração; As quatro operações 

fundamentais; Números fracionários; Sistema legal de unidade de medida; 

Conceitos geométricos; Problemas; Avaliação. As sete primeiras unidades dizem 

respeito aos conteúdos a serem ensinados do curso primário e as duas últimas 

unidades referem-se aos conteúdos procedimentais do professor em relação ao 

tratamento com os problemas matemáticos e com a avaliação da aprendizagem do 

aluno. Nos quadros seguintes apresentaremos o programa de Didática da 

Matemática com os seus conteúdos programáticos e sugestões de procedimentos 

didáticos.  

Quadro 12: Programa de Didática da Matemática do Ensino Normal/1971 (unidade I) 

Unidade I - Fundamentação para o ensino da matemática 

Conteúdos programáticos Sugestões de procedimentos didáticos 

A – Objetivos: Matemáticos e Sociais - Aulas expositivas sobre objetivos e 
importância da matemática na cultura 
contemporânea. 

B – Importância da Matemática na 
cultura contemporânea 

- Pesquisa em livros, revistas, jornais, de 
textos cuja leitura, evidencie a influência da 
matemática na vida. 

C – Áreas de estudo de um 
programa de Matemática para a 
Escola Elementar 

- Trabalho em grupo para análises 
comparativas de programas do curso 
primário. 

D – Características de um programa 
renovado de Matemática 
1. Quanto ao conteúdo: 

- iniciação à teoria dos conjuntos 
- iniciação à álgebra (sentenças 
matemáticas) 
- aspecto estrutural da 
matemática 
- ênfase nos conceitos 
unificadores 
- visão da matéria como um 
sistema de relações 
- terminologia precisa 
- simbologia 
- sistema de numeração em 
bases não decimais 

2. Quanto à didática 
- influência dos novos estudos da 
Psicologia 
- atividade da própria criança 

     - diferenças individuais 

- Análise em vários autores (diferentes 
edições) para identificar as modificações 
sucessivas de conteúdos e de 
apresentações dos assuntos. 
- Entrevista com um professor de 
matemática sobre os assuntos estrutura e 
conceitos unificados. 
- Discussão dirigidas sobre os outros tópicos 
do conteúdo. 
- Discussão com os alunos sobre a sala de 
aula como um laboratório de aprendizagem. 
- Observações de aulas no curso primário 
para as professorandas descobrirem as 
inovações surgidas quanto à didática. 
Características das respostas observadas: 
participação das crianças. 

 Ênfase dada à compreensão 

 Atendimento às diferenças individuais 

 Evidência de raciocínio lógico das 
descobertas. 

O arranjo da sala facilitando os aspectos 
acima mencionados. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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Na primeira unidade (quadro 12), o programa previa uma fundamentação para 

o ensino da Matemática baseado nos objetivos e na importância da matemática na 

cultura contemporânea, concretizada no programa de matemática para a escola 

elementar que assegurava uma caracterização renovada para o programa de 

matemática. Tal renovação baseava-se na inclusão da teoria dos conjuntos e da 

álgebra com vistas a evidenciar o aspecto estrutural da matemática com ênfase em 

conceitos unificadores da matemática tal como previam os ideários do Movimento da 

Matemática Moderna, em que preconizava a visão da matemática como um sistema 

de relações que deveria ser tratado por meio de uma terminologia precisa 

demonstrada com base em uma simbologia que pudesse relacionar melhor a 

abordagem do sistema de numeração em bases não decimais. 

 Quanto aos aspectos relacionados à didática norteadora do trabalho docente, 

o programa previa para esta unidade de ensino tratar da influência dos novos 

estudos da Psicologia concernente as atividades da própria criança de modo a levar 

em consideração as diferenças individuais. 

Concretamente o programa previa para esta unidade, como nas seguintes, o 

desenvolvimento de aulas expositivas sobre os conteúdos, complementada por 

pesquisas em livros, revistas, jornais, em textos cuja leitura, evidenciasse a 

influência da matemática na vida. Além disso, propunha ainda a realização de 

trabalhos em grupo para análises comparativas de programas do curso primário, que 

contribuíssem assim, para uma formação didática e conceitual mais adequada das 

normalistas. 

Assim, consideravam relevante o exercício de uma análise em vários autores 

(diferentes edições do mesmo livro didático) para identificar as modificações 

sucessivas de conteúdos e de apresentações dos assuntos. Além disso, sugeriram 

que fossem realizadas entrevistas com professores de matemática sobre os 

assuntos relacionados á estrutura e conceitos unificados de matemática. 

Outrossim, sugeriam a realização de discussões dirigidas sobre os outros 

tópicos do conteúdo da unidade para que os alunos refletissem sobre a posição da 

sala de aula como um laboratório de aprendizagem. Daí os professores do curso 

Normal poderiam propor que os professorandos realizassem observações de aulas 

no curso primário de modo a descobrirem as inovações surgidas quanto à didática, à 

participação das crianças, a ênfase dada à compreensão e ao atendimento às 

diferenças individuais dos alunos bem como à evidência de raciocínio lógico das 
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descobertas. Na segunda unidade (quadro 13), o programa apresenta proposta para 

o início da aprendizagem da matemática para cada uma das séries do curso 

primário. 

 
Quadro 13: Programa de Didática da Matemática do Ensino Normal/1971 (unidade II) 

Unidade II - Início da aprendizagem da matemática 

Conteúdos programáticos Sugestões de procedimentos didáticos 

A – Na 1ª SÉRIE. 
1. Sondagem dos 

conhecimentos 
matemáticos da criança 

2. Enriquecimento das 
experiências quantitativas 

3. Conceitos quantitativos 
básicos 

- Elaboração e aplicação de teste inventário e 
análise dos resultados para o planejamento 
subsequente. 
- Observações numa classe de 1º série para 
verificar quais os conceitos matemáticos já 
adquiridos pelas crianças. 
- Entrevistas com as professoras sobre as 
dificuldades apresentadas pelas crianças no 
início da aprendizagem. 
- Organização de atividades para compreensão 
dos conceitos básicos. 

B – Ideia de número. 
1. Conceito de número 

(propriedade dos conjuntos) 
2. Conceito de conjunto e de 

elementos dos conjuntos 
3. Pertinência e não 

pertinência 
4. Correspondência biunívoca 

(equivalência dos 
conjuntos) 

5. Identificação da 
cardinalidade dos conjuntos 

6. Uso e escrita dos numerais 
7. Conceito de sucessão 

(sequência  numérica) 
8. Comparação e 

complementação de 
conjuntos 

9. Subconjuntos 
10.  Aspecto cardinal e ordinal 

do número. 

- Aula expositiva para explicação e 
esclarecimentos necessários. 
- Consulta às anotações em cadernos de 
conteúdo de Matemática para revisão dos 
conceitos de pertinência, não pertinência e 
correspondência entre conjuntos. 
- Confecção de material didático: 
Flanelógrafo com respectivo material (patinhos, 
bolas, coelhinhos, etc. e as chaves para limite 
dos conjuntos) 
Coleção de material para trabalho com 
conjuntos (sementes, tampinhas, pauzinhos de 
picolé, etc.) 
- Exposição oral: uso e escrita dos numerais. 
- Observações em classes de 1ª série sobre: 

 Comparação e complementação de 
conjuntos e subconjuntos 

 Aspecto cardinal e ordinal do número 
- Relatórios e comentários dos assuntos 
observados. 
- Elaboração de um teste para sondagem das 
experiências da criança trazidas da série 
anterior. 

 Aplicação do teste 

 Interpretação dos resultados 
Planejamento de atividades para orientação 
corretiva. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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Na primeira série propunham os seguintes conteúdos e metodologias de 

ensino envolvendo: a sondagem dos conhecimentos matemáticos da criança e o 

enriquecimento das experiências quantitativas a partir da aprendizagem de 

conceitos quantitativos básicos. Assim seria possível desenvolver a ideia de número, 

conceito e propriedade relacionados à noção de conjuntos, conceito de conjunto e 

de elementos, além da relação de pertinência e não pertinência, correspondência 

biunívoca (equivalência dos conjuntos), identificação da cardinalidade dos conjuntos. 

Em seguida, o uso e escrita dos numerais, o conceito de sucessão (sequência 

numérica), a comparação e complementação de conjuntos. 

 Como já apontamos anteriormente, toda essa parte do programa baseava-se 

em princípios conceituais e didáticos assentados no Movimento da Matemática 

Moderna e nas orientações da psicologia de aprendizagem vigente na época, que 

enunciava ações como Elaboração e aplicação de teste inventário e análise dos 

resultados para o planejamento subsequente, bem como observações em uma 

classe de 1ª série para verificar quais os conceitos matemáticos já haviam sido 

adquiridos pelas crianças.  

Além disso, sugeriam que fossem realizadas entrevistas com as professoras 

sobre as dificuldades apresentadas pelas crianças no início da aprendizagem para 

que fossem organizadas atividades que ajudassem na compreensão dos conceitos 

básicos pelas crianças. As aulas expositivas para explicação e esclarecimentos 

necessários, bem como as consultas às anotações em cadernos de conteúdo de 

Matemática para revisão dos conceitos de pertinência, não pertinência e 

correspondência entre conjuntos eram consideradas essenciais. 

Em contrapartida sugeria a confecção de materiais didáticos como o 

flanelógrafo com respectivo material (patinhos, bolas, coelhinhos, etc. e as chaves 

para limite dos conjuntos), as coleções de material para trabalho com conjuntos 

(sementes, tampinhas, pauzinhos de picolé, etc.), seguidas da exposição oral: uso e 

escrita dos numerais. 

Quanto às observações em classes de 1ª série, propunha-se que os 

professorandos organizassem roteiros de observações focados em aspectos como o 

desenvolvimento da comparação e complementação de conjuntos e subconjuntos, o 

aspecto cardinal e ordinal do número, bem como os relatórios e comentários dos 

assuntos observados. Além disso, solicitava-se que os normalistas exercitassem a 

elaboração de um teste para sondagem das experiências da criança trazidas da 
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série anterior, seguido de sua aplicação e interpretação dos resultados. A partir daí 

consideravam possível a organização de um planejamento de atividades para 

orientação corretiva das dificuldades encontradas na aprendizagem do aluno. 

 
Quadro 14: Programa de Didática da Matemática do Ensino Normal/1971 (unidade III) 

Unidade III – Sistema de Numeração 

Conteúdos programáticos Sugestões de procedimentos didáticos 

A- Conceitos básicos. 
Elementos essenciais a um 
sistema de numeração 
a. Nome para os números 
b. Símbolos numéricos 
c. Valor dos números 
d. Ordem numérica 
e. Base numérica 

- Aulas expositivas sobre os conceitos básicos. 
 
 

B- Sistema de numeração 
hindu-arábica (decimal) 

1. Conceito de dezena: leitura 
e escrita de numerais além 
de 10. 

2. Conceito de centena, 
milhar, etc. 
Leitura e escrita de 
numerais com 3 ou mais 
algarismos. 

3. Funções do algarismo 
a- Classes e ordens 
b- Princípios da posição 

decimal 
c- Princípio multiplicativo e 

aditivo 
d- Decomposição ou 

redução (numerais 
diferentes para o 
mesmo número) 

- Pesquisa bibliográfica sobre o histórico do 
sistema indu-arábico. 

 Apresentação de uma síntese da pesquisa 
pelos alunos. 

 Complementação do assunto pelo professor. 
- aula expositiva (revisão) sobre os princípios e 
características do sistema de numeração hindu-
arábico. 
- Observação em classe de demonstração com a 
finalidade de verificar a introdução da dezena: 

 Elaboração de um plano da aula assistida 
 
- Confecção de materiais com as respectivas 
técnicas de aplicação: 

 Quadro valor do lugar 

 Fichas 

 Material de contagem (o mesmo usado para 
conjuntos) 

 

 
C- Bases não decimais 

 

Organização de atividades para comparação e 
contagem em bases não decimais. 
- Plano de aulas para 1ª e 2ª séries primárias 
sobre bases não decimais. 
- Teste inventário sobre sistema de numeração. 

D- Sistema de numeração 
romano. 
1. Numerais literais 
2. Princípio repetitivo 
3. Princípio aditivo 
4. Princípio subtrativo 
5. Princípio multiplicativo 

 

- Estudo comparativo sobre os princípios e 
características dos sistemas de numeração hindu-
arábico e romano. 
- Organização de atividades para trabalho 
independente e individual. 
- Culminância da unidade utilizando a técnica 
“Painel”. Assunto: Como ensinar o sistema de 
numeração do Curso Primário.   

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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Na terceira unidade denominada o ensino do sistema de numeração (quadro 

14), o programa propunha como foco centralizado em aspectos conceituais e 

didáticos relacionados aos elementos essenciais a um sistema de numeração como 

o nome para os números e os Símbolos numéricos correspondentes, bem como o 

valor dos números, a ordem numérica e a base numérica de contagem e 

agrupamento. Em seguida sugeria-se a abordagem do Sistema de numeração 

hindu-arábica (decimal), o conceito de dezena: leitura e escrita de numerais além de 

10, o conceito de centena, milhar, etc., bem como a leitura e escrita de numerais 

com 3 ou mais algarismos, suas funções (classes e ordens), os princípios da posição 

decimal, o princípio multiplicativo e aditivo, a decomposição ou redução (numerais 

diferentes para o mesmo número) e por fim as bases não decimais como o sistema 

de numeração romano com seus princípios repetitivo, aditivo, subtrativo e 

multiplicativo. 

As aulas expositivas sobre os conceitos básicos e a pesquisa bibliográfica 

sobre o histórico do sistema indu-arábico, seguidas da apresentação de uma síntese 

da pesquisa pelos alunos, eram os procedimentos didáticos sugeridos, seguidos de 

uma complementação do assunto pelo professor.  

Logo após essa complementação considerava ser possível a realização de 

observações em classe de demonstração com a finalidade de verificar a introdução 

da dezena, da confecção de materiais com as respectivas técnicas de aplicação 

como o quadro valor do lugar, as fichas (de Parker), o material de contagem (o 

mesmo usado para conjuntos) e a organização de atividades para comparação e 

contagem em bases não decimais. 

Para esta unidade o programa sugere ainda a elaboração de plano de aulas 

para 1ª e 2ª séries primárias sobre bases não decimais, o teste inventário sobre 

sistema de numeração, o estudo comparativo sobre os princípios e características 

dos sistemas de numeração hindu-arábico e romano, a organização de atividades 

para trabalho independente e individual e por fim propõe a realização de uma 

atividade de culminância da unidade utilizando a técnica “Painel”, tomando como 

assunto focal o tema Como ensinar o sistema de numeração do Curso Primário.  

 A quarta unidade do programa, constava os conteúdos relativos às quatro 

operações, ver (quadro 15), a seguir.  
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Quadro 15: Programa de Didática da Matemática do Ensino Normal/1971 (unidade IV) 

Unidade IV – As quatro Operações Fundamentais 

Conteúdos programáticos Sugestões de procedimentos didáticos 

A – ADIÇÃO e SUBTRAÇÂO. 
1. Fatos Fundamentais 
2. Relação com conjuntos 
3. Relação adição-subtração 
4. Vocabulário específico 

Ideias que a subtração envolve 
a – aditiva 
b – subtrativa 
c – comparativa 

5. Adição em coluna 
6. Adições elevadas 

a – fáceis 
b – difíceis 

7. Adições e subtrações de 
números representados por 
dois ou mais algarismos: 
a- Sem dificuldades 
b- Com dificuldades 
c- Algoritmo 
d- Processos da subtração 

- decomposição 
- adições iguais 

8. As Propriedades 
a. Adição 

- comutativa 
- associativa e dissociativa 
- elemento neutro 
- fechamento 

b. Subtração 
- propriedade fundamental 
(variação dos termos) 

9. Provas 
a – operação inversa 
b – aplicação das propriedades 
c – divisibilidade (9, 5, 3, etc.) 

- Aulas expositivas para elucidação do 
significado e aplicação de cada uma das 
etapas seguintes: 

 Preparação 

 Exploração e descoberta 

 Registro e abstração 

 Organização 

 Fixação 

 Aplicação 
- Organização de atividades para ensino dos 
fatos fundamentais. 
- Exposição oral sobre: 

 Relação da operação união de conjunto 
(bases físicas) com a operação de 
adição de números naturais. 

 Relação da operação diferença entre  
conjuntos (bases físicas) com a 
operação subtração de números 
naturais. 

- Organização de atividades, usando a 
sentença matemática para compreensão da 
relação Adição-Subtração. 
- Elaboração de problemas para séries 
primárias de adição e subtração usando a 
sentença matemática. 
- Pesquisa em livros de matemática para 
identificação, em problemas das ideias da 
subtração. 
- Seminário relâmpago – Assunto: 
“Vantagens e desvantagens de cada um dos 
processos da subtração. 
- Organização de trabalho independente e 
observação de seu uso em classes de 
demonstração 

 Debate e relatório da aula observada 
- Exposição oral sobre as propriedades e 
provas da adição e subtração. 
- Atividades com o material usado no estudo 
de conjuntos para trabalho com união e 
diferença de conjuntos. 

B – MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO. 
1. Fatos Fundamentais 
2. Fatos da divisão exata e 

aproximada 
3. Relação conjunto (produto 

cartesiano) 
4. Relação multiplicação-divisão 

- Planejamento de atividades para descoberta 
e fixação dos fatos da multiplicação e divisão. 
- Exposição oral sobre: relação produto 
cartesiano e a multiplicação. 
- Entrevistas com professores primários para 
conhecimento das dificuldades encontradas no 
ensino destas operações e organização de 
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5. Vocabulário específico 
6. Ideias da divisão 

a – partilha 
b - medida 

7. Multiplicação e divisão de 
números representados por 
dois ou mais algarismos. 
a – dois ou mais algarismos na 
multiplicação e no dividendo. 
b – dois ou mais algarismos no 
multiplicador e divisor 
c -  algoritmo 
d – processo de divisão: longo; 
rápido  

8. Propriedades. 
a – multiplicação 

 Comutativa 

 Associativa e dissociativa 

 Elemento neutro 

 Fechamento 

 Distributiva 
b - divisão 

 Propriedade fundamental 
9. Provas: a – operação inversa 

b – aplicação das propriedades 
c – divisibilidade. 

atividades para auxiliar as crianças a 
superarem essas dificuldades. 
 
- Organização de problemas ilustrados 
evidenciando as ideias da divisão. 
- Observação de aulas sobre multiplicação e 
divisão em seus diferentes aspectos nas 
diversas séries primárias.  
- Seminário relâmpago – Discussão sobre aula 
observada em classes de demonstração dos 
procedimentos didáticos usados no ensino dos 
processos da divisão. 
- Exposição oral sobre as propriedades e 
provas da multiplicação e divisão. 
Organização de um quadro sinótico sobre as 
propriedades das 4 operações. 
- Pesquisa bibliográfica em livros do curso 
Ginasial para análise das diferentes formas de 
verificar a exatidão das operações. 
 
 
 

C – Critérios de divisibilidade - Aula expositiva sobre os critérios da 
divisibilidade. 

D – Máximo divisor comum 
(maximação) e mínimo múltiplo 
comum (minimação) 

 pela união e interseção dos 
conjuntos dos divisores e 
dos múltiplos 

1. pela fatoração 
2. pelo processo das divisões 

sucessivas. 

- Estudo dirigido de um texto sobre M.D.C. e 
M.M.C. para identificação das diversas 
técnicas de resolvê-las. 
- Observações em classes de demonstração 
para verificação dos procedimentos didáticos 
usados para o ensino de M.D.C. e M.M.C. 
 

E – Operações em bases não 
decimais. 

- Pesquisa em livros de 1ª série Ginasial sobre 
as operações em bases não decimais. 
- Exposição pelos alunos de assunto 
pesquisado e complementação pelo professor. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Nesta unidade (quadro 15), o ensino das quatro operações fundamentais 

(adição, subtração, multiplicação e divisão) é proposto considerando essencialmente 

os fatos fundamentais à relação com conjuntos, a relação adição-subtração e o 

vocabulário específico, operações envolvendo números representados por dois ou 
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mais algarismos e suas propriedades. Além disso, toma a multiplicação como base 

para apresentação do produto cartesiano e noção de medida e as teorias sobre 

divisibilidade: máximo divisor comum (maximação) e mínimo múltiplo comum 

(minimação), envolvendo os divisores, múltiplos, fatoração e divisões sucessivas. 

Inclui ainda operações em bases não decimais. 

Quanto aos procedimentos didáticos o programa sugere o uso de aulas 

expositivas para elucidação do significado e aplicação de cada uma das etapas 

seguintes: preparação, exploração e descoberta, registro e abstração, organização, 

fixação, aplicação, organização de atividades para ensino dos fatos fundamentais e 

exposição oral sobre os conteúdos ensinados. Há, ainda, sugestões de organização 

de atividades, usando a sentença matemática para compreensão da relação Adição-

Subtração, elaboração de problemas para séries primárias de adição e subtração 

usando a sentença matemática, pesquisa em livros de matemática, relatório da aula 

observada, entrevistas com professores primários para conhecimento das 

dificuldades encontradas no ensino das operações e organização de atividades para 

auxiliar as crianças a superarem tais dificuldades. 

 
Quadro 16: Programa de Didática da Matemática do Ensino Normal/1971 (unidade V) 

Unidade V – Números Fracionários 

Conteúdos programáticos Sugestões de procedimentos didáticos 

A – Frações ordinárias 
1. conceito de fração 
2. ideias que a fração envolve: 
a- parte de unidade 
b- parte de várias unidades 
c- parte de um conjunto  
3. conceito de metade, quarto, 

oitavo e das demais partes 
fracionárias. 

4. Leitura e escrita de frações. 
5. Comparação de fração. 
a- Com mesmos denominadores 
b- Com mesmos numeradores 
c- Numeradores e denominadores 

diferentes 
6. Classes de equivalência. 
7. Simplificação – fração irredutível 
8. Operações 

a- adição e subtração 
- denominadores iguais 
- denominadores diferentes 

 Relacionados e não relacionados 

- Aulas expositivas para introdução da unidade. 
- Atividades no flanelógrafo para elucidação do 
conceito de fração e das partes fracionárias. 
- Pesquisa em livros de 1ª série ginasial com a 
finalidade de esclarecimento do nome dos 
termos e escritas das frações. 
- Organização de tabelas sobre a equivalência 
de frações, considerando diferentes partes. 
- Organização de exercícios para o ensino de 
comparação de frações. 
- Confecção e uso de material audiovisual que 
ajude na aprendizagem do estudo de fração: 

 Linha numérica 

 Quadro de equivalência 

 Quadro de denominadores comuns 

 Inteiros divididos em diferentes números de 
partes fracionárias. 
- Elaboração de problemas envolvendo idéias 
fracionárias. 
- Aplicação de jogos para fixação do estudo de 
comparação de fração e operações com 
números fracionários. 
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- redução a frações impróprias 
- ideias de subtração 
- propriedades. 
b- Multiplicação e divisão. 
 - fração por um inteiro 
 - inteiro por fração 
 - fração por fração 
 - ideias de divisão 
 - propriedades. 

- Observação de uma aula sobre fração e 
apresentação de um relatório sobre a mesma. 
- Elaboração de atividades para trabalhos 
independentes e individuais. 
- Estudo comparativo entre propriedades das 
operações fracionárias e as propriedades das 
operações fundamentais. 
- Aula expositiva sobre multiplicação e divisão 
de numerais fracionários. 

B- Decimais fracionários. 
1. Conceito. 
a- Frações decimais 
b- Números decimais fracionários 
2. Notação 
a- Função da vírgula 
b- Leitura e escrita 
3. Comparação e redução 
4. Relação. 
a- Com o sistema de numeração 
b- Com frações ordinárias 
c- Com medidas 
5. Operações. 
a- adição e subtração 

- sem dificuldades 
- com dificuldades 
- ideias e processos da 
subtração 
- propriedades estruturais 

b- Multiplicação e divisão 
- sem dificuldade 
- com dificuldade 
- idéias de divisão 
- quociente exato e aproximado 

- Aulas expositivas sobre: conceito, notação, 
comparação e redução de decimais. 
- Teste inventário para sondar os 
conhecimentos dos alunos do curso primário. 

 Diagnóstico das dificuldades encontradas. 
- Observação de aulas sobre decimais para 
verificar a segurança de atividades dentro do 
assunto. 
- Análise dos diferentes programas do Ensino 
Primário para estudo comparativo do conteúdo e 
sua adequação à série. 
- Pesquisa bibliográfica para verificar a relação 
existente entre decimais fracionárias e outras 
áreas do programa. 
- Aula de demonstração nas classes primárias, a 
fim de observar a introdução de adição e 
subtração de decimais fracionárias. 
- Apresentação de relatório oral sobre a 
observação feita. 
- Estudo comparativo das idéias processo da 
subtração e propriedades entre as operações 
decimais e fundamentais. 
- Uso dessas mesmas atividades para 
multiplicação e divisão. 

C- Por cento. 
1. Conceito 
2. Notação 
3. Relações 

a- Com decimais 
b- Com fração ordinária 

c- Com divisão 
d- Com proporção. 

D-Elementos de um problema de 
por cento 

a- Por cento 
b- Principal ou base 

Porcentagem. 

- Aulas expositivas sobre: conceito, notação e 
relação. 
- Pesquisa sobre as situações de vida real em 
que usamos o por cento.  
- Elaboração de uma atividade didática sobre 
por cento para ser desenvolvido no curso 
primário. 
 
- Elaboração de problemas sobre os elementos 
de por cento. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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Na quinta unidade, sobre números fracionários, apresentada no (quadro 16), 

o programa propõe a abordagem do conceito de fração; ideias que a fração envolve: 

parte de unidade, parte de várias unidades, parte de um conjunto envolvendo 

conceito de metade, quarto, oitavo e das demais partes fracionárias. Além disso, 

menciona a leitura e escrita de frações, a comparação de fração com mesmos 

denominadores, com mesmos numeradores, numeradores e denominadores 

diferentes e as classes de equivalência, bem como simplificação a uma fração 

irredutível.  

Em seguida são abordadas as operações com frações envolvendo 

denominadores iguais e denominadores diferentes, as noções de decimais 

fracionários, envolvendo diretamente frações decimais e sua notação, bem como 

sua leitura e escrita, comparação e redução, relação com o sistema de numeração, 

com frações ordinárias e com medidas. Por fim, o programa propõe a introdução da 

noção de por cento (%), sua notação e relações com os decimais, com fração 

ordinária, com divisão e com proporção e seu uso na solução de problemas 

envolvendo a noção de porcentagem. 

Os procedimentos metodológicos novamente evidenciam o exercício de aulas 

expositivas para introdução da unidade, a realização de atividades no flanelógrafo 

para elucidação do conceito de fração e das partes fracionárias, a pesquisa em 

livros de 1ª série ginasial com a finalidade de esclarecimento do nome dos termos e 

escritas das frações, a organização de tabelas sobre a equivalência de frações, 

considerando diferentes partes, a organização de exercícios para o ensino de 

comparação de frações, a confecção e uso de material audiovisual que ajude na 

aprendizagem do estudo de fração tais como a linha numérica, o quadro de 

equivalência, o quadro de denominadores comuns, os inteiros divididos em 

diferentes números de partes fracionárias, a elaboração de problemas envolvendo 

ideias fracionárias e a aplicação de jogos para fixação do estudo de comparação de 

fração e operações com números fracionários. 

O programa propõe, ainda, a observação de aulas sobre os conteúdos e 

apresentação de um relatório sobre as mesmas, a elaboração de atividades para 

trabalhos independentes e individuais, o estudo comparativo entre propriedades das 

operações fracionárias e as propriedades das operações fundamentais e aulas 

expositivas sobre os conteúdos ministrados pelos professores, bem como a 
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elaboração de um teste inventário para sondar os conhecimentos dos alunos do 

curso primário tendo em vista fazer um diagnóstico das dificuldades encontradas. 

Evidencia-se, ainda, que essas observações de aulas devem servir para 

verificar a segurança de atividades dentro do assunto, bem como a análise dos 

diferentes programas do Ensino Primário para estudo comparativo do conteúdo e 

sua adequação à série, a pesquisa bibliográfica para verificar a relação existente 

entre decimais fracionárias e outras áreas do programa, a aula de demonstração nas 

classes primárias, a fim de observar a introdução dos conteúdos para apresentação 

de relatório oral sobre a observação feita. Consideramos esse último procedimento 

de grande relevância para o professorando, visto que esse se constitui como um 

aprendizado para a prática do ensino primário.  

 
Quadro 17: Programa de Didática da Matemática do Ensino Normal/1971 (unidade VI) 

Unidade VI – Sistema Legal de Unidade de Medida 

Conteúdos programáticos Sugestões de procedimentos didáticos 

A - Conceito de medir e de 
medida. 

B- Histórico. 
C- Legislação 
D- B - Tipos de medida: 
1- comprimento 
2- área 
3- volume (m³) 
4- volume (capacidade) 
5- massa 
6- tempo 
7- temperatura  

valor 

- Apresentação de uma situação problema na 
qual surjam as ideias de medida e medir e uma 
discussão sobre os referidos conceitos. 
- Leitura dirigida de um texto sobre o Histórico 
do Sistema:   Comentário com os alunos. 
- Pesquisa sobre a legislação:  Discussão. 
- Exposição oral sobre tipos de medidas. 
- Formulação de problemas reais envolvendo 
diversos tipos de medida. 
- Confecção do seguinte material com a 
respectiva direção de uso: relógio, balança, 
cartazes com equivalências de medidas. 
- Excursão para observar a aplicação das 
diversas medidas. 
- Entrevista com pessoas especializadas para 
demonstração de como usar os diferentes 
instrumentos de medida. 
- Confecção de um álbum de gravuras 
mostrando o que se pode comprar com 
determinadas quantias. 
- Coleta de material para estudo de valor: 

a. das moedas nacionais e estrangeiras. 
b. das cédulas nacionais e estrangeiras. 
c. Dos cheques. 

C - Vocabulário específico 
- unidades, múltiplos e 
submúltiplos. 
D - Reduções 

E- E - Operações 
Cálculo de perímetro, área e 

- Elaboração de Unidades Didáticas para o 
curso Primário sobre cada um dos tipos de 
medida. 
-Elaboração oral sobre unidade principal, 
unidade fundamental, unidades secundárias 
múltiplos e submúltiplos. 
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volume - Observações em classes de demonstração 
sobre redução e operações. 

 - Relatório 

 Exposição oral para complementação 
necessária dos assuntos. 
Pesquisa em livros de matemática de 1ª série 
sobre área. 

 Exposição oral pelos grupos sobre o assunto 
estudado. 

 Complementação pelo professor. 
- Elaboração de problemas sobre área. 
- Observação de uma classe do curso Primário 
para verificar como é desenvolvido este 
assunto. 

 Discussão em classe sobre a aula dada. 
- Aula expositiva sobre volume. 
- Organização de atividades para procurar o 
volume de algum sólido. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Na sexta unidade referente ao sistema legal de unidade de medida (quadro 

17), trata especificamente o conceito de medir e de medida. Propõe a apresentação 

de um histórico e legislação sobre o assunto de modo a se introduzir os tipos de 

medida como: comprimento, área, volume (m³), volume (capacidade), massa, tempo 

e temperatura, vem como seus valores e o vocabulário específico relacionado às 

unidades, múltiplos e submúltiplos. Por fim propõe o ensino de reduções, operações, 

cálculo de perímetro, área e volume. Observamos que essas orientações já se 

faziam presentes para o Curso Normal em Natal desde a década de 1920, em 

publicação da professora Júlia Barbosa na Revista Pedagogium. Trataremos dessa 

temática no capítulo 5 desta Tese. 

Quanto aos procedimentos didáticos para esta unidade, o programa sugere a 

apresentação de uma situação problema na qual surjam as ideias de medida e medir 

e uma discussão sobre os referidos conceitos, a leitura dirigida de um texto sobre o 

histórico do sistema, seguida de comentário com os alunos. Propõe a realização de 

uma pesquisa sobre a legislação, seguida de uma discussão, para posterior 

exposição oral sobre tipos de medidas e a formulação de problemas reais 

envolvendo diversos tipos de medida. Sugere também a confecção de materiais com 

a respectiva direção de uso, tais como o relógio, a balança e cartazes com 

equivalências de medidas. 
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O programa propõe que o professor realize uma excursão para observar a 

aplicação das diversas medidas e a realização de entrevistas com pessoas 

especializadas para demonstração de como usar os diferentes instrumentos de 

medida e posteriormente a confecção de um álbum de gravuras mostrando o que se 

pode comprar com determinadas quantias.  

Outra atividade sugerida é a coleta de material para estudo de valor como as 

moedas nacionais e estrangeiras, as cédulas nacionais e estrangeiras e os cheques, 

além da elaboração de unidades didáticas para o curso primário sobre cada um dos 

tipos de medida e a elaboração oral sobre unidade principal, unidade fundamental, 

unidades secundárias, múltiplos e submúltiplos.  

Quanto ao exercício formativo das normalistas o programa sugere que sejam 

feitas observações em classes de demonstração sobre os conteúdos, seguida de um 

relatório e uma exposição oral para complementação necessária dos assuntos, além 

de pesquisa em livros de matemática de 1ª série ginasial, a elaboração de 

problemas e a observação de uma classe do curso primário para verificar como é 

desenvolvido o assunto.  

Observamos que nessa unidade, alguns procedimentos didáticos, 

apresentados estão também presentes no programa de matemática deste mesmo 

guia, tais como pesquisa em livros de 1ª série ginasial. Esse procedimento é 

sugerido no sentido de haver um aprofundamento do conteúdo proposto e o 

professorando conseguir realizar suas aulas com mais segurança no ensino 

primário. Isto é, o professor deveria compreender além dos saberes elementares 

matemáticos para ensinar, aprofundando esse conhecimento estudando os 

conteúdos do curso ginasial.  

Além dessa sugestão de aprofundamento dos conteúdos em pesquisa nos 

livros didáticos do curso ginasial, salientamos que este programa do curso normal 

contém a parte da Matemática que constam os conteúdos do curso ginasial, 

conforme já mencionamos na parte anterior. 

 

Quadro 18: Programa de Didática da Matemática do Ensino Normal/1971 (unidade VII) 

Unidade VII – Conceitos Geométricos 

Conteúdos programáticos Sugestões de procedimentos didáticos 

A- As figuras sólidas 
1. Conceito 
2. Caracterização 
3. Classificação 

- Aula expositiva sobre a origem da geometria e 
o conceito “entes geométricos”. 
- Organização de atividades relacionadas ao 
reconhecimento das figuras sólidas e 
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 respectivos nomes (esfera, cilindro, cone, cubo, 
paralelepípedo, pirâmide). 

B- As figuras planas (decorrentes 
da planificação das figuras 
sólidas)  

1. Conceito 
2. Caracterização 
3. Classificação 

 
 

- Planificação das figuras sólidas feitas em 
cartolina para reconhecimento das figuras 
planas. 
- Organização de atividades relacionadas ao 
reconhecimento das figuras planas e 
respectivos nomes (quadrado, retângulo, 
trapézio, paralelogramo, propriamente dito, 
losango e triângulo). 
- Organização de um quadro sinótico das figuras 
planas. 

C- As linhas (parte das figuras 
planas) 

4. Conceito 
5. Caracterização 
6. Classificação 

 

- Aula expositiva sobre linhas. 
- Organização de atividades relacionadas ao 
reconhecimento e características de algumas 
figuras sólidas e planas e sobre conceito, 
caracterização e classificação das linhas. 
- Pesquisa em livros de geometria sobre o 
estudo da reta e sua posição no plano. 

D- O ponto e o espaço 
(relacionados com os aspectos 
estudados). 

 
- Aula expositiva sobre: ponto, linha, espaço 
visual. 
- Organização de atividades relacionadas a 
ponto, linha, plano e sólido. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

A sétima unidade é a única do programa que é destinada aos conceitos 

geométricos, (ver quadro 18). A esse respeito, propõe-se a exploração de figuras 

sólidas, com ênfase no conceito, caracterização e classificação dessas formas 

geométricas tendo em vista a sua planificação e, daí promover os estudos acerca 

das figuras planas (decorrentes da planificação das figuras sólidas). A proposta do 

programa é que sejam abordados conceito, caracterização e classificação das 

formas planas originadas da planificação das formas geométricas, para em seguida 

explorar as linhas como parte das figuras planas, os conceitos, caracterização e 

classificação dessas linhas, de modo a focar posteriormente a noção de ponto e o 

espaço, ambos relacionados com os aspectos estudados. 

Quanto aos procedimentos didáticos, o programa sugere as aulas expositivas 

sobre a origem da geometria e o conceito dos entes geométricos, complementadas 

pela organização de atividades relacionadas ao reconhecimento das figuras sólidas 

e respectivos nomes (esfera, cilindro, cone, cubo, paralelepípedo, pirâmide), 

planificações feitas em cartolina para reconhecimento das figuras planas, atividades 

relacionadas ao reconhecimento das figuras planas e respectivos nomes (quadrado, 
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retângulo, trapézio, paralelogramo, losango e triângulo), organização de um quadro 

sinótico das figuras planas, atividades relacionadas ao reconhecimento e 

características de algumas figuras sólidas e planas e sobre conceito, caracterização 

e classificação das linhas, pesquisa em livros de geometria sobre o estudo da reta e 

sua posição no plano, exposição oral sobre ponto, linha, espaço visual e atividades 

relacionadas a ponto, linha, plano e sólido.  

No quadro a seguir apresentaremos o programa das unidades VIII e IX. Essas 

duas unidades são mais próximas às abordagens didáticas do que aos conteúdos 

matemáticos, por este motivo resolvemos apresentá-las em um só quadro e fazer as 

considerações posteriormente. Referem-se à abordagem do professor com o 

tratamento dos Problemas (conceitos e procedimentos) e sobre a Avaliação.  

 

Quadro 19: Programa de Didática da Matemática do Ensino Normal/1971 (unidades VIII e 
IX) 

Unidade VIII – Problemas 

Conteúdos programáticos Sugestões de procedimentos didáticos 

A- A- Conceito  
B- 1. No sentido geral (qualquer 

situação) 
C- 2. No sentido matemático 
D- B- Modalidades de problemas 
E- 1. Orais 
F- 2. Escritos 
G- C- Tipos de problemas 
H- D- O emprego da sentença 

matemática na resolução de 
problemas. 

I- E- Dificuldades na resolução de 
problemas. 

J- 1. Diagnóstico 
K- 2. Orientação corretiva 

- Aula expositiva sobre: conceito, modalidade e 
tipos de problemas. 
- Pesquisa em vários livros de matemática para 
identificar diferentes tipos de problemas. 
- Observação nas classes primárias para 
verificar a técnica usada pela professora, na 
resolução de problemas. 
- Entrevista com uma professora do Curso 
Primário sobre: dificuldades que os alunos 
encontram na resolução de problemas e as 
medidas tomadas para resolver essas 
dificuldades. 
- Elaboração de diferentes tipos de problemas e 
aplicação no Curso Primário, para diagnóstico 
das dificuldades. 
- Planejamento de atividades para correção das 
mesmas. 

Unidade IX – Avaliação 

Conteúdos programáticos Sugestões de procedimentos didáticos 

L- A - Conceito  
 
B - Necessidade de avaliação 
 
 
C - Instrumentos de avaliação 
 
D - Seleção dos instrumentos de 
avaliação 

- Consulta às anotações de Didática Geral para 
organização de um seminário diversificado 
sobre: 
   Conceito necessidade e instrumentos de 
avaliação. 
- Elaboração e aplicação de testes em classes 
de curso primário. 
- Seminário relâmpago sobre a seleção dos 
instrumentos de avaliação. 
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E - Interpretação dos resultados 
 
 
F - Influência nos planejamentos 
subsequentes 

M-  

 Apresentação do assunto pelo professor 

 Debate 
- Organização de problemas e aplicação dos 
mesmos em classes primárias, durante uma 
semana para levantamento de gráficos dos 
acertos diários. 
- Discussão das dificuldades 

 Interpretação da linguagem de problema. 

 Dificuldade na computação – organização da 
sentença matemática. 
- Levantamento da situação da classe em fatos 
fundamentais das quatro operações e sugestões 
de atividades para auxiliar ao aluno. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Na oitava unidade o foco de conteúdos refere-se aos problemas, com ênfase 

no conceito de problema no sentido geral (qualquer situação) e no sentido 

matemático, seguido das modalidades de problemas orais e escritos, bem como dos 

tipos de problemas e do emprego da sentença matemática na sua resolução. O 

programa propõe, ainda, abordagens sobre as dificuldades na resolução de 

problemas, propondo que inicialmente fosse feito um diagnóstico seguido de uma 

orientação corretiva, uma discussão sobre as dificuldades e a interpretação da 

linguagem dos problemas e uma avaliação sobre a dificuldade na computação, na 

organização da sentença matemática pelo aluno e a necessidade de se fazer um 

levantamento da situação da classe em fatos fundamentais das quatro operações e 

sugestões de atividades para auxiliar ao aluno. 

Neste sentido, as sugestões de procedimentos didáticos sobre essa unidade 

eram as aulas expositivas sobre conceito, modalidade e tipos de problemas, 

pesquisa em vários livros de matemática para identificar diferentes tipos de 

problemas, seguida de observação nas classes primárias para verificar a técnica 

usada pela professora, na resolução de problemas. Propõe-se, também nesta 

unidade, a realização de entrevistas com professoras do curso primário sobre as 

dificuldades que os alunos encontram na resolução de problemas e as medidas 

tomadas para resolver essas dificuldades. Sugere-se, ainda, a elaboração de 

diferentes tipos de problemas e aplicação no curso primário, para diagnóstico das 

dificuldades e o planejamento de atividades para correção das mesmas. 

A nona unidade do programa tinha como foco principal a avaliação. Neste 

sentido, tratava de conceito e necessidade de avaliação, instrumentos de avaliação, 
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seleção dos instrumentos de avaliação, a interpretação dos resultados e a influência 

nos planejamentos subsequentes. As sugestões de procedimentos didáticos 

mencionavam consulta às anotações da disciplina e didática geral para organização 

de um seminário diversificado sobre conceito, necessidade e instrumentos de 

avaliação. A elaboração e aplicação de testes em classes de curso primário e a 

realização de um seminário sobre a seleção dos instrumentos de avaliação, com a 

apresentação do assunto pelo professor, seguida de um debate e da organização de 

problemas e aplicação dos mesmos em classes primárias, durante uma semana 

para levantamento de gráficos dos acertos diários. 

Nesse caso, para essas duas unidades, o programa sugere alguns 

procedimentos de pesquisa, diagnóstico de dificuldades dos alunos e consultas de 

anotações das aulas de Didática Geral. Certamente esses procedimentos poderiam 

nortear o trabalho do professorando e contribuir para o seu planejamento nos 

momentos do Estágio da prática pedagógica em Matemática e sua atuação docente 

nas classes do ensino primário.  

Na sessão seguinte trataremos de aproximações entre os programas do 

Ensino Normal e Programas do Ensino Primário, apresentados nas sessões 

anteriores. 

 

 

3.5. CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS PROGRAMAS DO ENSINO PRIMÁRIO E 

DO ENSINO NORMAL 

 

Nos períodos anteriores ao da década de 1960, não conseguimos identificar 

aproximações em orientações didáticas dos programas de ensino primário advindos 

dos programas do curso normal. Somente nos programas do Curso Normal de 1971 

observamos essa aproximação com a introdução da disciplina Didática da 

Matemática no Ensino Normal. Nessa parte vamos fazer algumas considerações 

acerca dos dois programas apresentados nas sessões anteriores. 

Nos referimos agora aos seguintes documentos, O programa de Ensino do 

Curso Normal de Natal de 1971 e O Programa de Ensino do Curso Primário 

Elementar de 1968. O conteúdo da disciplina Didática da Matemática no Programa 

Geral do Curso Normal tinha a finalidade de nortear o trabalho do professorando, no 

qual apresenta diversas formas de abordar o conhecimento básico da matemática 
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elementar. Diante da proximidade temporal e similaridade de algumas orientações 

didáticas e conceituais constantes nestes dois documentos, este texto tem por 

objetivo tecer considerações sobre o papel da didática da matemática do Curso 

Normal de Natal para o Ensino Primário do Estado do Rio Grande do Norte no 

período estudado.  

A similaridade entre os dois documentos se justifica pelas ações propostas 

pelo governo estadual da época que julgava necessária a qualificação dos 

professores para atender à realidade da Escola Primária, conforme consta nos 

documentos analisados.  

No âmbito nacional, a promulgação da LDB nº 4.024/1961 pelo Ministério de 

Educação - MEC gerou a expansão do ensino básico, já que essa lei tratava da 

obrigatoriedade do ensino primário ministrado no mínimo em quatro séries anuais, e 

tendo por fim o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão da 

criança, e a sua integração no meio físico e social. Nesse contexto, a década de 

1960 foi marcada pelo crescimento do mercado de livros didáticos. Os dois 

documentos estudados neste texto decorrem das novas orientações advindas da 

LDB e dos livros didáticos publicados na época. 

O programa de Ensino do Curso Normal foi introduzido pela Secretaria de 

Educação e Cultura no sentido de promover a melhoria do Ensino Normal do 

Estado, que segundo texto introdutório, dependia, em grande parte, do preparo do 

corpo docente e da estruturação curricular das Escolas Normais.  

Nesse sentido, foi promovido, em Natal, um Curso Intensivo, em cooperação 

com a SUDENE29 E USAID30, visando não só a reformular os programas das 

matérias do Curso Normal, como a oferecer oportunidade de aperfeiçoamento ao 

seu quadro de professores. O curso realizado de 04 à 26 de janeiro de 1971, em 

dois horários, contou com 130 professores alunos advindos das Escolas Normais do 

Estado. O corpo docente foi constituído por professores da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte e do Centro Regional de Pesquisas Educacionais “João 

Pinheiro” de Belo Horizonte, órgão do INEP. A reformulação dos programas foi 

baseada na avaliação dos já existentes e troca de experiência entre todos os 

participantes.  

                                                           
29

 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 
30

 Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Na época tinha convênio MEC-
USAID (da USAID com o Ministério da Educação no Brasil)  
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Um dos parâmetros principais da secretaria para avaliar os materiais 

existentes e reformulá-los para reorientação curricular da Escola Normal, naquele 

momento, era valer-se do caráter cooperativo do trabalho com os professores e 

coordenadores e tomar os resultados dos cursos ministrados de modo a identificar 

se os programas reformulados coletivamente poderiam atender às exigências dos 

diferentes Colégios Normais do estado, uma vez que o material produzido não seria 

utilizado apenas pela Escola Normal de Natal, mas também pelos cursos normais 

instalados em outros municípios do Rio Grande do Norte. 

Quanto aos Programas do Curso Primário, foram desenvolvidos por uma 

equipe de professores da Secretaria Estadual de Educação no governo do 

Monsenhor Walfredo Gurgel31, apresentado pelo secretário de educação Jarbas 

Ferreira Bezerra como “o início de uma nova fase no campo educacional ao adotar 

oficialmente o novo programa do ensino primário”. O programa consta de cinco 

cadernos: o primeiro se refere ao Período Preparatório (equivale ao atual ensino 

infantil). Os demais são da 1ª série, 2ª série, 3ª série e 4ª série. O conteúdo de cada 

caderno está dividido por disciplina, sendo elas: Linguagem, Estudos Sociais, 

Matemática e Ciências Naturais.  

 Durante a reformulação dos programas, a equipe da secretaria de educação 

procurou ter sempre como foco central o alcance da formação profissional das 

normalistas uma vez que a finalidade da Escola Normal era “formar o pessoal 

docente destinado a ministrar o ensino primário, promovendo a sua realização 

pessoal e preparação profissional” (GOVERNO DO RN, 1971, p. 5). Além disso, o 

documento ressalta que os programas propostos deveriam ser tomados apenas 

como parâmetros norteadores dos trabalhos dos professores formadores das 

normalistas, ou seja, deveriam servir apenas como roteiro para o trabalho dos 

professores, uma vez que na utilização dos mesmos, dever-se-ia ter sempre em 

vista a flexibilidade em seu emprego na sala de aula. 

Essas características didático-pedagógicas, sob o controle do governo do RN, 

não diferente de outros estados brasileiros, do ensino de matemática da segunda 

metade do século XX segue preceitos à luz de “orientações pedagógicas 

                                                           
31

 Antes de exercer as funções do Executivo no Estado, já tinha sido eleito Deputado Federal em 
1945, Senador da República em 1962 e Vice Governador do considerado grande líder político do Rio 
Grande do Norte, Aluísio Alves. Nas eleições para 1965, foi eleito Governador do Estado, tendo como 
vice-governador Clóvis Mota. Disponível em: http://www.assessorn.com/2014/08/monsenhor-
walfredo-gurgel-precursor-da.html. <Acesso em 25/04/2016> 

http://www.assessorn.com/2014/08/monsenhor-walfredo-gurgel-precursor-da.html
http://www.assessorn.com/2014/08/monsenhor-walfredo-gurgel-precursor-da.html
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diversificadas, que vão das proposições da Escola Nova à da Matemática Moderna”. 

(GOMES, 2014, p. 65).  

Características essas, que estão em documentos que vão dos programas de 

ensino, legislação, livros didáticos e outros próprios da cultura escolar, que nos 

permite um olhar para a historiografia da Educação Matemática do RN. Cultura 

Escolar compreendida como um conjunto de normas e práticas, segundo Julia 

(2001), com finalidades que podem mudar em diferentes épocas. E pelo que foi 

observado, nesse programa essas finalidades estão mais direcionadas ao ensino 

primário segundo os procedimentos didáticos apresentados. 

Pois, olhando para esses documentos, talvez a maior mudança esteja no que 

se refere aos procedimentos didáticos, nos quais há sugestão que, além das aulas 

expositivas, se desenvolva a pesquisa bibliográfica, e em outros trechos deste 

mesmo programa, procedimentos de análise de aulas na escola primária e 

entrevistas com professoras primárias acerca do ensino. 

 

3.5.1 A DIDÁTICA DA MATEMÁTICA NO CURSO NORMAL E A MATEMÁTICA DO 

CURSO PRIMÁRIO 

 

De acordo com informações encontradas nos Programas do Ensino Normal, 

proposto pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, formulado em 1970 e 

publicado em 1971, percebemos que em relação aos conteúdos de matemática, 

ensinados na Escola Normal, nas décadas anteriores do século XX, alguns 

permaneceram até a década de 1970, conforme trecho do documento Programa do 

Ensino Normal (1971, p. 46), referente à disciplina de Didática da Matemática, que 

tinha como conteúdo programático alguns tópicos como por exemplo: elementos 

essenciais a um sistema de numeração, nome para os números, símbolos 

numéricos, valor dos números, ordem numérica, base numérica, sistema de 

numeração hindu-arábica (decimal), conceito de dezena: leitura e escrita de 

numerais além de 10, como o conceito de centena, milhar, etc, seguido da leitura e 

escrita de numerais com 3 ou mais algarismos.  

Como procedimentos didáticos o programa sugere as aulas expositivas sobre 

os conceitos básicos, seguida de pesquisa bibliográfica sobre o histórico do sistema 

indu-arábico e a apresentação de uma síntese da pesquisa pelos alunos e uma 

complementação do assunto pelo professor. 
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 No programa do Curso Primário a parte de Matemática é introduzida com 

algumas orientações de procedimentos para o professor em considerar os seguintes 

pontos para a aprendizagem do aluno: 1. Diferença individual; 2. Ensino pela 

compreensão; 3. Crescimento das idéias matemáticas; 4. Computação Mental; 5. 

Resolução de problemas. 6. Fixação; 7. Avaliação. Consta também na introdução, 

os objetivos gerais do ensino e a organização do programa. Antes da apresentação 

dos conteúdos, nos programas de todas as séries, há uma pequena introdução, 

seguida dos objetivos, habilidades, organização do programa (conteúdos) e 

orientação didática.  

 Todo o conteúdo é distribuído ao longo do caderno seguindo dos objetivos 

específicos e sugestões de atividades. Há orientação para que ocorra uma unidade 

e continuidade dos conteúdos desenvolvidos em cada série de ensino, de modo que 

haja uma compreensão gradual dos conceitos relacionados a cada tópico de ensino. 

Conforme observado a compreensão gradual se dava em expandir os conteúdos 

estudados nos anos seguintes, por exemplo, a multiplicação era trabalhada na 

segunda série, mas na terceira série o professor continuava trabalhando com 

multiplicação acrescentando maior complexidade ao assunto. 

 Essa compreensão gradual se configura como um dos elementos do 

Movimento da Matemática Moderna - MMM32 que considera em sua abordagem 

didática o desenvolvimento cognitivo da criança, para tal, não se deve trabalhar os 

conteúdos matemáticos de forma muito intensa, anunciando-os ao longo das séries 

do ensino. O MMM introduziu um novo olhar para o ensino da matemática 

imprimindo uma nova metodologia, visivelmente presente nos livros didáticos das 

décadas de 1950 a 1970, como nas obras de Dienes e de Sangiorgi. Para Fiorentini, 

1995, “o MMM promoveria um retorno ao formalismo matemático, só que sob um 

novo fundamento as estruturas algébricas e a linguagem formal da Matemática 

contemporânea” (FIORENTINI, 1995, p. 14).   

 Quanto à organização do programa de matemática da 4ª série, verificamos 

que os conteúdos propostos referiam-se a: sistema de numeração, adição, 

subtração, multiplicação e divisão de números inteiros (naturais), números 

                                                           
32

 Esse Movimento surgiu, de um lado, motivado pela “Guerra Fria” entre Rússia e Estados Unidos e, 

de outro, como resposta à constatação, após a 2ª Guerra Mundial, de uma considerável defasagem 
entre o progresso científico-tecnológico e o currículo escolar vigente. A Sociedade Norte-Americana 
de Matemática, por exemplo, optou, em 1958, por direcionar suas pesquisas ao desenvolvimento de 
um novo currículo escolar de matemática. Surgiram então vários grupos de pesquisa envolvendo 
matemáticos, educadores e psicólogos. (Fiorentini; Lorenzato, 2006, p. 6). 
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fracionários, números decimais, sistema legal das unidades de medida, 

porcentagens e conceitos geométricos.  

 

Imagem 25: Programa do Ensino Primário Elementar – 4ª série, 1968. 

     

Fonte: Arquivo Público do estado do Rio Grande do Norte 
 

As abordagens propostas para os conteúdos tomavam como princípios a 

integração e as inter-relações entre conteúdos e outras matérias de modo a 

favorecer a compreensão ampliada de conceitos pela criança em diferentes 

situações tendo em vista levar as crianças a compreenderem como a matemática 

podia ser utilizada dentro e fora da sala de aula. Neste sentido, o programa 

baseava-se no uso da resolução de problemas, principalmente no que se referias às 

situações da vida real (GOVERNO DO RN, 1968, p.118). 

 Na proposta de programa da Secretaria de educação de 1971 fica evidente a 

justificativa para a inclusão da disciplina de didática da matemática no Curso Normal 

como uma atividade de formação profissional que envolvesse o desenvolvimento de 

aptidões conceituais e didáticas para a formação de professores do ensino primário. 

 Dessa forma, o referido documento destaca que como objetivos para o 

professor de matemática deva conhecer: Os princípios básicos que regem o 

processo da aprendizagem da matemática; O conteúdo essencial ao 

desenvolvimento de um trabalho eficiente de matemática no curso primário; Os 

métodos técnicos e procedimentos didáticos para orientação e controle da 

aprendizagem em matemática.  

 



120 

 

Destaca-se no documento, também que o programa não deveria ser tomado 

como qualquer outro, uma vez que o mesmo deveria funcionar como um guia de 

currículo. Todavia, há um destaque para o fato de que a criatividade e a habilidade 

dos professores da Escola Normal deveria ser o ponto central para que se pudesse 

fazer da disciplina Didática da Matemática uma sequência organizada de atividades 

que possibilitassem ao futuro professor de escola primária um exercício da profissão 

com eficiência e com a certeza de estar cumprindo o seu dever na formação 

educativa das crianças. E, sobretudo, compreender a importância dos 

conhecimentos da Didática da Matemática na sua formação profissional. 

Ainda em relação ao Programa de Didática da Matemática no Programa de 

1971, a quinta unidade, equivalente ao Programa de Matemática do Curso Primário, 

referente aos números fracionários, o programa propõe a abordagem do conceito de 

fração; ideias que a fração envolve: parte de unidade, parte de várias unidades, 

parte de um conjunto envolvendo conceito de metade, quarto, oitavo e das demais 

partes fracionárias. Além disso, menciona a leitura e escrita de frações, a 

comparação de fração com mesmos denominadores, com mesmos numeradores, 

numeradores e denominadores diferentes e as classes de equivalência, bem como 

simplificação a uma fração irredutível. Todos esses conteúdos referem-se à 

matemática elementar que o professor deve ter domínio para sua atuação no curso 

primário. 

Outros conteúdos são com relação aos estudos das frações, números 

decimais, frações ordinárias, divisão proporcional e noções de porcentagem, 

constitui parte do Programa de Didática da Matemática (1971). Esses conteúdos 

estão presentes também nos Programas do Ensino Primário de 1968, o que reforça 

a ideia de que o professor do curso primário necessita de conhecer bem os 

conteúdos que vão ensinar e deve estar munido do conhecimento didático e 

metodológico para o ensino de matemática.  

Os procedimentos metodológicos no Programa de Didática da Matemática 

novamente evidenciam o exercício de aulas expositivas para introdução da unidade, 

a realização de atividades no flanelógrafo para elucidação do conceito de fração e 

das partes fracionárias, a pesquisa em livros de 1ª série ginasial com a finalidade de 

esclarecimento do nome dos conteúdos, como por exemplo, a confecção e uso de 

material audiovisual que ajude na aprendizagem do estudo envolvendo ideias 

fracionárias e a aplicação de jogos para fixação do estudo de comparação de fração 
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e operações com números fracionários. Desse modo, o foco se dá na preparação 

para o ensino primário, e no aprofundamento dos conteúdos desse nível de ensino. 

Como procedimento metodológico propõe, ainda, a observação de aulas 

sobre os conteúdos e apresentação de um relatório sobre as mesmas, a elaboração 

de atividades para trabalhos independentes e individuais, o estudo comparativo 

entre propriedades das operações fracionárias e as propriedades das operações 

fundamentais e aulas expositivas sobre os conteúdos ministrados pelos professores, 

bem como a elaboração de um teste inventário para sondar os conhecimentos dos 

alunos do curso primário, tendo em vista fazer um diagnóstico das dificuldades 

encontradas. 

Conforme observações feitas nos dois documentos em estudo, o Programa 

de Didática da Matemática (1971) além de estar conectado aos conteúdos 

conceituais e procedimentais para o ensino da matemática relativo ao Programa do 

Curso Primário (1968) propunha um aprofundamento teórico e prático da 

matemática, sugerindo pesquisa em manuais didáticos atualizados e troca de 

experiência com professores regentes do Curso Primário. 

Ao que indica essa orientação da pesquisa em manuais didáticos atualizados 

para o aprofundamento dos conteúdos e métodos, se fazia necessária, visto que na 

década de 1960 havia sido promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

LDB nº 4.024, de 20/12/1961, e os manuais didáticos já haviam se ajustado à nova 

legislação. Além disso, podemos constatar que muitas das orientações gerais para o 

ensino nestes dois documentos se assemelham ao programa de ensino do curso 

primário de Minas Gerais, 1965, material produzido na mesma época do Rio Grande 

do Norte, amparado pela nova LDB e constituinte de reforma de base que especifica 

novas concepções para o ensino primário no qual são consideradas características 

dominantes, tais como, “é comunitária, prepara para a vida, educa para a era 

tecnológica e os valores do regime democrático, assume finalidade em si.” (MINAS 

GERAIS, 1965, p.10).  

Podemos constatar que o conteúdo de Didática da Matemática do Programa 

do Curso Normal (1971) primava pelos conhecimentos conceituais e didáticos do 

ensino da matemática do Curso Primário (1968), uma vez que nele estavam 

propostos conteúdos específicos da matemática, procedimentos metodológicos e 

orientações didáticas diversificadas visando um aprofundamento teórico e prático 

para o ensino da matemática da época.  
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 A aproximação historiográfica acerca das trajetórias das matemáticas 

escolares nos fez refletir como os modos de organização curricular e os programas 

de ensino das disciplinas da área de matemática ao longo das propostas da Escola 

Normal de Natal e do Ensino Primário se relacionavam e quais as tendências 

didáticas eram consideradas nos documentos em estudo.  

Podemos inferir que, a evolução de métodos, procedimentos e técnicas no 

ensino e as inovações do conteúdo programático para as séries elementares 

introduzidas no programa do Curso Normal, como forma de diversificar as atividades 

práticas e conceitos para a melhor compreensão da Matemática, como também a 

hierarquia de estruturas e de relações e à sua aplicação nas classes primárias, se 

caracterizaram como uma evolução para a formação do professor no sistema 

educacional do Rio Grande do Norte da época. Uma vez que, em programas de 

épocas anteriores não havia a uma relação mais próxima entre programas do Curso 

Normal e do Curso Primário. 
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4 LIVROS DIDÁTICOS E MANUAIS PEDAGÓGICOS 

     

           

Imagem 26: Livro didático do Ensino Primário e do Ensino Normal 

O problema das finalidades da escola é certamente um dos mais complexos e 
dos mais sutis com os quais se vê confrontada a história do ensino. Seu estudo 
depende em parte da história das disciplinas. Pode-se globalmente supor que a 
sociedade, a família, a religião experimentaram, em determinada época da 
história, a necessidade de delegar certas tarefas educacionais a uma 
instituição especializada, que a escola e o colégio devem sua origem a essa 
demanda, que as grandes finalidades educacionais que emanam da sociedade 
global não deixaram de evoluir com as épocas e os séculos, e que os 
comanditários sociais da escola conduzem permanentemente os principais 
objetivos da instrução e da educação aos quais ela se encontra submetida. A 
identificação, a classificação e a organização desses objetivos ou dessas 
finalidades são uma das tarefas da história das disciplinas escolares. 
(CHERVEL, 1990, p. 187) 
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  Neste capítulo, elegemos os livros didáticos na identificação, classificação e 

organização do material didático da tarefa educacional, situada por Chervel, com o 

objetivo de compor a história da matemática como disciplina no curso normal de 

Natal. Para tanto, vamos tratar sobre os livros didáticos utilizados na Escola Normal 

de Natal, em especial os livros didáticos do início do século XX até os anos 1970. A 

listagem desses livros foi encontrada em documentos pesquisados, tais como, os 

livros de registros da Escola Normal, Em Jornais da época, em relatórios dos 

presidentes da República do RN. Alguns desses livros foram encontrados no Arquivo 

do IFESP e outros encontrados no Repositório de Fontes Digitais da UFSC, e outros 

não foi possível encontrar na nossa busca. Apresentaremos também os manuais 

pedagógicos utilizados na segunda metade do século XX na Escola Normal de 

Natal. Para melhor apresentação desse acervo e análise do conteúdo do material 

dividimos em dois períodos 1908/1950 e 1950/1970. Optamos por apresentar as 

obras dos períodos e comentar algumas que foi possível encontrar. 

 

 

4.1 LIVROS DIDÁTICOS UTILIZADOS NO PERÍODO DE 1908/1950 

  

 Quanto aos livros didáticos utilizados no Curso Primário no relatório de 1897 

encontramos expostos no quadro seguintes. 

 

 Quadro 20: Livros Didáticos 1897 

CADEIRA LIVRO BASE 

Leitura e Escripta Colleções Felisberto de Carvalho e Hilário Ribeiro  

Arithmetica Exercícios de Numeração de Pinto de Abreu e 
Arithmetica Primária de Trajano 

Geographia Mappas Moraes de Olavo Freire e Geographia Atlas 
de Couterier  tradução de Moreira Pinto 

Instrução Moral e 
Cívica 

Coração de F. de Amicis e a Constituição Política do 
Estado do Rio Grande do Norte. America de Coelho 
Netto. 

História do Brazil Compendio de Lacerda 

Desenho Linear Compendio de Abilio 

Lingua Nacional Gramática Elementar de João Ribeiro 

Música Cânticos Escolares de Menezes Vieira 

Gymnastica Gymnastica Escolar de Borges 

Calligraphia Cadernos de Escripta de Adler‟s  
Fonte: Elaboração da pesquisadora  
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 Exercícios de Numeração de Pinto de Abreu é um dos materiais de ensino 

mais antigos utilizados no ensino primário e ao que parece ele não foi utilizado 

apenas no final do século XIX, mas perdurou por alguns anos no início do século 

XX. Na nossa pesquisa não foi possível encontrar nenhum exemplar dessa obra, 

embora tenhamos procurado em diversos arquivos do Estado. 

Sobre a obra de Desenho Linear de Abílio, remonta ao século XIX, mas foi utilizada 

nas primeiras décadas do século XX na Escola Normal de Natal e sugerida também 

para o Curso Primário.  

 O autor escreveu a edição do primeiro livro intitulada Geometria Prática 

Popular  como iniciativa "servir a difusão do ensino do desenho geometrico" e assim, 

difundir as "noções geraes das sciencias e artes que a ele se prendem" como a 

"cosmographia, a agrimensura, a stereometria e a architectura". Nessa edição o 

autor fez uma distribuição "methodica e gradualmente" dos materiais de forma que 

esse ficasse ao alcance das escolas primárias e normais, dos liceus e colégios, e de 

industriais, comerciantes, lavradores, operários com ou sem instrução completa. 

(TRINCHÃO, 2007). 

 Os saberes inerentes ao desenho e a geometria, no Brasil fazem parte dos 

programas do curso Normal desde o século XIX e do curso primário desde sua 

primeira legislação após a independência,  

 
 

A presença da geometria como um saber escolar para os anos 
iniciais de escolarização se dá exatamente na primeira legislação 
que regulamente a instrução no Brasil após a Independência. Ao 
contrário do que podemos imaginar, desde a escola de primeiras 
letras, denominação empregada ao ensino primário em tempos de 
Império, a geometria é parte integrante dos saberes a compor os 
diferentes programas. Apresenta-se como “noções mais gerais de 
geometria prática” e pode ser considerada como a geometria 
tradicional, por ser como a geometria mais antiga de nosso 
conhecimento e também por ser objeto de críticas em face das novas 
vagas pedagógicas.  (LEME; VALENTE, 2013, p. 197) 

 
  

 Os autores se referem as mudanças ocorridas a partir dos anos de 1930 com 

os modelos pedagógicos advindos da pedagogia da escolanovista que incluiu nos 

estudos da matemática o uso de materiais concretos, para melhor compreensão dos 

conceitos geométricos, e também os estudos empreendidos do movimento da 

matemática moderna no Brasil. Os autores acrescentam que:  
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A geometria prática que segue ao longo até quase o final do século 
XIX mantém uma forte ligação com outro saber escolar, o desenho. 
Por todo o período, percebemos que o desenho, por vezes, 
denominado desenho linear e a geometria seguem juntos nos 
programas, nos manuais de ensino. O desenho apoia-se nas 
construções de figuras geométricas, desenvolve as habilidades nos 
traçados que devem ser feitos à mão livre, porém com o objetivo de 
treinar mão e olhos, de modo a produzir figuras similares àquelas 
traçadas com régua e compasso. Tudo leva a crer que se busca no 
manual de Desenho um modelo para o ensino da geometria prática. 
(LEME; VALENTE, 2013, p. 197) 

 
 
 Os conteúdos dessas disciplinas escolares para o Ensino Primário como 

também para o Ensino Normal em Natal aparecem também com essas 

características. Portanto, foi o que verificamos em nosso estudo, por vezes aparece 

o ensino de desenho e outras vezes o ensino de geometria nos programas de 

ensino do início do século XX na Escola Normal de Natal.   

Conforme já mencionamos no capítulo 2, publicado no jornal A República do 

ano de 1908, alguns livros foram recomendados para uso no ensino primário, dentre 

estes estão: Os livros de Aritmética de Trajano, Arihtmética de Vianna, Geometria de 

Thimótheo, Álgebra de Serrasquiro; e os materiais caderno para desenho e folha de 

papel para desenho; estojo para desenho.  

Encontramos nos documentos, registro de materiais didáticos comprados em 

São Paulo e Rio de Janeiro. Nessa lista de materiais aparecem materiais para uso 

nas aulas de desenho, de geometria e de aritmética.  

Dentre estes materiais estão réguas, esquadros para quadro negro, Mapas de 

Parker, Régua T, Transferidor para quadro negro, caixa sistema métrico. Há o 

registro de alguns livros, e para matemática estão: Série Graduada de Matemática 

Elementar (René Barretto Campos), Arithmética Escolar (R. Roca Dobal), Cadernos 

Arithméticos (R. Roca Dobal), Elementos de Álgebra (J. Borges e G. Cardiam), 

Admissão aos Ginasiais. (Soares e Borges), Anuário de Ensino 1907, 1908 e 1909 

(Diretoria Geral), Revista do Ensino 1º, 2º, 3º, 4º ano e 2º ano, nº 1, Cadernos de 

Arithmética (Escola Americana). (Relatório de Acompanhamento da Escola Normal, 

1911).  

 Sobre a obra Arithmética de Vianna, (D´‟Ambrósio, 2011, p. 59-60) comenta 

que, “é um livro técnico, dando as definições e as regras de como fazer as 
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operações, com justificativas teóricas. Esse é o modelo dos livros de aritmética que 

seriam escritos em toda a primeira metade do século XX”.  

 Certamente, esse modelo também se faz presente nas obras de aritmética 

citadas nas listas anteriores. Essas obras foram encontradas no arquivo do IFESP 

um exemplar de Aritmética de Trajano. Além da obra de Aritmética de Trajano, 

encontramos no mesmo arquivo, Lições de Matemática de Algacir Maeder, Álgebra 

Elementar de Trajano e Álgebra Elementar da FTD. Apresentamos as características 

(descrição e conteúdo programático) de algumas dessas obras, porém faremos a 

análise apenas da obra Aritmética de Trajano, visto essa obra foi citada como 

material de estudo no curso primário e no curso normal desde o final do século XIX 

até as primeiras décadas do século XX e pelo que consta, nesse período a obra foi 

bastante utilizada na Escola Normal de Natal.  

 
Imagem 27: Álgebra Elementar, 1925; Lições de Matemática, 1934; Álgebra, 1925. 

  

Fonte: Arquivo do IFESP. 

  

  No quadro a seguir apresentaremos descrições e conteúdos de algumas 

obras adotadas para estudos dos alunos do Curso Normal em Natal nas primeiras 

décadas do século XX. Logo após, na sessão seguinte faremos uma análise síntese 

do abra „Aritmética de Trajano”. Deste período destacamos esta obra de Trajano, 

porque ela foi bastante utilizada e o estudo da aritmética era mais acentuado tanto 

no curso primário como no curso normal nesse período.   
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 Quadro 21: Descrições e conteúdos de obras do período. 

 Álgebra de Antônio Trajano 1925 

DESCRIÇÂO CONTEÚDO  

A obra segundo o autor 
“Contendo um curso theorico e 
prático deste ramo da sciencia 
incluindo as equações do 
segundo grau e progressões, 
exposto por um méthodo 
facílimo, simples e muito 
compreensível”. Contém 181 
páginas. 

Explicações dos sinais algébricos; 
Operações Algébricas; Máximo Divisor 
Comum; Mínimo Múltiplo Comum; Frações 
Algébricas; Equações do 1º grau; 
Problemas; Demonstrações Algébricas; 
Desigualdade; Formação das Potências; 
Equações do 2º Grau; Equações 
Biquadradas; Razão e Proporção; e 
Progressões. 

Lições de Matemática de Algacyr Maeder, 1934 

DESCRIÇÂO CONTEÚDO  

O livro encontra-se sem capa, 
porém, no seu prefácio 
conseguimos identificar o 
local, data e editora, onde o 
autor faz algumas 
considerações sobre a 
abordagem didática dos 
conteúdos, faz alusões a 
editora e local da edição, 
depois assina com endereço 
“Ginásio Paranaense em 
Curitiba, fevereiro de 1934.” O 
livro é dividido em vinte e 
quatro capítulos e um 
apêndice, distribuídos em 362 
páginas. 

Numeração; Adição; Subtração; 
Multiplicação; Divisão; Problema de 
recapitulação; Potenciação; Divisibilidade; 
Máximo divisor comum; Números primos; 
Mínimo múltiplo comum; Frações ordinárias; 
Frações decimais e números decimais; 
Noções sobre as principais formas 
geométricas; Números complexos. Sistema 
inglês de pesos e medidas; Sistema métrico 
decimal; Determinação de áreas e volumes; 
Números relativos ou quantitativos; 
Expressões algébricas; Adição e subtração 
algébrica; Equação do 1º grau; Eixos 
coordenados, representação gráfica; 
Multiplicação algébrica; Raiz quadrada;  
Apêndices: Números primos compreendidos 
entre 1 e 1000; Raiz quadrada de 1 a 1000. 

Álgebra Elementar da FTD, 1925 

DESCRIÇÂO CONTEÚDO  

Em sua capa, consta que o 
livro é para “uso das escolas 
primárias e secundárias 
segundo os programas do 
Colégio Pedro II das Escolas 
Normais. Etc.”. O livro é 
composto por 328 páginas e o 
índice está disposto na última 
página.  E de acordo com o 
índice o livro se dividido em 
cinco partes: cálculo algébrico; 
Equações do primeiro grau; 
Equações do segundo grau; 
Progressões e logarítimos; 
Pontos suplementares. Sendo, 
essas partes subdivididas em 
capítulos. 

Números algébricos e exercícios; 
Generalidades; Adição e Subtração na 
algébrica; Multiplicação algébrica; 
Multiplicação dos polinômios; Divisão 
algébrica; Divisão dos Polinômios; Das 
frações algébricas; Equação do 1º grau a 
uma incógnita; Problemas do 1º grau a uma 
incógnita; Equações a várias incógnitas; 
Problemas a várias incógnitas; Discussão; 
Desigualdade; Análise indeterminada do 1º 
grau; Dos radicais; Resolução de equação 
do 2º grau; Propriedades e discussão das 
raízes; Problemas do 2º grau; desigualdade 
do 2º grau; Variação de função; Das 
progressões aritméticas; Das progressões 
geométricas; Propriedades dos logaritmos; 
Emprego da tabela dos logaritmos; Juros 
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compostos e anuidade; Exercícios e 
problemas de recapitulação; Pontos 
suplementares. 

Desenho Linear ou Elementos de Geometria de Abílio César Borges, 
1882, 2 ed 

DESCRIÇÂO CONTEÚDO  

O autor/professor, também 
chamado de Barão de 
Macaúbas, era médico, mas, 
contudo, sua maior 
contribuição ao país foi como 
educador. Segundo o autor, 
Desenho linear, ou desenho 
geométrico, "é a arte de 
representar por meio de linhas 
os contornos das superfícies e 
dos corpos" das superfícies 
planas – formas planas - ou no 
espaço – formas dos corpos 
sólidos. 

O autor dedica a primeira parte aos dois 
primeiros anos da instrução primária e, a 
segunda e os dois primeiros capítulos da 
terceira parte ao terceiro e quarto anos da 
mesma instrução. Por isso, à segunda 
edição ficou destinado à socialização de 
parte do conhecimento em desenho: noções 
preliminares, uso dos instrumentos, posição 
das linhas retas, ângulos, polígonos, 
triângulos, quadriláteros, figuras formadas 
por linhas curvas, sólidos, poliedros – 
sólidos de arestas e redondos. 

Aritmética de Antônio Trajano, 1922 

DESCRIÇÂO CONTEÚDO  

segundo anunciado na contra 
quarta capa desse livro 
destina-se “para as classes 
mais adiantadas das escolas, 
contendo toda a matéria da 
Arithmetica que deve ser 
ensinada nas aulas primarias”. 
É uma Edição da Livraria 
Francisco Alves. 

Contém princípios de estudo de: 
Números 
cálculo  
Frações  
Sistema métrico.  

 Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

4.2 A SOMA NA OBRA ARITHMETICA ELEMENTAR ILLUSTRADA DE ANTONIO 

BANDEIRA TRAJANO (92ª EDIÇÃO, 1922)  

 

Na Escola Normal de Natal obras outras também foram usadas na época, 

porém trataremos nesta parte da Arithmetica Elementar Illustrada de Antonio 

Bandeira Trajano (1922). As características peculiares da obra de Trajano, 1922 

serão tratadas, no decorrer do texto ao analisarmos o conteúdo da Soma proposta 

na obra. Entendemos que esta análise dará uma aproximação sobre a aritmética 

trabalhada no ensino da matemática na primeira metade do século XX, no estado do 

RN, visto que este foi o principal livro texto adotado no ensino Normal para o 

exercício da docência no ensino Primário. 
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A obra clássica: Arithmetica Elementar Illustrada de Antonio Bandeira Trajano 

(92ª edição, 1922)33 é fundamentada no Método Intuitivo34 e foi amplamente utilizada 

como material didático em várias escolas dos estados Brasileiros.  

 
Imagem 28: Arithmética de Antônio Trajano, 1932 

 
Fonte: Repositório de fontes digitais da UFSC 

  

De acordo com os postulados do método intuitivo, quando as experiências 

ocorressem, a aquisição do conhecimento estaria mediada pela própria curiosidade 

da criança, ou seja, pelo seu espírito natural do querer saber, de querer aprender. 

Neste caso, deve-se tomar o método como um caminho que conduz a um fim. 

Porém, não é permitido esquecer que chegar a um fim requer meios (processos) que 

permitam dar passos pelo caminho. É por isso que o método intuitivo pestalozziano 

procura, quando possível, direcionar o ensino pondo a criança em contato direto 

com aquilo que a rodeia. Essas características do método intuitivo estão presentes 

nas atividades e ilustradas na obra de Trajano, 1922. Esse método foi bastante 

                                                           
33

 Nasceu em Vila Pouca de Aguiar – Portugal em 1843 e viveu no Rio de Janeiro - Brasil, onde 
faleceu em 1921. Foi um professor e autor de livros didáticos, de Matemática, luso-brasileiro e 
membro da Comissão Tradutora da Bíblia. Primeira edição da obra analisada datada de 1879. 
34

 De acordo com Oliveira, 2015, o método chamado intuitivo (pestalozziano) pode ser sintetizado 
pela ideia das experiências dos sentidos. Tais experiências levariam a criança a fazer uso dos 
sentidos a fim de explorar ao máximo suas faculdades, como a de intuir, de refletir, de comparar, de 
medir e de desenvolver a percepção. 
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difundido no início do século XX e está pautado no modelo da pedagogia moderna 

que tem como foco “a formação do caráter e os novos princípios educativos opõem-

se fundamentalmente ao projeto de formação racional vindo da aquisição de 

conteúdos postos nas disciplinas escolares”. (Valente, 2015, p. 23). 

A obra de Trajano, 1922, apresenta uma descrição que enfatiza ser uma obra 

ilustrada de Ensino teórico e prático. “Muito ampliada e desenvolvida, aprovada e 

adotada unanimemente pelo Conselho Superior de Instrucção da Capital Federal35 

para uso dos alunos das escolas públicas. Obra premiada pelo júri de Exposição 

Pedagógica do Rio de Janeiro e adotada pela Instrução Pública em vários Estados 

do Brasil”.  

A obra dispõe seu conteúdo seguindo sempre um mesmo padrão 

organizacional, trazendo sempre de uma gravura como ilustração e em seguida os 

conteúdos sistematizados de forma que a figura sugere uma ação do conteúdo 

apresentado, embora isso não esteja explicita dito na exposição da obra. 

 
Imagem 29: Medição de Área (TRAJANO, 1922, p. 2) 

 
Fonte: Repositório de fontes digitais da UFSC 

 
 

                                                           
35

 O Rio de Janeiro foi sede do Império do Brasil (1822-1889) e da República dos Estados Unidos do 
Brasil (1889-1960). 
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Imagem 30: Medição de Volumes (TRAJANO, 1922, p. 2) 

 
Fonte: Repositório de fontes digitais da UFSC 

 

Conforme ilustrações, acima, percebe-se que os preceitos do método intuitivo 

são visualizados, no sentido de que é necessário que o aluno faça contato com o 

objeto estudado. Pois, é experimentando cada representação das coisas, de modo 

sensível/perceptivo/intuitivo, que a criança aprende o significado e a utilidade de 

cada coisa (dos objetos). Conforme ressaltado por Oliveira, 2015, processos como: 

 
 

Compor, decompor e comparar, são habilidades que proporcionam a 
clara consciência de julgamento sobre cada objeto intuído, 
considerando sua natureza e sua maneira de ser. Contudo, as bases 
de sustentação desse método eram: a clareza no experimentar e a 
precisão no pensar. (OLIVEIRA, 2015, p.28)  

 
 
Em particular, para a apresentação dos conteúdos relativos à Soma, 

observamos que aparece da forma mais simples para a forma mais complexa, 

conforme as orientações do método intuitivo. Nas figuras seguintes veremos 

algumas características que também podemos associar aos conceitos do que diz 

respeito ao “elementar” associado ao título da obra de Trajano, 1922, discutido por 

estudos de alguns autores do século XX, como por exemplo, (Trouvé, 2008 citado 

por Valente, 2015, p. 27). 

 
 
O autor para exemplificar em termos dos ensinos, as diferenças entre 
as pedagogias racionalista e aquelas de fundo empírico, cita rubricas 
emblemáticas a cada uma delas. No caso das pedagogias 
racionalistas, o saber elementar está melhor caracterizado, a 
princípio,  pelas disciplinas mais abstratas (como a geometria); para 
aquelas de cunho empirista será preciso considerar o elementar 
ligado a rubrica mais „concretas‟, como as famosas lições de coisas, 
que mobilizam inicialmente a percepção sensível.  
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Além disso, o autor faz referência ao saber elementar imposto para o ensino 

primário tem reflexo do pensamento republicano da época, e um simples livro 

didático de aritmética, não é somente um material didático-pedagógico “[...] mas 

constitui, sobretudo, um verdadeiro “elemento” integrado a um conjunto sistemático 

(isto é, de um pensamento unificado, fundado na razão)”. (VALENTE, 2015, p. 31).  

A exemplo desse pensamento unificado, fundado na razão, podemos associar 

na obra de Trajano, 1922, a forma como o conteúdo é abordado. Para iniciar a 

adição, ele apresenta alguns conceitos que são básicos para toda a obra, tais como, 

problema, solução, regra, demonstração e prova. Na figura abaixo, ele apresenta os 

números que são a base de todas as operações, “Os diversos números com que 

temos de calcular, são a somma ou o conjuncto de duas ou mais unidades simples 

que se agrupam em um só todo”.  

 
Imagem 31: Agrupamento de unidades simples em um só número (TRAJANO, 1922, p.14) 

 
Fonte: Repositório de fontes digitais da UFSC 

 

Observamos que na figura acima, Trajano, 1922, aborda a adição mostrando 

que para a formação dos números de 2 a 9 basta adicionar a unidade em cada 

número. Logo, para obter 2, adiciona 1 a 1; para obter 3, adiciona 1+1+1; ou seja, se 

tínhamos 1+1=2, adiciona-se mais uma unidade para se obter 3; o mesmo acontece 

para obter 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Logo, partindo da observação do que se constitui um 

valor menor, fica mais fácil da criança no ensino primário fazer a composição dos 

valores maiores e construir uma tabela com a numeração de 1 a 9. Associado a 

esse conteúdo apresentado na figura acima, podemos inferir que a exposição da 

sequência de adições ilustradas de forma contínua favorece a percepção visual 

inerente a sistematização formal do conteúdo matemático, porém essa ilustração 
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também facilita a percepção da criança em relação ao conteúdo a ser apreendido. 

Consideramos esse um apelo do método intuitivo para a compreensão do conteúdo 

matemático apresentado pelo autor. 

A figura abaixo apresenta uma tabuada de somar, porém traz nenhuma nota 

explicativa a respeito da tabela. Ao que parece ela se ilustra para que o aluno faça 

consulta dos resultados emitidos para resolver os problemas se são apresentados 

posteriormente.  

 
Imagem 32: Tabuada de Somar (TRAJANO, 1922, p.15) 

 
Fonte: Repositório de fontes digitais da UFSC 

 

Após a tabela com a tabuada, Ele apresenta algumas definições. Sobre a 

soma, afirma que, “Sommar é reunir os valores de dois ou mais números em um 

número só. Os números que se sommam chamam-se parcelas, e o resultado da 

operação chama-se somma.” Logo após define que “Na operação de sommar 

devemos conhecer os dois pontos seguintes: 1º Todas as parcellas de uma somma 

devem ser quantidades homogêneas, isto é, da mesma espécie de cousas. 2º seja 



135 

 

qual for a ordem em que escrevemos as diversas parcellas, a somma será sempre a 

mesma”. (TRAJANO, 1922, p. 16). 

Em seguida faz uma ilustração. Nesse caso a ilustração não se trata de uma 

figura, chama de ilustração uma espécie de observação ou apontamento, que faz 

uma ponte entre as definições apresentadas anteriormente com uma sequência de 

problemas com solução e figura ilustrativa. No problema o autor chama a atenção de 

que todas as parcelas são homogêneas, pois se trata de coisas mesma espécie que 

se somam. Nessa parte, apresenta o problema fazendo uma associação das 

quantidades de livros organizada em prateleiras mostradas na ilustração. Essa 

associação sugere que podemos compreende o conceito de elementar ligado a 

rubrica mais „concretas‟, como as famosas lições de coisas, que mobilizam 

inicialmente a percepção sensível, conforme citado por (VALENTE, 2015). 

 

Imagem 33: Ilustração, Problema, solução e Figura (TRAJANO, 1922, p.16) 

 
Fonte: Arquivo do IFESP 

 

Em relação a prova da operação da adição, apresentada na lista de 

definições iniciais, logo após a solução do problema, o autor afirma em nota, que há 

várias  formas de tirar a prova e que a prova dos noves-fora não é a mais adequada, 

pois, as vezes apresenta erros e a mais adequada é a prova real por ser também 
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uma forma analítica. Nesse momento apresenta a explicação de como fazer a prova 

e mostra o algoritmo para a prova da adição e a regra para efetuar a adição 

iniciando pelas unidades passando pelas dezenas e centenas.  

 

Imagem 34: Prova Real na Adição (TRAJANO, 1922, p.17) 

 
Fonte: Repositório de fontes digitais da UFSC 

  

A seguir, o autor apresenta a regra para a realização da soma pelo algorítmo, 

colocando unidades de mesma ordem umas abaixo das outras na mesma coluna, 

para após a organização do algoritmo realizar a soma. Depois explica como fazer a 

soma.  

 
Imagem 35: Regra da operação de Adição com uso do algoritmo (TRAJANO, 1922, p.17) 

 
Fonte: Repositório de fontes digitais da UFSC 

  

Logo após o autor apresenta uma sucessão de exercícios de aplicação. Nos 

exercícios aparecem as somas de várias parcelas expostas separadamente com o 
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sinal da adição (+) e após o sinal de igualdade a interrogação (?) sugerindo 

(solicitando) o resultado.  

 
Imagem 36: Exercícios de Aplicação por somas sucessivas (TRAJANO, 1922, p.18) 

 
Fonte: Repositório de fontes digitais da UFSC 

 

Além dessa forma de solicitação de exercícios de aplicação o autor 

apresenta-os sob a forma do algoritmo já organizado para o aluno realizar a soma. 

Neste caso, observamos que mesmo faltando a explicação de que é necessário 

somar coisas de mesma espécie, há o apontamento nas parcelas e no resultado de 

que são somas de folhas, dias, dinheiro, etc. 

 
Imagem 37: Exercícios de Aplicação com uso do algorítmo (TRAJANO, 1922, p.18) 

 
Fonte: Repositório de fontes digitais da UFSC 
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Finalmente, o autor apresenta uma relação de problemas a serem resolvidos. 

O primeiro problema é apresentado com a solução e em seguida sugere que o aluno 

resolva os demais.  

 

Imagem 38: relação de problemas a serem resolvidos 

 
Fonte: Repositório de fontes digitais da UFSC 

 

Percebemos que os problemas são bastante diversificados e que envolvem 

objetos e coisas da cultura da época, tais como valores monetários, coisas usadas 

na agricultura, no comércio, etc. Essa forma de abordagem do conteúdo da adição 

perdurou por alguns anos em materiais didáticos na primeira metade do século XX, 

porém outros materiais também analisados por nós não apresentam essa estrutura, 

embora a apresentação de listas de exercícios propostos aos finais dos capítulos 

ainda perdurou por muitos anos, até as últimas décadas.  

Podemos inferir que os preceitos do método intuitivo estão presentes no 

conteúdo analisado na obra de Trajano, 1922, se considerarmos a sequência dos 

conteúdos apresentados e as orientações do autor em como realizar as operações 

da adição propostas na parte analisada. Como por exemplo, as operações 

realizadas com uso do algoritmo, esses não se apresentam como autoexplicativos, 

conforme encontramos em outras obras, eles são abordados com notas explicativas 

para que o aluno compreenda o processo de resolução da operação. Porém, 



139 

 

podemos considerar que em relação ao uso de materiais experimentando a 

representação das coisas, de modo sensível/perceptivo/intuitivo, forma como a 

criança aprende a significação e a utilidade das coisas não foram tão percebidas no 

material pesquisado a não ser na apresentação de alguns problemas e nas 

exposições de gravuras de crianças fazendo medições. Neste sentido, os processos 

como compor, decompor e comparar, inerentes ao método por intuição não são 

fortemente ressaltados nas atividades propostas, embora sugeridas nas ilustrações 

iniciais da parte analisada. Na parte onde o autor apresenta problemas resolvidos, 

ele associa o problema com figuras explicativas e nessa associação podemos 

compreender que o conceito de elementar ligado a rubrica mais „concretas‟, como as 

chamadas lições de coisas, que mobilizam inicialmente a percepção sensível, 

conforme citado por Valente, 2015, se faz presente na obra.  

 

 

4.3 LIVROS DIDÁTICOS UTILIZADOS NO PERÍODO DE 1950/1970 

 

 Nossas análises sobre esse período nos levaram a crer que este foi um 

período em que houve bastante aproximação entre o material didático para uso do 

professor e dos alunos da Escola Normal de Natal e o material didático voltado para 

o Ensino Primário. O que nos levou a esse entendimento foi o estudo do conteúdo 

do Programa do Curso Normal de 1971, já discutido no capítulo anterior. 

 Portanto, esta sessão será dividida em duas partes. Abordaremos os manuais 

pedagógicos de uso dos professores, na parte 4.3.1, e os livros didáticos, na parte 

4.3.2. Ressaltamos que esses livros foram usados na Escola Normal de Natal nas 

décadas de 1950 a 1970. Nessa parte dividiremos nossas análises em três 

subseções, na primeira apresentaremos algumas obras do período, na segunda 

alguns livros didáticos e na terceira alguns manuais didáticos. 

No programa de ensino do curso normal, 1971 há uma lista de livros 

sugeridos para a disciplina de Matemática (bibliografia básica e bibliografia de 

enriquecimento) e outra lista para o programa de Didática da Matemática. 

Apresentaremos essas listas no quadro seguinte. Trataremos dessas obras, pois 

algumas delas foram publicadas nas décadas de 1950 e 1960, sendo republicadas e 

atualizadas para atender as orientações didáticas dos anos de 1970.  
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Quadro 22:  Livros didáticos 1950-1970 - Matemática 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA – PROGRAMA DE MATEMÁTICA - 1971 

A matemática moderna no ensino primário - Zoltan Paul Dienes – Livros Horizontes 
Elementos da Teoria dos conjuntos de Benedito Castrucci 
Grupo de Estudos do Ensino da Matemática G. E. E. M. – São Paulo 
Teoria Elementar dos conjuntos de Edgar de Alencar Filho da Livraria Nobel S/A 
Matemática Curso Moderno de Osvaldo Sangiorgi (1o vol.) Ginasial Cia. Editora 
Nacional – São Paulo  
Matemática – Ensino Programado Antônio Marmo de Oliveira – 1a sér. Gin Editora 
Didática Irradiante S/A  
Matemática – Curso Moderno A. Bóscolo e B. Castrucci Editora F. T. D. S/A 
Iniciação à Matemática de Jeloisa Menna Barreto e Ma Lúcia F. Esteves Peres  
Ensino Moderno da Matemática de Orlando A. Zambuzzi – 1º volume Editora do 
Brasil S/A  
Matemática para a Escola Moderna Scipione Di Pierre Neto – 1a série Gin. Instituto 
Brasileiro de Edições Pedagógico (IBEP) 
Matemática Básica de Jusias Mazzotti – 1a série Ginasial da Livraria Freitas Bastos 
(para a subunidade III. 10)  
Matemática Ensino Programado de Antonio Marmo de Oliveira da Editora Didática 
Irradiante S/A  
Matemática Ginasial Curso Liceu – 1o volume Editora Liceu S/A 
Matemática para o Ginásio Moderno A. de Carol – Carlos A. Callioli – Roberto F. 
Costa Cia. da Editora Nacional  
Matemática Moderna para o Curso Normal de Helvécio Botelho Pereira da Editora 
Vega S/A; Matemática – Curso Liceu – 1o volume Editôra Liceu S/A - Rio GB  
Matemática Conceituação Moderna de Marcius Brandão - 1o volume Editora Brasil 
S. A 
Aritmética – exercícios de J. J. Novos Rodrigeus, Ao livro técnico ltda. 

BIBLIOGRAFIA DE ENRIQUECIMENTO – PROGRAMA DE MATEMÁTICA - 1971 

Filosofia da Matemática de Stephen F. Barker – Zahar – Editores – Rio/GB 
Introdução a Filosofia da Matemática de Bertrand Russel – Zahar Editores 
Aprendizado Moderno da Matemática de Z. P. Dienes – Sahar Editores  
A Matemática Moderna Irving Adler – Biblioteca Universitária  
Ensino – Sua Técnica Sua Arte de Ruy Santos Figueiredo – Ed. Lidador Ltda  
Noções da Lógica Formal de Joseph Dopp – Editora Horder – SP  
Lógica de L. Liand – Companhia Editora Nacional  
Teoria dos conjuntos de Benedito Castrucci  
Teoria Elementar dos conjuntos de Edgar de Alencar Filho  
Metodologia da Matemática de G. D. Conquista – Irene de Albuquerque Maravilha 
da Matemática Lancelot Hogben – Editora Globo  
A Magia dos números de Paul Karlson – Editora Globo S/A  
Matemática e Imaginação de Edward Kasner e Jamos Newman – Zahar Editores  
Hum, Dois, Três … Infinito de George Gmow – Zahar Editores 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

A lista da bibliografia básica refere-se aos livros didáticos destinados aos 

estudos do professorando em aprimorar seus conhecimentos matemáticos, 
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enquanto que a relação de bibliografia de enriquecimento diz respeito aos 

conhecimentos específicos para o saber da profissão docente. Apresentaremos a 

seguir a lista de livros didáticos e manuais pedagógicos presente no programa de 

Didática da Matemática de 1971. 

 

Quadro 23:  Livros didáticos 1950-1970 – Didática da Matemática 

BIBLIOGRAFIA – PROGRAMA DE DIDÁTICA DA MATEMÁTICA - 1971 

ALBUQUERQUE, Irene – Metodologia de Matemática – Ed. Conquista – Rio, 1958.  
AEBLI, Hans – Uma Didática Fundada em La Psicologia de Jean Piaget - Editorial 
Kapelusz – Buenos Aires – 1968. 
BARBOSA, Ruy Madsen – Matemática – Metodologia, Complementos.          L. P. 
M. – Ed. São Paulo – 1968. 
BRANDÃO, Marcius – Matemática Conceituação Moderna – Ed. Brasil – São Paulo 
– 1968. 
BRUECKNER, Leo J. e Grossnickle, Foster E. – O Ensino da Aritmética pela 
Compreensão – Vol. I e II – Ed. Fundo de Cultura – Rio – 1965. 
BRUNER, Jeromes – O Processo da Educação – Ed. Nacional – São Paulo – 1968. 
CAMPOS, França – Didática da Aritmética – Ed. J. Ozon – Rio. 
CASTRUCCI, B. e Boscolo A – Matemática Curso Moderno – Ed. F. T. D. – São 
Paulo. 
DIENES, Z. P. – A Matemática Moderna no Ensino Primário – Ed. Fundo de Cultura 
– Rio – 1967. 
DIENES, Z. P. e Golding – Primeiros passos em Matemática – Vol. 1, 2, 3 – Ed. 
Helder – São Paulo – 1969. 
GROSSNICKLE, Foster E. e Bruck. Leo J. – O Ensino da Aritmética pela 
Compreensão – Ed. Fundo de Cultura – Rio de Janeiro – 1965. 
LEITE, João D‟Andrade – Matemática Curso Liceu – Vol. 1 e 2 – Ed. Liceu, Rio – 
1968. 
LIBERMAN, Manhúcia Perelberg e outras – Curso Moderno de Matemática para a 
Escola Elementar – 1º, 2º, 3º e 4º volumes – Companhia Editorial Nacional. 
MARCONDES, Osvaldo – Geometria – Ed. Do Brasil s/n – São Paulo – 1967. 
Neme, Adla – O problema é Seu – Frações Ordinárias para a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries – 
Ed. Abril Cultural – S. P. 
OSÒRIO, Norma Cunha e outra – Matemática na Escola Primária Moderna – Ao 
Livro Técnico – Rio – 1968. 
OSÓRIO, Norma Cunha e outras – Vamos aprender Matemática – Preliminar e 
Livro I e II (Aluno e Professor) – Ed. Ao Livo Técnico – Rio. 
PIERRE NETO, Scipione di – Matemática para Escola Moderna – Vol. I – IBEP – 
São Paulo. 
PEREIRA,  H. Botelho – Matemática Moderna para Curso Normal – Ed. Voga s/a – 
1969. 
PORTO, Rizza – O ensino das frações na escola primária – PABAEE – Belo 
Horizonte – 1963. 
PENTEADO, José Arruda – Curso de Desenho (para ginásio) – Cia. Editôra 
Nacional – São Paulo – 1966. 
PORTO, Rizza e outros – Vamos Aprender Matemática – Vol. 1, 2 e 3 – Ao Livro 
Técnico s/a – Rio, 1969. 
QUINTELA, Ary – Matemática – Cia. Editôra Nacional, São Paulo – 1967. 
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REVUZ, André – Matemática Moderna, Matemática Viva – Ed. Fundo de Cultura – 
Rio, 1967. 
SANGIORGI, Osvaldo – Matemática Curso Moderno – Cia. Editôra Nacional – S. P. 
1968.  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS – Programa do Ensino 
Primário, 1965. 
SCHIEFELE, Hana – Ensino Programado – Ed. Melhoramentos S. P. – 1968. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Para a melhor compreensão do desenvolvimento da matemática inserida nos 

livros e manuais pedagógicos desse período, apresentaremos características 

(descrição e conteúdos programáticos) de algumas obras.  

 

Quadro 24: Descrição e conteúdos de obras do período de 1950-1970 

Matemática Curso Moderno de Osvaldo Sangiorgi, 1976 

DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

Obra que contempla os conteúdos de 
Matemática relativos aos quatro anos de 
estudos do Ginásio, baseado nos 
pressupostos da Matemática Moderna. 
Este livro possui dimensões 210 mm x 150 
mm, com 244 páginas encadernadas 
costuradas. O exemplar original pertence 
ao acervo do Laboratório de Estudos e 
Pesquisa Científica (LEPAC), da 
Universidade Federal da Paraíba – 
Campus I – João Pessoa/PB. 

Divide-se em três capítulos:  
Primeiro Capitulo - Números reais: 
práticas com números irracionais;  
Segundo Capitulo - Funções;  
Terceiro Capitulo - Semelhanças.  
Ao final da obra é apresentado um 
apêndice que contempla os seguintes 
conteúdos: Números complexos, áreas 
de regiões planas: práticas usuais e 
Mapas topológicos. 

Curso Moderno de Matemática para a escola elementar, volume 2 de Manhúcia e 
outras, 1974, 7ª edição. 

DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

Este livro possui dimensões 150 mm por 
210 mm, 243 páginas, coladas. O 
exemplar original encontra-se no Centro 
de Documentação GHEMAT, Osasco, SP. 

 

Destina-se a alunos da 2ª série das 
escolas primárias atendendo ao 
programa da segunda série do 1º grau, 
contendo: Estudo dos números 
maiores que 100 e menores que 1000; 
Adição com reserva; Subtração com 
recurso; Fatos fundamentais de 
produto até 81; Multiplicação com 
números maiores que 10; Divisão não 
exata; Medida de comprimento, tempo, 
massa; Noções de Geometria; Noções 
sobre frações. 

Matemática Moderna no Ensino Primário de DIENES, s/d. 

DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

Tradução impressa em Lisboa, do livro La 
Mathématique Moderne dans 
l‟Enseignement Primaire, de Zoltan Paul 
Dienes, publicado originalmente em 1967. 

1.Introdução. 2.Conjuntos e operações 
sobre conjuntos. 3.Atributos e 
operações lógicas. 4.o número e a 
origem da sua notação;.aplicações 
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Em português recebeu o nome de A 
Matemática Moderna no Ensino 
Primário.Trata-se de uma tradução 
realizada por Antonio Simões Neto, do 
livro de Zoltan Paul Dienes que reunia 
experiências anteriores e visava “como se 
pode ensinar a crianças a matemática 
„moderna‟”. Na contracapa é informado 
que a primeira edição francesa foi lançada 
em janeiro de 1967 e a quarta, em janeiro 
de 1977. Não consta o ano da publicação 
desta tradução. Este livro foi digitalizado 
pela equipe do Laboratório de Pesquisa 
em História da Educação Matemática 
(LAPHEM). 

práticas dos agrupamentos. 5. A fase 
estruturada, valor posicional, adição e 
subtração. 

Matemática, Metodologia e Complementos, v.1, 3 Ed. de Rui Madsen Barbosa, 1967 

DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

Este livro possui 264 páginas. O exemplar 
original pertence ao acervo particular da 
Profa. Lucia Villela (GHEMAT/LaPHEM). 
 

Apresenta os seguintes 
conteúdos:Cap.I Noções de Conjunto e 
Correspondência Biunívoca (p. 7); 
Cap.II Número, Numerais e 
Numeração (p. 21); Cap. III Adição (p. 
36); Cap. IV Subtração (p. 43); Cap. V 
Multiplicação (p. 50); Cap. VI Divisão 
(p. 61); Cap. VII Potenciação (p. 74); 
Cap. VIII Radiciação (p. 82); Cap. IX 
Cálculo Prático das Operações (p. 86); 
Cap. X Divisibilidade Numérica (p. 
113); Cap. XI Números Primos e 
Números Compostos (p. 142); Cap. XII 
Maximização e Minimização (p. 156); 
Cap. XIII Números Racionais (p. 183); 
Cap. XIV Números Decimais ((p. 233); 
Indice (p. 264) 

Curso Moderno de Matemática para a escola elementar - Guia do Mestre, vol. 4, 2ª de 
Manhúcia e outras, 1973 

DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

Guia do mestre que compõe a obra com 
título homônimo. Penúltimo volume da 
série elaborada para introdução da 
matemática moderna na escola primária. 
Este livro possui dimensões 225 mm X 
155 mm. Contém 83 páginas. Original 
encontra-se no Centro de Documentação 
do GHEMAT em Osasco-SP. 

É um livro que enfatiza as seguintes 
noções: sistema de numeração 
decimal; adição e subtração de 
números naturais; geometria; 
multiplicação e divisão de números 
naturais; relações; números racionais; 
sistema legal de unidades de medir; e 
alguns outros tópicos. 

DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

Vamos aprender matemática de Norma Cunha Osório; Rizza de Araújo Porto; Regina 
Almeida. 1ª Ed. 1969, vol. 3. 

Adaptação do livro "Seeing through 
Arithmetic" de Maurice L Hartung, Henry 
Van Hengen, E Glenadine Gibb, James E 

Ideia de conjunto: reconhecimento e 
descrição de conjuntos e subconjuntos; 
relações de “maior que”, “menor que” e 
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Stochl, Ray Walch e Louis Knowles. Este 
é o volume 3 de uma série de cinco 
volumes. É uma obra publicada nos anos 
de 1960 e como outras da mesma época 
traz como referência para o seu uso um 
guia do professor. Conforme consta na 
contra-capa “Para o bom emprego deste 
livro torna-se indispensável a leitura do 
guia do professor – livro 3. Tem o objetivo 
de colocar o professor em contato com 
uma orientação moderna sobre o ensino 
de Matemática. 

“igual a”; união de conjuntos. Fatos 
fundamentais: produtos e 
divisibilidades até 81. Sistema de 
numeração decimal. Operações e 
propriedades. Sistema monetário. 
Geometria. Sistema legal de unidades 
de medir. Resolução de problemas. 
Razão e Frações. 
 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Faremos a análise apenas algumas dessas obras, que caracterizamos em 

dois blocos, um referente a obras de conhecimento matemático específico e outro 

que dizem respeito ao trabalho didático do professorando da Escola Normal. Para 

tanto faremos considerações ao que denominamos de Livros didáticos e em seguida 

aos Manuais Pedagógicos.  

 

 

4.3.1 CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

Esses livros didáticos eram sugeridos para uso dos alunos do Curso Normal 

de Natal no preparo das aulas para o Ensino Primário. No programa de ensino do 

curso normal, 1971, havia recomendação para o trato com os conteúdos e com os 

procedimentos didáticos, como por exemplo: Uso de coleção de material para 

trabalho com conjuntos (sementes, tampinhas, pauzinhos de picolé, etc.); 

Observações numa classe de 1º série para verificar quais os conceitos matemáticos 

já adquiridos pelas crianças.  

Sobre os livros didáticos, há recomendação que se faça análise em vários 

autores (diferentes edições) para identificar as modificações sucessivas de 

conteúdos e de apresentações dos assuntos. E também, entrevista com um 

professor de matemática sobre os assuntos estrutura e conceitos unificados nesses 

livros didáticos. 

Nesta parte nos referimos a alguns livros didáticos utilizados na Escola 

Normal de Natal, entre as décadas de 1960 e 1970. Os livros didáticos aqui 

utilizados se inserem na parte bibliográfica da disciplina Didática da Matemática do 
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Curso Normal de Natal da década de 1970. Embora nessa época a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação - LDB nº 5692/71 estivesse prestes a ser promulgada em 

11/08/1971 o Estado do Rio Grande do Norte (RN) publicou em janeiro de 1971 o 

Programa do Ensino Normal, que tomou como referência a LDB nº 4.024, de 

20/12/1961. Neste programa consta a disciplina Didática da Matemática, que tem 

uma relação didático-metodológica para o Ensino Primário no estado do RN.  

No âmbito nacional, a promulgação da LDB nº 4.024/1961 pelo Ministério de 

Educação - MEC gerou a expansão do ensino básico, já que essa lei tratava da 

obrigatoriedade do ensino primário ministrado no mínimo em quatro séries anuais, e 

tendo por fim o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão da 

criança, e a sua integração no meio físico e social. Nesse contexto, a década de 

1960 foi marcada pelo crescimento do mercado de livros didáticos.  

O MEC criou convênios com editoras nacionais para publicação de livros 

didáticos promovendo assim, a publicação e divulgação de manuais, guias e livros 

didáticos o que aponta uma preocupação do governo federal em difundir 

conhecimentos da nova Matemática. (BATISTA, SANTOS, CARVALHO, SOUZA, 

2016) 

De acordo com informações encontradas nos Programas do Ensino Normal, 

proposto pelo Governo do Estado do RN, formulado em 1970 e publicado em 1971, 

percebemos que em relação aos conteúdos de matemática, ensinados na Escola 

Normal, nas décadas anteriores do século XX, alguns permaneceram até a década 

de 1970. Muitos desses conteúdos e orientações didáticas tomam como base 

orientações dos manuais de ensino e livros didáticos dessa época. 

Conforme trecho do documento Programa do Ensino Normal (1971), referente 

à disciplina de Didática da Matemática, que tinha como conteúdo programático 

alguns tópicos para o “início da aprendizagem da matemática”, por exemplo, para a 

1ª série: Sondagem dos conhecimentos matemáticos da criança; Enriquecimento 

das experiências quantitativas; Conceitos quantitativos básicos; Ideia de número; 

Conceito de número (propriedade dos conjuntos); Conceito de conjunto e de 

elementos dos conjuntos; Pertinência e não pertinência; Correspondência biunívoca 

(equivalência dos conjuntos); Identificação da cardinalidade dos conjuntos; Uso e 

escrita dos numerais; Conceito de sucessão (sequência  numérica); Comparação e 

complementação de conjuntos; Subconjuntos; Aspecto cardinal e ordinal do número. 



146 

 

Essas características didático-pedagógicas, sob controle do governo do RN, 

não diferente de outros estados brasileiros, para o ensino de matemática da 

segunda metade do século XX, segue preceitos à luz de “orientações pedagógicas 

diversificadas, que vão das proposições da Escola Nova à da Matemática Moderna”. 

(GOMES, 2014, p. 65). Características essas, encontram-se em documentos que 

vão dos programas de ensino, legislação, livros didáticos e outros próprios da 

Cultura Escolar, que nos permite um olhar para a historiografia da Educação 

Matemática do RN. Cultura Escolar na concepção de Julia (2001, p.10), como “um 

conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e 

um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 

incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades 

que podem variar segundo as épocas” e essas normas estão também presentes nos 

livros didáticos. 

Os livros didáticos que utilizamos nesta tese são dois, a saber: A Matemática 

Moderna no Ensino Primário de DIENES, s/d.; e Vamos Aprender Matemática, de 

Norma Cunha OSÓRIO; Rizza de Araújo PORTO; Regina ALMEIDA. 1ª Ed. 1969, 

vol. 3. Percebe-se que esse período é marcado por livros didáticos influenciados 

pelo Movimento da Matemática Moderna – MMM. 

 Sobre o Movimento da Matemática Moderna (MMM), Fiorentini (1995), relata 

em - um movimento internacional, que teve mobilização no Brasil após 1950, em 

virtude da realização de cinco Congressos Brasileiros de Ensino de Matemática 

(1955.1957, 1959, 1961 e 1966), e que, “o MMM promoveria um retorno ao 

formalismo matemático, só que sob um novo fundamento as estruturas algébricas e 

a linguagem formal da Matemática contemporânea” (FIORENTINI, 1995, p. 14).  

Apresentaremos, a seguir, os dois livros didáticos usados na Escola Normal 

com seus conteúdos e abordagens didáticas. 

 

 

A Matemática Moderna no Ensino Primário de Dienes, s/d. 

 

Dienes nasceu na Hungria em 1916, fez seus estudos primários e 

secundários na França e em 1934 foi para Londres, onde doutorou-se em 

Matemática e Psicologia. Como pesquisador apoiava-se nos trabalhos de Piaget, 

onde trouxe grandes contribuições para o ensino da matemática, inclusive para o 
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ensino primário. Para ele nessa fase a criança encontra-se no estágio das 

operações concretas, e a aprendizagem matemática obteria maior êxito em 

atividades investigativas com uso de materiais concretos. Como pesquisador na 

educação matemática ficou bastante conhecido com os seus trabalhos com uso dos 

Blocos Lógicos e com o material Multibase.  

 

Dienes criou os Blocos Lógicos para que as crianças pudessem 
aprender as relações de lógica, que deveriam ser estabelecidas por 
meio de situações concretas. A seu ver, observando essas relações, 
as crianças poderiam distinguir atributos tais com cor, forma, 
espessura e tamanho. Dienes tinha como objetivo identificar não 
apenas semelhanças e diferenças entre as peças, mas trabalhar com 
os conectivos lógicos. O material Multibase, também criado na 
década de 1950 por Zoltan Paul Dienes, era constituído por peças de 
madeira que vinham em caixas, cada uma com peças para trabalhar 
uma determinada base. Esse material permitiria à criança 
compreender a lógica do sistema numérico. (PIETROPAOLO, 
OLIVEIRA, CHISTE, 2011, p. 6-7) 

 

Na década de 1970, Dienes viajou por diversos países para divulgar seu 

trabalho e seus métodos. Esteve no Brasil ministrando cursos para professores 

sobre suas obras e a Matemática Moderna. Escreveu vários livros e artigos, 

pautados em seus estudos, principalmente destinados a professores de matemática. 

Algumas de suas obras são: As seis etapas do pensamento de ensino e 

aprendizagem de matemática; o poder da matemática; Exploração do espaço (em 

co-autoria com E. W. Golding); A matemática moderna no ensino primário. A seguir 

apresentaremos algumas características dessa última. 

 No início do livro em “palavras prévias” o autor revela as suas intenções em 

introduzir no ensino primário conceitos e metodologias inerentes da Matemática 

Moderna. 

 
 

Procura este livro mostrar como se pode ensinar a crianças a 
matemática <moderna>; espero, com ele, convencer alguns (pelo 
menos) educadores de que a actual renovação do ensino de 
matemática deve iniciar-se logo no jardim-escola, ocasião em que 
essa renovação será maximamente eficaz, porquanto se proporão às 
crianças experiências aliciantes e se despertará nelas o gosto pelas 
actividades matemáticas. (DIENES, s/d, p. 4) 
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 Apresentamos algumas características gerais da obra e os conteúdos 

programáticos no quadro a seguir e logo após comentaremos a abordagem didática 

apresentada pelo autor. 

Quadro 25: Descrição e conteúdo programático da obra A Matemática Moderna no Ensino 
Primário de DIENES. 

 
 

DESCRIÇÃO DA OBRA 

Tradução impressa em Lisboa, do livro La 
Mathématique Moderne dans l‟Enseignement 
Primaire, de Zoltan Paul Dienes, publicado 
originalmente em 1967. Em português recebeu o 
nome de A Matemática Moderna no Ensino Primário. 
Trata-se de uma tradução realizada por Antonio 
Simões Neto, do livro de Zoltan Paul Dienes que 
reunia experiências anteriores e visava “como se 
pode ensinar a crianças a matemática „moderna‟”. Na 
contracapa é informado que a primeira edição 
francesa foi lançada em janeiro de 1967 e a quarta, 
em janeiro de 1977. Não consta o ano da publicação 
desta tradução. Este livro foi digitalizado pela equipe 
do Laboratório de Pesquisa em História da Educação 
Matemática (LAPHEM). 

 
CONTEÚDO 

PROGAMÁTICO 

1.Introdução. 2.Conjuntos e operações sobre 
conjuntos. 3.Atributos e operações lógicas. 4.o 
número e a origem da sua notação;.aplicações 
práticas dos agrupamentos. 5. A fase estruturada,  
valor posicional, adição e subtração. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

Imagem 39: A Matemática Moderna no Ensino Primário de DIENES, s/d. 

 
Fonte: Repositório de Fontes Digitais da UFSC 
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 Dienes chama a atenção de que o livro consiste em uma nova proposta que 

difere da antiga, cuja “perspectiva consiste em considerar o ensino da matemática 

como um adestramento em processos mecanizados”, e a nova, que esses 

processos formem um tecido de estrutura de complexidade crescente. “Trata-se 

agora de levar a criança a descobrir essas estruturas e o modo como elas se 

entrelaçam, o que se conseguirá colocando-a perante situações que ilustrem 

concretamente tais estruturas”. (DIENES, s/d, p. 8-9). 

 Dienes considera que nessa perspectiva, para o professor, a percepção da 

estrutura dos fatos pelas crianças deva importar mais do que o simbolismo formal 

que os traduz. E que, na atividade investigativa das crianças, quer seja individual ou 

em grupo, se o professor souber respeitar o dinamismo construtivo do pensamento 

da criança, a discussão coletiva levará a conclusões fecundas. 

 Na introdução da obra, Dienes explica a necessidade do estudo dos conjuntos 

a partir do ensino primários, esse sendo a pouco tempo estudado apenas nas 

Universidades. Explica que o número é uma abstração. Os números não têm 

existência real, são simples propriedades; mas são propriedades dos conjuntos de 

objetos, e não dos próprios objetos. Por exemplo, a propriedade que designa „dois‟ 

não poderá aplicar-se a objetos determinados, mas tão somente a conjuntos de 

objetos, acontecimentos, entes. Esta é a razão da existência do „universo dos 

conjuntos‟, intermédio entre o universo dos objetos e dos números.  

 Nessa obra o autor introduz o estudo dos conjuntos no primeiro capítulo, 

reforçando que: “As relações entre conjuntos conduzem a considerações de 

natureza lógica, ao passo que as propriedades dos conjuntos levam a considerações 

de natureza matemática”. (DIENES, s/d, p. 15).  Nesse capítulo Dienes, apresenta 

explicações lógicas para os conceitos de pertinência, inclusão, por exemplo, quando 

reuni-se em conjunto duas crianças de uma sala, quais outros elementos poderiam 

pertencer a esse conjunto, ao se tratar em crianças da sala? Nenhum outro 

elemento que não fosse criança da sala poderia ser acrescentado a esse conjunto. 

Seria também fácil da criança representar em desenho esse conjunto com dois 

elementos, ou mais. E se o conjunto tem dois elementos seria mais fácil a criança 

associar essa quantidade ao número „dois‟.  

 
 

Logo que as crianças se habituarem a esta distinção deixarão de se 
admirar quando lhes ensinarem que sinais como 1, 2, 3, ... não são 
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realmente aquilo que se entende por <um>, <dois>, <três>. A 
verdade é que <um>, <dois>, <três>, não têm existência real; são 
abstrações. Os sinais são imagens utilizadas para sugerir essas 
abstrações. O sinal 2 é tão pouco <dois> como a palavra <verde> é 
verde. (DIENES, s/d, p. 18). 

 
  
 E por aí seguem suas orientações didáticas sobre a reunião de conjuntos, 

intersecção de conjuntos, conjuntos complementares, diferença de dois conjuntos. 

Nessas orientações o autor utiliza conjuntos representados por desenhos entre 

chaves, como também uso dos blocos lógicos para compor esses conjuntos, 

inclusive a ausência de elementos para explicar o conjunto vazio. 

 No capítulo 2 o autor trata dos atributos e operações lógicas. Sugere que o 

trabalho com atributos se faça com um jogo e apresenta o material “blocos lógicos” 

com 48 peças nas cores vermelha, azul e amarela; nas formas circulares, 

triangulares, quadradas e retangulares; em espessuras finas e grossas; e em 

tamanhos grandes e pequenos. Dienes, indica o uso dos blocos lógicos no curso 

primário a partir dos 4 anos e propõe exercícios progressivos para várias fases de 

desenvolvimento da criança. “No entanto, mesmo os alunos dos primeiros anos do 

ensino secundário que não tenham adquirido durante o primário a noção de 

conjuntos terão vantagem em resolver esses exercícios” (DIENES, s/d, p. 32).  

 Na fase inicial, para crianças de jardim de infância não se deve exigir que a 

criança compreenda as formas pelos nomes „triângulo‟, „retângulo‟, elas podem 

denominá-las livremente. A partir daí apresenta diversos exercícios ou jogos para o 

uso dos blocos lógicos: jogos preliminares; conjunções; disjunções; implicações; 

simbolismo lógico; relação entre a lógica e os conjuntos. Nos exercícios com jogos 

preliminares as crianças devem inicialmente ficar livres para conhecerem as peças e 

logo após elas vão se acostumando com as peças e fazendo classificações. Podem 

fazer quatro grupos segundo a forma, ou dois grupos segundo a espessura, ou dois 

grupos segundo o tamanho. Essas primeiras classificações são imprescindíveis para 

posteriores classificações mais complexas com uso de mais de um atributo. Depois 

de certo tempo a criança é capaz de identificar alguma peça que esteja faltando em 

sua caixa de 48 peças. Em outra fase ao pegar duas peças, a criança já é capaz de 

explicar que atributos diferem uma peça da outra. 

  No capítulo que Dienes intitula como „Os números e a origem de sua 

notação‟, ele começa tratando do grau de abstração do número, “O número é uma 
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propriedade dos conjuntos”. Uma vez familiarizadas com os conjuntos, as crianças 

não encontrarão dificuldade em dizer alguma coisa a respeito de conjuntos e em 

agrupar na mesma classe todos os conjuntos dos quais se pode dizer a mesma 

coisa. É indispensável não esquecer que, quando se passa dos conjuntos aos 

números, mudamos de universo: passando do universo dos objetos ao universo dos 

conjuntos. Nessa parte o autor utiliza a representação dos conjuntos, entre chaves, 

para designar sua simbologia. Utiliza os blocos lógicos para construir os conjuntos e 

representar a adição de números, explica que a operação de adição de números 

baseia-se na operação de reunião de conjuntos. 

 No capítulo 5 intitulado „A fase estruturada, conceito de valor posicional, 

adição e subtração‟, o autor utiliza o jogo dos blocos lógicos e o jogo das moedas 

para introduzir inicialmente o conceito de valor posicional. Depois utiliza o material 

Multibase36 para o trabalho com jogos e introdução das operações com números.  

Em uma das atividades Dienes sugere que, o trabalho com blocos multibase por 

meio de jogos em grupos, a criança é levada a compreender o valor posicional dos 

algarismos no número, para tal utiliza-se „dados‟ numerados para determinar a 

quantidade de peças que deverá compor cada ordem numérica. A partir daí cada 

grupo constrói uma tabela para representar o valor numérico de cada participante. 

Ganha o jogo quem obtiver a maior quantidade de madeira (não o maior número de 

peças), ou seja, quem representar o maior número.  

 

 

Vamos aprender matemática de Norma Cunha Osório; Rizza de Araújo Porto; 
Regina Almeida. 1ª Ed. 1969, vol. 3. 

 

As autoras do livro eram docentes e participaram do Programa de Assistência 

Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar – PABAEE cujos Objetivos eram 

qualificar os professores das escolas normais e do ensino elementar, além de 

publicar e produzir livros e textos didáticos. Esse programa foi implantado no 

Instituto de Educação de Belo Horizonte/MG, no período de 1956 a 1964, e tinha 

como órgão responsável pela sua realização o Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos – INEP. (BATISTA, SANTOS, CARVALHO, SOUZA, 2016) 

                                                           
36

 O material Multibase é similar ao material dourado, onde se constitui por blocos, placas, barras e 
unidades. 
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 Quadro 26: Descrição e conteúdo programático da obra Vamos aprender 
matemática. 

 
 

DESCRIÇÃO DA OBRA 

Adaptação do livro "Seeing through Arithmetic" de 
Maurice L Hartung, Henry Van Hengen, E Glenadine 
Gibb, James E Stochl, Ray Walch e Louis Knowles. 
Este é o volume 3 de uma série de cinco volumes. É 
uma obra publicada em 1969 e como outras da 
mesma época traz como referência para o seu uso 
um guia do professor, que traz orientações 
didáticas. Conforme consta na contra-capa “Para o 
bom emprego deste livro torna-se indispensável a 
leitura do guia do professor – livro 3. Tem o objetivo 
de colocar o professor em contato com uma 
orientação moderna sobre o ensino de Matemática. 

 
 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

Idéia de conjunto: reconhecimento e descrição de 
conjuntos e subconjuntos; relações de “maior que”, 
“menor que” e “igual a”; união de conjuntos. Fatos 
fundamentais: produtos e divisibilidades até 81. 
Sistema de numeração decimal. Operações e 
propriedades. Sistema monetário. Geometria. 
Sistema legal de unidades de medir. Resolução de 
problemas. Razão e Frações. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

  

 Diferente da obra de Dienes, que oferece orientações detalhadas para o 

ensino primário com ênfase no uso de materiais concretos, o livro „Vamos aprender 

matemática‟ apresenta dois volumes para cada série, um para uso do aluno e outro 

como guia do professor.   

 
Imagem 40: Vamos aprender matemática de OSÓRIO; PORTO; ALMEIDA. 1ª Ed. 1969 

 
Fonte: Acervo do IFESP 
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 O guia do professor se faz indispensável para que o professor compreenda 

como utilizar o livro didático e orientar as atividades dos alunos.  

Imagem 41: Vamos aprender matemática – Guia do professor, de OSÓRIO; PORTO; 
ALMEIDA. 1ª Ed. 1967. 

   
Fonte: Repositório de Fontes Digitais da UFSC 

  

 O volume destinado aos alunos tem muitas ilustrações coloridas e todo o seu 

conteúdo enfatiza o estudo dos conjuntos. Observa-se na imagem a seguir que há 

diversas coleções de objetos organizados em conjuntos (A, B, C, e D) e a partir das 

ilustrações as autoras apresentam as questões, do tipo: descreva o conjunto; 

quantos elementos ele tem?; descreva o subconjunto; quantos elementos ele tem? 

Imagem 42: Atividades propostas nas páginas 1 e 2 da obra, Vamos aprender matemática, 
1969 

  
Fonte: Arquivo do IFESP 
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 Nas atividades seguintes são apresentados os conceitos intuitivos de 

pertinência, união e intersecção de conjuntos. Depois há a apresentação dos 

conceitos de igualdade de conjuntos, segundo o número de elementos, a relação de 

maior que e menor que. Os conteúdos são seguidos de exercícios de fixação. Para 

esse assunto as autoras orientam no Guia para professores, que: 

 
 

Proporcione às crianças experiências variadas que lhes dêem prática 
no uso de edéias relacionadas aos termos mais, menos, maior que e 
menor que. Por exemplo, mostre às crianças dois conjuntos de 
objetos ou gravuras de dois e as leve a comparar os números, bem 
como os objetos. (OSÓRIO; PORTO; ALMEIDA, 1967, p. 36).  

  
  
 Essa abordagem se apresenta a partir das páginas 5 e 6 do livro didático para 

uso do aluno. Para o estudo dos números cardinais, as autoras utilizam a 

correspondência um a um e a noção de número como propriedade de conjuntos 

equivalentes.  O estudo dos números é associado ao estudo dos conjuntos, que é 

também evidenciado na obra de Dienes. Ao que parece essa ser uma abordagem 

própria das orientações propostas pela Matemática Moderna. 

 Aspectos importantes presentes nas propostas metodológicas das obras 

estudadas neste texto, tais como: propor atividades que levem a criança ao gosto e 

prazer pelo estudo da matemática; enriquecimento e ampliação gradativa dos 

conteúdos respeitando as fases de maturação das crianças; processo de 

apresentação que conduzam a redescoberta; ênfase na apresentação de conceitos 

com uso de materiais concretos. 

 É importante mencionar que essas ideias estão presentes no programa de 

ensino da Escola Normal de Natal de 1971, que nos leva a crer que essas duas 

obras tiveram grande importância na elaboração desse programa, dessa forma, 

aproximando os estudos desenvolvidos no curso normal com o curso primário da 

época. 

 A aproximação historiográfica acerca das trajetórias das matemáticas 

escolares nos fez refletir como os modos de organização curricular e os programas 

de ensino das disciplinas da área de matemática ao longo das propostas da Escola 

Normal de Natal e do Ensino Primário se relacionavam e quais as tendências 

didáticas eram consideradas nos documentos em estudo.  
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 Podemos inferir que, a evolução de métodos, procedimentos e técnicas no 

ensino e as inovações do conteúdo programático para as séries elementares 

introduzidas no programa do Curso Normal de Natal, como forma de diversificar as 

atividades práticas e conceitos para a melhor compreensão da Matemática se 

constituiu como um pensamento da época no sistema educacional do Rio Grande do 

Norte. E esse imergia do pensamento implementado pelo Movimento da Matemática 

Moderna em nível nacional no período considerado neste estudo.  

 

4.3.2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS MANUAIS PEDAGÓGICOS 

 

Os Manuais Pedagógicos37 utilizados nesta parte se inserem na parte 

bibliográfica da disciplina Didática da Matemática do Curso Normal de Natal da 

década de 1970. Embora nessa época já se a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação - LDB nº 5692/71 estivesse prestes a ser promulgada (11/08/1971), o 

Estado do Rio Grande do Norte (RN), publicou em janeiro de 1971 o Programa do 

Ensino Normal, que tomou como referência a LDB nº 4.024, de 20/12/1961. Neste 

programa consta a disciplina Didática da Matemática, que tem uma relação didático-

metodológica para o Ensino Primário no estado do RN.  

De acordo com informações encontradas nos Programas do Ensino Normal, 

proposto pelo Governo do Estado do RN, formulado em 1970 e publicado em 1971, 

percebemos que em relação aos conteúdos de matemática, ensinados na Escola 

Normal, nas décadas anteriores do século XX, alguns permaneceram até a década 

de 1970, conforme trecho do documento Programa do Ensino Normal (1971, p. 46), 

referente à disciplina de Didática da Matemática, que tinha como conteúdo 

programático alguns tópicos como: elementos essenciais a um sistema de 

numeração, nome para os números, símbolos numéricos, valor dos números, ordem 

numérica, base numérica, sistema de numeração hindu-arabico (decimal), conceito 

de dezena: leitura e escrita de numerais além de 10, como o conceito de centena, 

milhar, etc, seguido da leitura e escrita de numerais com 3 ou mais algarismos. 

Como procedimentos didáticos o programa sugere as aulas expositivas sobre os 

conceitos básicos, seguida de pesquisa bibliográfica sobre o histórico do sistema 

                                                           
37

 Nesse texto utilizaremos o termo manual pedagógicos para nos referirmos aos livros destinados 
aos professores em formação. Manuais que contém orientações didático-pedagógicas para 
professores. 
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hindu-arabico e a apresentação de uma síntese da pesquisa pelos alunos e uma 

complementação do assunto pelo professor. 

Essas características didático-pedagógicas, sob controle do governo do RN, 

não diferente de outros estados brasileiros, do ensino de matemática da segunda 

metade do século XX segue preceitos à luz de “orientações pedagógicas 

diversificadas, que vão das proposições da Escola Nova à da Matemática Moderna”. 

(GOMES, 2014, p. 65).  

Características essas, que encontram-se em documentos que vão dos 

programas de ensino, legislação, livros didáticos e outros próprios da cultura escolar, 

que nos permite um olhar para a historiografia da Educação Matemática do RN. 

Cultura Escolar.  

Os Manuais Pedagógicos constituem-se em fontes relevantes para a História 

da Educação por terem sido destinados, principalmente, para as Escolas Normais e 

cursos de capacitação de professores. Para Choppin, 2002, os manuais 

apresentam-se como suportes, como depósitos de técnicas e conhecimentos que, 

em dado momento, uma sociedade acredita ser relevante que seus alunos devam 

adquirir para a perpetuação de seus valores.  

 

O quê ensinar e como ensinar se entrelaçam e se mesclam com o 
currículo oficial/formal e o não oficial/não formal, moldados pelos 
manuais. Esses impressos marcam um forte componente na 
condução das práticas dos futuros docentes, na produção e 
apropriação de saberes, por ditarem orientações didático-
pedagógicas e conteúdos escolares. (ZUIN, 2016, p. 1-2). 

 

Os Manuais Pedagógicos cujas orientações pedagógicas estão prescritas na 

escolanovista e na matemática moderna. Os manuais pedagógicos que utilizamos 

neste texto tiveram sua primeira publicação entre as décadas de 1940 e 1950, 

continuaram a ser publicados e utilizados em décadas posteriores. A motivação em 

olhar esses manuais pedagógicos se deu pelo fato deles estarem inseridos nas 

referências bibliográficas do Programa de Ensino da Escola Normal de Natal de 

1971. Neste texto discutiremos a proposta dos seguintes manuais: Metodologia da 

Matemática, 2ª Ed. de Irene de Albuquerque, 1954; e Didática da Aritmética de 

Ismael de França Campos (s.d.). Com relação aos manuais pedagógicos 

relacionados anteriormente, faremos os comentários de alguns deles, tendo em vista 

o acesso possível a esses livros. 
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A metodologia da matemática de Irene de Albuquerque 

 

 A obra de Irene de Albuquerque foi publicada na época da vigência do 

Decreto-lei 8.529 de 02 de janeiro de 1946, que organizou o ensino primário em 

nível nacional. As unidades de trabalho e os planos de aula incluídos na obra foram 

baseados nas orientações de Alfredina de Paiva e Souza, cátedra de Metodologia 

Geral, do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. A proposta didática está 

ancorado no ensino intuitivo, nos preceitos da escolanovismo e continuou sendo 

impresso depois de o Brasil ser atingido pelas discussões do Movimento da 

Matemática Moderna.(ZUIN, 2016).  

 Utilizamos nas nossas reflexões sobre a obra, baseada na segunda edição, 

publicada em 1954 que é a mais próxima da edição de 1958 a que consta nas 

referências bibliográficas do programa de ensino da Escola Normal de Natal de 

1971.  

 
Imagem 43: Metodologia da Matemática, 2ª Ed. de Irene de Albuquerque, 1954 (Capa) 

 
Fonte: Repositório de Fontes Digitais da UFSC 
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Quadro 27: Descrição e conteúdo programático da obra metodologia da matemática, 1954 

 
 

DESCRIÇÃO DA OBRA 

Este livro possui dimensões 185mm por 128mm, 
com 191 páginas encadernação costurada, em 
papel jornal. O exemplar original pertence ao acervo 
particular da Profª Lucia Villela (GHEMAT/ 
LaPHEM). A autora é também professora de 
Metodologia da Matemática nos cursos de 
aperfeiçoamento do INEP. 

 
 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

Orientação detalhada e sugestões práticas acerca 
de todos os pontos do programa do curso primário. 
Destinava-se ao uso de professores primários, 
orientadores de ensino e alunos das Escolas 
Normais. Os conteúdos referem-se à aritmética do 
curso primário. Todos os conteúdos têm orientações 
detalhadas para o trabalho com as crianças do 
curso primário. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

 O livro é destinado aos professores do ensino primário. A autora é também 

catedrática da disciplina Prática de Ensino do Instituto de Educação do Rio de 

Janeiro, professora de Metodologia da Matemática dos Cursos de Aperfeiçoamento 

do INEP38. Suas ações sempre direcionavam-se ao ensino da Matemática e mais 

particularmente ao ensino de Aritmética na formação inicial e continuada dos 

professores primários: suas atuações envolviam cursos, palestras, artigos e livros. 

(VILLELA E OUTROS, 2016, p.259). Destaca  a importância da psicologia para o 

ensino dessa matéria, afirmando que qualquer criança de inteligência normal poderá 

aprendê-la desde que bem ensinada. 

 Afirma propor orientação detalhada e sugestões práticas para todos os pontos 

do programa do curso primário. Na introdução, a autora reforça o princípio da 

redescoberta, como fundamental para a aprendizagem da criança. 

 

Proporcionar à criança o prazer da “redescoberta” em Matemática é 
um direito que lhe tem sido negado em detrimento do êxito do próprio 
ensino. Quando ela é capaz de descobrir uma regra e chegar a 
enunciá-la, essa regra está sabida para sempre, e o tempo gasto são 
apenas minutos. Se, ao contrário, na ânsia de economizar tempo e 
esforço, damos a regra o “saber pronto” para a criança usar, estamos 
oferecendo uma tarefa muito mais difícil e desinteressante e a sua 
aprendizagem vai tomar-nos vários dias; voltaremos a insistir no 
mesmo assunto daí a semanas, daí a meses, porque haverá sempre 
o “esquecimento”; o que nunca confessamos a nós mesmos é que a 

                                                           
38

 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. 
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criança esquece porque nunca chegou a aprender. 
(ALBUQUERQUE, 1954, p. 5-6). 

  

 A redescoberta é proposta na obra por meio de atividades práticas e jogos. 

Como por exemplo, “ao invés de ensinar que 2 + 2 são 4, promoveremos a 

oportunidade para que a criança junte dois grupos de objetos e „descubra‟ que o 

total é quatro” (ALBUQUERQUE, 1954, p.12). Essa situação coloca o aluno como 

elemento ativo da aprendizagem, corroborando com a proposta escolanovista.  

 A obra está dividida em duas partes, a primeira, composta por oito capítulos 

constam os princípios gerais para o ensino de matemática e a segunda parte, 

composta por sete capítulos, mais precisamente relacionada aos conteúdos da 

matemática, geometria e do trato dos conteúdos.  

  No capítulo I, na primeira parte a autora menciona os Princípios Gerais da 

Aprendizagem: A) Aprendizagem Espontânea. Aquela que a criança adquire fora da 

escola; B) Aprendizagem Dirigida. Aquela que é orientada pelo professor, mas deve 

se considerar o que a criança já sabe, deve ser apresentada a criança várias 

situações concretas em que haja o interesse em participar, dar sentido a 

aprendizagem, motivar a criança. Ensinar um pouco de cada vez, graduando as 

dificuldades e atendendo ao interesse. Formar conexões agradáveis em torno do 

ensino de matemática. Tornar todo conhecimento concreto, exemplificado pela 

autora na página 11: “Contar coisas, ao invés de enunciar números de 1 a 100; 

medir extensões com um metro ou uma fita métrica, ao invés de papaguear uma 

lista de múltiplos e submúltiplos, usados ou não”. Promover o êxito e evitar o 

fracasso.  

 Sobre esses princípios ressalta a autora, que “Pode-se bem ver que quanto 

mais a escola abandona os seus moldes tradicionais de meninos sentados nas 

carteiras estudando lições, e deixa que a vida lhe entre pela janela, mais motivos 

para a aprendizagem aparecem espontaneamente”. (ALBUQUERQUE, 1954, p.10). 

Percebemos que esses princípios são também evidenciados no Programa da Escola 

Normal de Natal e também são norteadores da pedagogia escolanovista. 

 No capítulo II a autora trata da matemática e as demais matérias, plano de 

trabalho e plano de aula. Ressalta a dificuldade do professor de matemática 

relacionar a matemática com outra área de ensino, que nenhum ensino pode ser 

eficiente sem planejamento cuidadoso, descreve linhas gerais para o planejamento e 
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a realização de uma unidade de trabalho; Sugere atividades práticas para a unidade 

de trabalho. 

 O capítulo III trata da formação de hábitos atitudes e ideias. Um dos hábitos 

de grande importância apontado pela autora é a verificação dos cálculos realizados 

pelos alunos. No capítulo IV a autora se refere as tarefas desnecessárias em 

matemática. Ela coloca que uma dessas tarefas é o cabeçalho que precede cada 

exercício feito no caderno é desnecessária e que a cópia do enunciado do problema 

a ser realizado pelo aluno também, pois faz demorar e perder o interesse pala 

atividade. 

 O capítulo V trata da fixação da aprendizagem: exercícios sistematizados. A 

autora afirma que o valor da fixação se fará por meio de exercícios sistematizados 

ou jogos e os problemas são uma forma especial de exercícios. E para isso é 

necessário que os exercícios sejam previamente organizados ou planejados para a 

obtenção de melhores resultados. A execução dos exercícios pode ser feita 

individuais ou em grupos e o professor deve ter cuidado com as atividades para o 

aluno fazer em casa, pois eles necessitam dessas tarefas, mas não podem ser 

longas e exaustivas. É necessário também que o professor faça a correção das 

atividades para tirar dúvidas e corrigir erros. 

 No capítulo VI há abordagem da fixação da aprendizagem com uso de jogos 

didáticos. A autora ressalta que o jogo didático serve para a fixação ou treino da 

aprendizagem, pois há uma variedade de exercícios que apresenta motivação em si 

mesma, pelo seu objetivo lúdico. Na parte de sugestões práticas ela apresenta 

alguns jogos, dentre esses um jogo com dominós para fixação do conteúdo de 

equivalência de frações.  

 No capítulo VII a autora apresenta o treino do raciocínio e os problemas de 

matemática. Ressalta que o treino de raciocínio não se dá apenas pelos problemas 

matemáticos, deve aparecer em qualquer ensino e qualquer matéria deve levar 

sempre a criança a pensar e a refletir. É necessário o cuidado do professor com o 

planejamento dos problemas a serem apresentados e sugere a autora, que: o 

melhor problema é aquele que resolve uma situação surgida na sala de aula, em 

relação à unidade de trabalho ou projeto, ou em relação a qualquer outra atividade, 

como por exemplo: compra de material, despesa de uma excursão, etc.  

 Os tipos de problemas e a abordagem didática, também merecem atenção do 

professor.  A autora enumera como tipos de problemas: o problema comum da vida 
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real, problema-historieta, problema sem número, problema incompleto, problema em 

série, problema sugerido por gravura, problema para vestir, problema para encontrar 

o dado desnecessário. Quanto a abordagem, podem ser problemas orais (com 

cálculo escrito, com a resposta escrita, ou com cálculo e resposta orais). Esses 

problemas são usados para cálculo mental em qualquer série.  

 Sugere a autora que deva haver a motivação para o problema, a leitura e 

análise do problema, o cuidado com o vocabulário usado, a resolução do problema e 

a correção. A autora apresenta, entre as páginas 61 e 63, resultados de um estudo 

da professora Isa Goulart Bueno, sobre erros cometidos pelos alunos de 2ª a 5ª 

séries em provas, que vão desde a incompreensão do enunciado, desconhecimento 

das operações fundamentais, ausência de solução raciocinada levando a erros de 

quantias e quantidades, emprego de vírgula em decimais, erros nas operações com 

porcentagem e juros ao cancelar os zeros das partes decimais, dentre outros. No 

final do capítulo a autora apresenta Sugestões Práticas para alguns tipos de 

problemas.  

 No capítulo VIII a autora discute a verificação da aprendizagem e do 

progresso do aluno. Na verificação da aprendizagem coloca os exercícios e as 

provas instrumentos em que o professor pode conhecer as necessidades de 

aprendizagem da classe, e é útil para o aluno porque ele toma conhecimento de sua 

própria situação. Aponta dois tipos de prova para medir a capacidade do aluno, a 

prova de velocidade e a prova de habilidade.  

 Na prova de velocidade o aluno recebe uma quantidade de questões 

abrangendo todas as situações possíveis em ordem de dificuldade. Esse tipo de 

prova tem o objetivo de medir o tempo em que o aluno gasta para resolver cada 

problema, corretamente. Na prova de habilidade a criança é submetida a resolver 

questões de todas as situações possíveis em ordem de dificuldade, porém a criança 

resolve tudo o que é capaz de resolver.  

 Em qualquer das duas situações, a prova é apresentada ao aluno como um 

instrumento de „fiscalização‟ do professor. Afirma a autora que, as provas de 

habilidade ou de velocidade são ótimas para que o aluno tenha um „objetivo‟ a atingir 

e saiba em que deve trabalhar para atingir tal meta. Porém, “As repreensões, as 

humilhações a que se sujeitam os alunos de menor aproveitamento não têm valor 

educativo nem concorrem para o progresso” (ALBUQUERQUE, 1954, p.68). 
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 Quanto a Segunda Parte da obra que é dedicada aos conteúdos de 

matemática para o ensino primário, está dividido em sete capítulos. O capítulo I é 

dedicado a noções de geometria. Aponta que o primeiro princípio importante para o 

ensino da geometria é a observação; o segundo é o desenho e os trabalhos 

manuais que podem ajudar na fixação da geometria; o terceiro, a forma geométrica 

deve ser exata. O professor deve ter cuidado para não causar confusão em levar o 

aluno a identificar formas planas e sólidas, não confundir por exemplo, o cubo com o 

quadrado. O trato com a linguagem também é importante no trabalho com a 

geometria, evitar a expressão “caixa quadrada”, pois as faces da caixa é que são 

quadradas. 

 No capítulo II, trata de noção de número, contagem e numeração. Mais uma 

vez a autora orienta no curso primário e também para esse conteúdo, a 

aprendizagem é feita pouco a pouco, em experiências sucessivas. Confirmando a 

proposta escolanovista e a importância da psicologia nas fases de aprendizagem 

segundo a maturação da criança. 

 

A precisão da noção de número é relativa às possibilidades das 
crianças de cada idade: Uma criança pode não ter noção de quanto 
seja 500 brinquedos, mas saberá que são „muitos‟; saberá que são 
mais do que 5 ou do que 100. Só mais tarde poderá compreender 
que 500 são 5 centenas, sendo uma centena 100 unidades ou 10 
dezenas. (ALBUQUERQUE, 1954, p. 74). 

  

 No capítulo III, apresenta a aprendizagem dos fatos fundamentais das quatro 

operações de inteiros – a tabuada. Critica a forma como eram apresentados os 390 

fatos fundamentais (100 para a adição, 100 para a subtração, 100 para a 

multiplicação e 90 para a divisão), a famosa tabuada, cuja recitação constituía o 

pavor da escola antiga. Reforça que a memorização é importante na matemática 

moderna, porém os métodos mudaram muito. Apresenta que os fatos fundamentais 

devem partir de situações reais ao invés de uma mera apresentação distante de 

situações reais, que seria de difícil memorização para a criança. 

 No capítulo IV, apresenta a aprendizagem das operações fundamentais com 

inteiros. Como recomendação, a autora afirma que a graduação das dificuldades de 

cada operação é essencial para que a aprendizagem se realize com êxito. A escolha 

dos algarismos que formam o número, usados nos primeiros exemplos é de suma 

importância, evitando dificuldades na aprendizagem. Por exemplos: a operação 
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987x8 não é apropriado para iniciar a multiplicação. A verificação da operação 

também é um hábito importante, logo após a operação realizada, para isso deve-se 

usar um método fácil e rápido ao mesmo tempo. 

 O capítulo V: cálculo mental abreviado, a autora aponta como metodologia, 

que o treino seja progressivamente intensificado. Por exemplo, aprender 

mentalmente na adição o total de quantidades iguais, como 20 + 20 ou 50 + 50; na 

operação de multiplicação, multiplicar por 5 é o mesmo que multiplicar por 10 e 

dividir por 2. 

 No Capítulo VI: frações ordinárias, a autora afirma que as frações das coisas 

(de maçãs, de folha de papel, etc.) são facilmente entendidas pelas crianças, a 

noção de metade pode ser associada a operação de divisão, a comparação de 

frações e a equivalência são aprendizagens básicas indispensáveis a própria 

compreensão das frações. Mostrar que uma fração decimal pode ser escrita na 

forma de um número decimal.  

 Observamos que todos os conteúdos da obra de Irene de Albuquerque estão 

inseridos no programa de ensino da Escola Normal de Natal de 1971 e que muitas 

das orientações didáticas também se apresentam no programa. 

 

 

Didática da Aritmética de Ismael de França Campos (s.d) 

 

 Embora sem data de publicação, a obra de França Campos apresenta em 

suas referências bibliográficas, em sua maioria, livros publicados no final da década 

de 1940 e início de 1950. Acreditamos que a publicação Didática da Aritmética tenha 

ocorrido na década de 1950, pois nessa época Campos publicou artigos com suas 

ideias sobre o ensino da aritmética na Revista do Ensino do Rio Grande do Sul nos 

anos de 1958 e 1959.  

 Esse livro foi usado na Escola Normal de Natal entre as décadas de 1950 e 

1970. No programa de ensino de 1971, a obra ainda é sugerida como bibliografia 

básica para a disciplina de Didática da Matemática, juntamente com a obra 

Metodologia da Matemática de Irene de Albuquerque. 
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Imagem 44: Didática da Aritmética de Ismael de França Campos (s.d.). 

 
Fonte: Repositório de Fontes Digitais da UFSC 

  

Quadro 28: Descrição e conteúdo programático da obra Didática da Aritmética, S/d 

 
 

DESCRIÇÃO DA OBRA 

Este livro possui dimensões 185mm por 128mm, 
com 191 páginas encadernação costurada, em 
papel jornal. O exemplar original pertence ao acervo 
particular da Profª Lucia Villela (GHEMAT/ 
LaPHEM). 

 
 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

Orientação detalhada e sugestões práticas acerca 
de todos os pontos do programa do curso primário. 
Destinava-se ao uso de professores primários, 
orientadores de ensino e alunos das Escolas 
Normais. A autora Irene de Albuquerque era 
Catedrática de Prática de Ensino do Instituto de 
Educação do Distrito Federal; professora de 
Metodologia da Matemática dos Cursos de 
Aperfeiçoamento do INEP, professora do Curso 
Primário. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

 Sobre a obra Didática da Aritmética, (VILLELA et al, 2016, p. 267), chama a 

atenção para as etapas do ensino sugerida por Campos para a aprendizagem dos 

números “Tais etapas nos remetem àquelas indicadas pelas atividades da lição de 
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coisas que devem ser planejadas adotando os seguintes passos: observação das 

coisas, nomeação e comparação”. 

 De acordo com uma folha de apresentação da obra, o autor indica que o livro 

foi formulado a partir de apostilas de suas aulas e que podem servir para normalistas 

e professores do curso primário. 

 
Imagem 45: Didática da Aritmética de Ismael de França Campos (s.d.) – Contra-capa. 

 
Fonte: Repositório de Fontes Digitais da UFSC 

  

  Ainda no texto da introdução do livro, há referências sobre o autor, indicando 

que: França Campos era Master of Arts, Master of Education pelo George Peabody 

College for teachers, Nashville, Tenn., EUA. Engenheiro Civil, Mestre em Artes, 

Mestre em Educação, Professor de Matemática no Colégio Bennett, Catedrático de 

Metodologia do Cálculo, do Instituto de Educação, Professor de Curso Primário.  

 Diferentemente da obra de Albuquerque, 1954, que foi dividida em duas 

partes, uma destinada às orientações gerais para o ensino de matemática no curso 

primário e outra destinada aos conteúdos com orientações para o curso primário, a 

obra de Campos, s/d, apresenta os conteúdos do curso primário em lições 

enumeradas e enunciadas com orientações para os professores.  

 A obra de Campos apresenta o seguinte sumário: Introdução (p.3); Objetivos 

(p. 5); Fundamentos (p.6); Diretrizes de ensino (p. 45); Operações fundamentais com 
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inteiros (p. 51); Propriedades das operações (p. 92); Diretrizes de ensino (p. 99); 

Números primos, divisibilidade, m.d.c., m.m.c (p. 105); Frações, números decimais e 

operações com frações (p.114); Operações com números decimais (p. 160); 

Problemas (p. 169; Diretrizes de ensino (p. 174); Noções de História da Matemática 

(p. 178). As diretrizes de ensino estão presentes em todos os tópicos de estudo. 

 Embora chame atenção para o ensino das operações fundamentais com uso 

de objetos, Campos reforça a construção hierárquica do estudo das operações, 

indicando que o aluno deva aprender tão logo possível a linguagem usual, 

econômica e apropriada. As operações com uso de objetos (material concreto) são 

indicadas pelo autor como uma ação ligeira, interessando. 

 Campos explica que, para essa lição o professor deva proceder da seguinte 

forma: “Enquanto o professor acompanha inicialmente o aluno, dizendo „Tres menos 

um: dois‟, retira com uma das mãos um dos lápis que, a outra segura e o faz como 

que desaparecer, levando-o até as costas. Al devolvê-lo, há de ouvir do aluno, ou 

dizer com ele‟, Dois e um: três. E assim por diante”. (CAMPOS, s/d, p. 19-20). 

 Logo após essa explicação, Campos já apresenta a lição 32 e não faz 

nenhuma nota explicativa, apenas apresenta as unidades básicas fáceis da adição e 

subtração. (ver imagens seguintes). 

Imagem 46: Didática da Aritmética de Ismael de França Campos (s.d.), p. 19. 

  
Fonte: Repositório de Fontes Digitais da UFSC 
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     Imagem 47: Didática da Aritmética de Ismael de França Campos (s.d.), p. 20-21. 

   

Fonte: Repositório de Fontes Digitais da UFSC 
  

 Ao que parece essas unidades básicas devam ser apresentadas aos alunos 

em cópias no quadro negro e ditadas pelo professor para que os alunos memorizem. 

Logo após ele já apresenta a lição 33 e chama essa fase, da lição 32, de 

objetivação.  

 
Imagem 48: Didática da Aritmética de Ismael de França Campos (s.d.), p. 21. 

 
Fonte: Repositório de Fontes Digitais da UFSC 
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 Nessa fase Campos aponta para a compreensão da relação entre a adição e 

subtração nas unidades fáceis, ou seja, se 1+2=3 e 2+1=3, logo as subtrações 3-3=1 

e 3-1=2 se referem aos mesmos fatos das operações e por isso se verificam. Daí se 

dá a compreensão da relação entre as operações em estudo.  

 Na lição 34 Campos ressalta a importância da fixação dessa relação entre 

adição e subtração. Neste caso, ele não apresenta nenhuma estratégia para a 

compreensão do conteúdo relacionando ao uso de materiais concretos ou resolução 

de problemas como fez Irene de Albuquerque em sua obra. A compreensão 

sugerida por Campos se dá nas relações entre as quantidades dos fatos das 

operações de adição e subtração apresentadas. Ou seja, compreender que se 

2+2=4, então 4-2=2, ou se 8-5=3, então 8-3=5. 

  
Imagem 49: Didática da Aritmética de Ismael de França Campos (s.d.), p. 21. 

  
Fonte: Repositório de Fontes Digitais da UFSC 

  

 Na afirmação de Villela et al, 2016 p. 269, há orientações de Campos que são 

próprias da herança deixada pelo iluminismo, na qual a lógica está centrada no 

desenvolvimento dos conteúdos, porém “Contrapondo o ensino dito tradicional, 

Campos recomendava que os alunos não memorizem o processo de operação, mas 

o entendessem”. 

 As obras de Albuquerque e de Campos, embora destinadas à formação inicial 

e continuada de professores, e suas publicações sejam de épocas bem próximas, as 

abordagens diferem em métodos e orientações didáticas.  

 A aproximação historiográfica acerca das trajetórias das matemáticas 

escolares da Escola Normal de Natal e suas relações com a Matemática do Ensino 

Primário nos fizeram refletir sobre aspectos como os modos de organização 
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curricular e os programas de ensino das disciplinas da área de matemática ao longo 

das propostas da Escola Normal e as tentativas de aproximá-las dos conteúdos e 

abordagens didáticas no Ensino Primário nos documentos em estudo.  

 Podemos inferir que, a evolução de métodos, procedimentos e técnicas no 

ensino e as inovações do conteúdo programático para as séries elementares 

introduzidas no programa do Curso Normal, como forma de diversificar as atividades 

práticas e conceitos para a melhor compreensão da Matemática, como também a 

hierarquia de estruturas e de relações e à sua aplicação nas classes primárias, se 

caracterizaram como uma evolução para a formação do professor no sistema 

educacional do Rio Grande do Norte da época.  
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5.  REVISTAS, CURSOS E PRÁTICAS   

    

Imagem 50: Material pedagógico para aulas no curso normal 
Fonte: Instituto Histórico e Geográfico do RN; Arquivo do Ifesp. 

 

  

Imagem 51: Turma de alunas da EM com professor, anos 1950 
Fonte: Arquivo pessoal do historiador Ângelo Dantas 

 

A apropriação, tal como a entendemos, 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 as 
produzem. (CHARTIER, 1990, p. 26) 
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 Sobre o conceito de representações, Chartier toma como tal apropriação, por 

objetivo numa história social das interpretações fundadas em práticas sociais, 

institucionais e culturais. Neste capítulo recorreremos a essas práticas estabelecidas 

na Escola Normal de Natal para nos reportar as revistas pedagógicas que circularam 

no RN como apoio pedagógico da prática pedagógica, ao curso de extensão em 

matemática ofertado à professores e alunos da Escola Normal, e à Prática 

Pedagógica dos alunos da Escola Normal. Para tais representações buscamos 

nossas interpretações em documentos e depoimentos de alunas e professoras da 

escola primária. 

 Faremos referência à formação pedagógica dos alunos da Escola Normal e 

dos Professores Primários ancorados em três documentos: as “Revistas 

Pedagógicas Pedagogium” de publicação da Associação dos Professores do RN; O 

caderno de aluna contendo o “Curso de Matemática do professor Malba Tahan”; e 

as fichas de julgamento do estágio dos professorandos.   

 

 

5.1 REVISTAS PEDAGÓGICAS QUE CIRCULARAM NO RN 

  

 Nesta parte disporemos sobre aspectos formativos presentes em alguns 

números de três revistas pedagógicas que circularam no RN. Na parte seguinte nos 

remeteremos a Revista Pedagogium de publicação da Associação dos Professores 

do RN.  

 Identificamos nos livros de registros da Escola Normal desde o ano de 1908 

que as revistas pedagógicas faziam parte do acervo pedagógico da Escola. Nessa 

época ainda não haviam revistas pedagógicas produzidas no Estado, mas o 

departamento da Instrução Pública adquiria de outros estados do Brasil. Dentre as 

revistas pedagógicas que circularam no Estado encontramos alguns números da 

Revista Pedagógica do Rio de Janeiro dos anos de 1890 a 1920, no Instituto 

Histórico e Geográfico do RN. As informações inerentes a estas revistas corriam em 

torno da legislação vigente na capital do Brasil e em torno das mudanças 

curriculares principalmente sobre o ensino primário, como também sobre a situação 

do ensino público nos maiores centros das capitais brasileiras, tais como São Paulo, 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba.  
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 Na Revista Pedagógica do RJ de 1891, circulava um discurso em torno da 

criação de escolas normais no Brasil e sua necessidade, visto que o investimento na 

formação dos professores tenderia a melhoria da instrução primária. Para a criação 

de escolas normais, sugeridas no texto da revista, teriam como parâmetro escolas 

normais em funcionamento na Europa. Consta um relatório do diretor da Instrução 

Pública do Rio de Janeiro dr. Souza Bandeira,  que em conclusão da observação de 

escolas das capitais de alguns países (Genova, Milão, Paris, Bruxelas) e de sugere 

para o ensino normal no Brasil, dentre outras providências (ver anexo 1):  

 
 

1º, o melhoramento do professorado primário actual exige a creação 
urgente de três estabelecimentos: uma escola normal para formação 
de mestres, e uma escola especial, à cuja frequência serão 
obrigados os actuais adjuntos e aquelles professores que ainda não 
têm o titulo de vitaliciedade. (Revista Pedagógica do RJ, 1891, p. 
185-186). 

 
 
 Havia no relatório sugestões sobre a organização curricular, programas de 

ensino, orientações didáticas sobre a parte teórica e prática da escola de normal, de 

moda a atender às necessidades dos alunos do curso primário. Sobre o método de 

ensino havia menção que deveria variar radicalmente do adotado em qualquer 

estabelecimento de instrução: 

 

 

O professor não se esforçará somente por fazer-se bem entendido 
dos alunos, cumpre ainda dar-lhes o modelo do ensino que no futuro 
transmitirão aos seus discípilos. Todos os dias, além da explicação, 
deve chamar os alunos à lição, e solicitar a atenção deles para o 
modo de a reproduzirem, procurando sempre convencê-los de que 
convem-lhes falar como si estivessem na presença de uma classe. 
(Revista Pedagógica do RJ, 1891, p. 183). 

  

 

 Observamos que desse modelo de escolas normais advindo da Europa e 

estabelecido no Brasil, muito da sua organização em métodos e modos de conceber 

o ensino configurou em práticas das nossas escolas normais e escolas primárias até 

meados do século XX. 

 Circularam também, no RN do início a meados do Século XX as revistas de 

ensino do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Na nossa pesquisa, alguns 
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números dessas revistas foram localizadas na biblioteca central da UFRN e no 

arquivo do IFESP. Sobre essas revistas pudemos perceber que haviam conteúdos 

voltados para o ensino distribuídos em artigos contendo aulas práticas para apoiar o 

trabalho do professor primário, além de discussões sobre o ensino, entrevistas e 

notícias de grupos escolares. 

Sobre a revista do Rio Grande do Sul, é uma revista de ensino especializada 

em assuntos do Ensino Primário. Encontramos sete exemplares da revista, nos 

números 61 e 64 publicadas em junho e outubro de 1959 e os exemplares 66, 69, 

71, 72 e 73, publicadas respectivamente em junho, setembro, outubro e novembro 

de 1960.   

Sobre a estrutura formal da Revista do Ensino, observamos que nesses 

exemplares, as capas trazem ilustrações de crianças desenvolvendo atividades de 

ensino.  Além das ilustrações, o nome da revista, indicação da publicação como 

sendo da Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Sul, ano sequencial e 

número da publicação, mês e ano da publicação e preço do exemplar.  

Os conteúdos apresentados nos índices têm a mesma sequência nos seis 

exemplares estudados.  Quais sejam: Fundamentos do Educação; Direção da 

Aprendizagem; Educação Artística; Educação Física; Educação Pré-Primária; 

Exercícios e Divertimentos; Educação Rural; Assuntos Diversos; e Comentários 

Bibliográficos. No item Direção da Aprendizagem estão presentes sub-itens e dentre 

eles constam os conteúdos de Matemática, que nos três primeiros exemplares 

estudados (1959, 1960) têm como título “Metodologia do Cálculo”, o exemplar 66 

traz um “Programa Experimental de Matemática” e nos três últimos “A Matemática 

em nossa vida”. Nos últimos exemplares, os de número 71, 72 e 73, os conteúdos 

de matemática abordados se referem ao ensino primário do 2ª, 3ª e 4ª séries, 

respectivamente, ao que parece, no exemplar de número 70, há referência aos 

conteúdos da 1ª série primária. 

Sobre a Metodologia do Cálculo, o professor França Campos (autor do livro 

Didática da Aritmética, discutido no capítulo 4), apresenta a sistematização de 

atividades envolvendo operações básicas da aritmética com notas explicativas e 

exercícios para o professor primário. Sugere que o professor de Metodologia deva 

antes de apresentar a operação matemática, utilize experiências de natureza 

concreta. 
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Sobre as revistas do Ensino de Minas Gerais, também são revistas dedicadas 

a orientações pedagógicas para o curso primário. É uma produção do Departamento 

de Educação da Secretaria de Educação do Estado. Assim como, a revista do Rio 

Grande do Sul, traz em sua capa ilustrações de crianças e informações sobre o ano 

de publicação, edição e número. Na capa final tem o índice que anuncia seu 

conteúdo, em artigos com questões educacionais do ensino público, orientações 

pedagógicas de português, matemática, ciências, atualidade, além de entrevistas. 

Conseguimos encontrar edições de 1962 a 1969.  

Encontramos na revista de 1965, artigo contendo “noções de aritmética e 

geometria” para o período preparatório (atualmente nível de alfabetização) da 

professora Vanda de Paula Silva. Para a aritmética apresenta algumas etapas a 

serem vencidas no período de adaptação, dentre elas deve começar com a 

contagem de rotina e para o trabalho com a contagem sugere a cantiga de versos 

tipo: “um dois três, quatro cinco seis, para nove faltam três”. A professora reforça 

que a contagem é o aspecto fundamental da aritmética. Notadamente por isso a 

tendência central das professoras é fazer a criança escrever símbolos atropelando a 

primeira etapa que é a contagem. A professora também sugere o trabalho com o 

contador individual (ábaco) e com materiais de contagem como sementes, e 

identificação de quantidades com desenhos e agrupamento de elementos. 

As orientações didáticas contidas nessas revistas devem ter oferecido suporte 

ao professor primário da época como também o trabalho do professor da escola 

normal, pois as metodologias para o ensino de matemática se fazia tema 

indispensável na preparação do professor primário. 

  Na parte seguinte analisaremos conteúdos relativos a operação da adição 

contido na revista Pedagogium do RN. Optamos por nos estender mais nessa parte 

pelo fato da revista ter circulado no estado desde a década de 1920 até a década de 

1950 e por ser uma produção do RN deve ter havido maior serventia ao apoio dos 

professores primários e professores do ensino normal do estado.   

  

 

5.1.1 REVISTAS PEDAGÓGICAS PEDAGÓGIUM E O ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

A Revista Pedagogium é uma produção da Associação dos Professores do 

Estado do Rio Grande do Norte - APRN. Fundada em 4 de dezembro de 1920 a 
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Associação de Professores do RN, por formandos da primeira turma de Professores 

(Amphilóquio Carlos Soares da Câmara, Francisco Ivo Cavalcanti, Luis Correia 

Soares de Araújo e Luis Antônio F. dos Santos Lima) da Escola Normal de Natal, em 

comemoração a 10 anos de formados.  A APRN teve seu Estatuto organizado por 

Amphilóquio Câmara, Júlia Alves Barbosa e Luis Antonio.  

Sobre a revista Pedagogium, podemos considerar que, tratar-se de um 

documento que traz os debates do projeto educativo, defendido pelos educadores 

para a educação do Estado do Rio Grande do Norte, na década de 1920. A revista 

em sua composição física impressa em papel formato A4, contém Informações 

como: o nome do conselho diretor da APRN, o preço dos exemplares da revista, a 

destinação, o corpo redacional e o sumário, estão contidas na contra-capa e na 

parte interna da capa final da revista. Na organização dos textos, há uma sequência 

de artigos, a princípio de ordem mais geral e de ordem pedagógica, seguidos de 

poesias e/ou crônicas e, ao final, há matérias informativas dirigidas à categoria de 

professores, que tratam de questões salariais, atos de nomeação, além de informes 

advindos das escolas.  

Inicialmente a revista Pedagogium se instalou na Escola Normal de Natal, que 

funcionava no prédio do Grupo Escolar Augusto Severo, na praça do mesmo nome, 

no bairro da Ribeira; posteriormente na sede social da APRN, na Rua Jundiaí, 

número 641, no bairro de Tirol. A impressão dos exemplares publicados até 1925, 

dava-se na Empresa Tipográfica Natalense – LTDA. A edição especial de 1927, 

comemorativa ao primeiro centenário do ensino primário no Brasil, foi impressa na 

Imprensa Diocesana. O preço avulso das revistas de número um e dois é mil e 

quinhentos réis e a assinatura anual é quatro mil réis. A partir da terceira edição 

(Março de 1922), passou a custar mil réis a avulsa e a assinatura anual permaneceu 

o mesmo valor. (RIBEIRO, 2003, p. 33-34). 

Nosso interesse em estudar parte da produção da Revista Pedagógium, deve-

se ao fato de analisar alguns aspectos dos conteúdos matemáticos para a formação 

de professores que atuaram no ensino primário na primeira metade do século XX. 

Consideramos importante analisar as revistas pelo seu valor pedagógico, pois, 

segundo RIBEIRO, 2003,  

 
 
As produções da revista Pedagogium exercem, entre outros aspectos 
formativos, a função de orientar o trabalho docente a fim de transmitir 
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os melhores modos de conduzir o ensino. Este é realizado através de 
lições práticas de conteúdos das diversas disciplinas dos programas 
escolares, como: as Lições de Geografia, que compreendem as 
aulas de geografia ministradas pelo professor Francisco Ivo Filho, na 
Escola Normal em que ele é professor; as Lições de Idioma sob a 
responsabilidade do professor Israel Nazareno; a professora Júlia 
Alves Barbosa, enquanto titular da cadeira de matemática da Escola 
Normal de Natal, trata da questão histórica sobre o Sistema Métrico 
Decimal. Diante desse universo de informações e possibilidades de 
formação da categoria docente, a Revista cumpre, assim, o 
programa de contribuir com a formação profissional docente, bem 
como de informar com o objetivo de enriquecer o magistério e o 
ensino. (RIBEIRO, 2003, p. 36) 
 

 
Portanto, levaremos em consideração esse aspecto formativo das revistas 

para nos ajudar na construção da história do percurso formativo do ensino de 

Matemática para o Curso Primário do Estado do Rio Grande do Norte.  

Encontramos no texto de Ribeiro, 2003 que no Instituto Histórico e Geográfico 

do RN - IHG há 27 exemplares da revista Pedagogium, destes, 21 são da década de 

1920. A primeira publicação datada de julho de 1921, ou seja, sete meses após a 

fundação da APRN. Deste modo, procuramos o arquivo do IHG e tivemos acesso a 

alguns números da revista. 

Neste texto vamos fazer uma breve análise de alguns conteúdos matemáticos 

abordados no primeiro exemplar da Revista.  

 

Imagem 52: Revista Pedagógium, Ano 1, n.1, 1921. 

 
Fonte: Instituto Histórico e Geográfico do RN 
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No primeiro exemplar a professora Júlia Alves Barbosa, enquanto titular da 

cadeira de matemática da Escola Normal de Natal faz uma abordagem histórica 

sobre o Sistema Métrico Decimal, com o objetivo de informar aos professores 

leitores da revista, aspectos históricos e conceituais desse conteúdo, que trata de 

tema relativo ao programa de ensino do Curso Primário.  

 

 

5.1.2 O SISTEMA MÉTRICO DECIMAL NA REVISTA PEDAGÓGIUM 

 

No texto da revista a professora Júlia, explica que houve a necessidade da 

criação do Sistema Métrico Decimal para facilitar as relações comerciais entre os 

países, pois a utilização de vários parâmetros para medir um mesmo objeto trazia 

lucros para uns e prejuízos para outros, motivo que resultava em conflitos nas 

relações comerciais entre as nações envolvidas.  Desse modo, alguns matemáticos 

foram convocados para organizar as bases do sistema de pesos e medidas, 

 
 
Foi confiado a Delambre e Mechain a incubemcia de tirarem a 
dimensão exacta da distancia que vae do equador ao pólo, desde 
Dunderque até Barcelona e esta medida – 1.530.740 toezas de Paris 
– foi dividida em dez milhões de partes eguaes, sendo cada uma 
destas partes chamada metro, palavra tirada do grego, para que isto 
não fosse desgostar nem ferir o amor próprio de nação alguma. 
Sendo o metro a base do nosso systema, foi construído um de 
platina, afim de servir de padrão e foi posto, a 22 de junho de 1799, 
nos archivos de Paris. (BARBOSA, 1921, p. 41) 
 

   
Continuando sua explicação, a professora Júlia faz referência aos outros 

parâmetros de medidas do Sistema Métrico decimal, pois, tomando por base o 

metro, medida linear, uma segunda comissão organizou outras – o litro, medida de 

capacidade e o grama, medida de peso. 

Assim, o litro é um cubo vazio com a capacidade de um decímetro e o grama 

é o peso de um centímetro cúbico de água destilada a 4º centígrados, isto é, no seu 

Máximo de densidade.  Para o quilograma, ela explica que foi igualmente construído 

e depositado junto ao do metro.  E, para a unidade monetária ficou estabelecido o 

franco, pequena moeda de prata, pesando 5 gramas. Padrões do metro e do 
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quilograma foram construídos e se encontram não só nos arquivos do Estado 

(Paris), como também no conservatório de artes e ofícios, existem modelos de cobre 

no ministério do interior.  

Quanto ao uso do novo Sistema Métrico no Brasil, a professora relata que 

pela lei de 26 de Junho de 1862 e decreto de 18 de Setembro em 1872, tornou-se 

obrigatório a partir do dia 1º de Janeiro de 1874. E em quase todos os países da 

América do sul àquela época, 1921, o sistema de pesos e medidas tenderia a ser 

universalizado, sendo já obrigatório nos países da Europa – na Alemanha, Áustria, 

Hungria, Bélgica, Dinamarca, Grécia, Espanha e Bélgica e facultativo na Inglaterra, 

Canadá, Estados Unidos e na Pérsia. A professora acrescenta que a criação do 

Sistema Métrico Decimal foi um dos grandes passos dados no século XVIII em prol 

da civilização dos povos, pelo seu contato comercial e econômico.  

A heterogeneidade monetária entre os países é apontada no texto da 

professora como uma dificuldade para as relações comerciais, mas esta dificuldade 

não era tanta comparada à ausência de uniformidade no sistema de pesos e 

medidas, pois, antes da criação do sistema métrico decimal, “a confusão chegou a 

tal ponto que, em cidades de um mesmo paiz, as medidas de um mesmo nome 

variavam em tamanho, peso e capacidade”. (BARBOSA, 1921, p. 41) 

Quanto a essa dificuldade em relação ao sistema monetário, a professora 

Júlia informa que tramitava na Câmara dos Deputados um projeto reformula o 

sistema monetário brasileiro, tornando-o mais fácil e aproximando-o ao sistema 

francês. Com essa reforma, o nosso „mil reis‟ passaria a ser „cruzeiro‟, que seria a 

base do sistema e constituído de prata, como a moeda francesa.  Desse modo, a 

professora apresenta as bases da mudança da moeda e mostra alguns exemplos da 

escrita e da leitura de valores das duas unidades monetárias,  

 
 
O cruzeiro dividir-se-á em 100 centesimos, correspondendo cada 
centésimo a 10 reis. Assim temos: 
20 cruzeiros – 20$000 (ouro) 
1 cruzeiro – 1$000 (prata) 
½ cruzeiro – 500 rs. (ou nikel) 
10 centesimos de cruzeiro – 100 rs (nikel) 
0 $ (cifrão) será, no Brasil, o sinal do cruzeiro, como nos Estados 
Unidos, o é do dollar. 
De modo que 228$00 – se lerá duzentos e vinte e oito cruzeiros e 
correspondem, pelo systema actual, a duzentos e vinte e oito mil réis. 
(BARBOSA, 1921, p. 43) 
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Com a explicação da professora, observa-se que o Sistema Métrico Decimal é 

apresentado na relação entre os valores da moeda, ao mostrar que o Cruzeiro 

dividir-se-á em 100 centésimos, correspondendo cada centésimo a 10 reis.  

Além da apresentação histórica sobre a criação do Sistema Métrico Decimal, 

que não se fazia presente nos livros didáticos da época, houve no texto apresentado 

pela professora Júlia uma breve sistematização dos conteúdos de comprimento, 

massa e capacidade, conteúdos presentes nos programas do Ensino Primário, e, 

portanto, o professor necessitava desse conhecimento para o ensino.  

É importante lembrar que nos programas de ensino da Escola Normal de 

Natal, o Sistema Métrico Decimal aparece como conteúdo do primeiro ano, o que 

nos leva a crer que o professor formado pela Escola Normal deveria estar apto a 

trabalhar com o conteúdo no ensino primário. O quadro a seguir, mostra os 

conteúdos de matemática trabalhados no Curso Normal, para a cadeira de 

Aritmética a partir do ano 1917. No documento de 1917 os conteúdos destinados a 

esta cadeira, são distribuídos no 1º e no 2º ano do curso, como se refere o relatório39 

do diretor da Instrução pública Manoel Dantas. Documento já citado anteriormente. 

 
Quadro 29: Programa de conteúdos do 1º e do 2º ano da Escola Normal de Natal 

ANO DE ENSINO CONTEÚDOS E MÉTODOS 

1º ANO Duas lições por semana, empreendendo os princípios 
fundamentais sobre inteiros e sobre decimais, a divisibilidade, 
máximo divisor comum, e mínimo múltiplo comum, os números 
primos, as frações ordinárias: variação, comparação, redução 
ao mesmo denominador, simplificação e quatro operações; 
conversão de fração ordinária em decimal, finita ou infinita; 
dízimas periódicas, quadrados e raiz quadrada; sistema 
métrico decimal. Resolução de problemas adequados que se 
refiram o mais possível a assunto da vida comum. 

2º ANO Uma lição por semana, sobre razões e proporções, gradezas 
direta e inversamente proporcionais, regra de três, regra de 
companhia; noções de câmbio e das principais moedas 
nacionais e extrangeiras com as respectivas conversões. 
Metodologia da aritmética na aula primária com o seu caráter 
educativo ou geral e caráter instrutivo ou particular. Problemas 
práticos que despertem interesse na utilidade imediata e 
exercitem os alunos atendidos. 

Fonte: Quadro elaborado com dados obtidos no livro de atas, Arquivo Público do 
Estado do RN, de 1917. 

 

                                                           
39

 Este relatório se encontra em um livro de atas da direção da Instrução Pública. 
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Percebemos que os conteúdos de Aritmética propostos para o Ensino Normal 

têm uma relação direta com os propostos para o Ensino Primário, visto que estes se 

aplicam aos anos iniciais e finais do curso primário. Os conteúdos do programa 

acima, referem-se aos propostos na reforma do ensino de 1916, que procurou dar 

ênfase ao ensino na Escola Normal de modo a articular este ensino com o ensino 

primário. E pelo que observamos neste quadro, não só os conteúdos estão 

articulados, mas algumas orientações aos métodos propostos no 1º ano “Resolução 

de problemas adequados que se refiram o mais possível a assunto da vida comum” 

e no 2º ano “Problemas práticos que despertem interesse na utilidade imediata e 

exercitem os alunos atendidos”. 

Considerando os conteúdos apresentados na revista Pedagogium, é 

importante ressaltar o valor informativo e didático que ela apresenta. Por exemplo, a 

parte explicativa sobre a mudança da moeda brasileira, apresentada pela professora 

Júlia, deve ter sido bastante útil e formativo para o professorado, pois, com certeza 

seria este um assunto muito exigido do professor de matemática pelos seus 

aspectos numéricos e econômicos que atinge toda a população.  

Este aspecto formativo da revista Pedagogium se configura como um 

elemento importante no papel da Associação do Professores do RN, por meio da 

revista que tinha veiculação no estado do Rio Grande do Norte em edições 

quadrimestrais.   

Na parte seguinte abordaremos a efetivação da prática dos professorandos 

da Escola Normal de Natal, como também um espaço de formação e aplicação dos 

conhecimentos teóricos de professores atuantes no ensino primário do estado.    

 

 

5.2 PRÁTICA DE ENSINO: O ESTÁGIO DOS ALUNOS DA ESCOLA NORMAL NA 

ESCOLA MODELO E A MATEMÁTICA 

 

 Nos reportaremos as atividades da Prática de ensino a partir de um 

documento datado de 1957 e de depoimento de ex-aluna da Escola Modelo e da 

Escola de Aplicação e ex-professora da Escola de Aplicação. 

 Nesse período a Escola Normal de Natal funcionava no prédio da Escola 

Augusto Severo. O Curso Normal tinha a duração de quatro anos e ao término do 

terceiro ano os alunos eram submetidos a um processo de aptidão pedagógica. 
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Nesse processo os alunos realizavam as aulas de Prática (hoje o que chamamos de 

Estágio Supervisionado) em sala de aula na Escola Modelo “Augusto Severo”. 

 Sobre a atuação dos alunos (professorandas) da Escola Normal na Escola 

Modelo (Escola de Aplicação), nas palavras da ex-aluna Maria Coeli, lembra com 

muita alegria quando as professorandas chegavam na sala de aula, “levavam muitos 

materiais de ensino e movimentavam as aulas com muitas novidades”. Sobre a 

Escola Modelo, Maria Coeli, tem boas lembranças, pois estudou nessa escola desde 

o jardim de infância até o final do curso primário, do ano de 1959 a 1964.  

 

Imagem 53: Fotografia de ex-aluna da Escola Modelo 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Maria Coeli 

 

 Maria Coeli nos falou que tem muitas lembranças dos seus professores, em 

especial da professora Joana que era muito carinhosa com os alunos e destinava 

atenção individualizada aos alunos em dúvidas com as tarefas de classe. Porém, 

embora essa professora fosse muito atenciosa, ela não tinha muita habilidade para 

trabalhar com os conteúdos de matemática:  

 
 

Ela utilizava a tabuada para treinar as operações aritméticas, não 
fazia relação com conteúdos do cotidiano do aluno, mas eu decorei a 
tabuada e não tinha dificuldade com as operações, como até hoje 
não tenho, aliás eu era conhecida na minha turma como uma boa 
aluna. Porém, minha dificuldade estava em resolver problemas 
porque eu fazia as operações de forma mecanizada, não fui treinada 
para pensar e construir as condições necessárias para organizar o 
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pensamento lógico e resolver problemas. (Depoimento Oral: Maria 
Coeli, 2016) 

 
  

 A referida aluna acrescentou que até gostava de estudar a tabuada e mostrar 

para as colegas que não errava quando a professora fazia a tomada da lição, mas 

gostava mais quando as normalistas chegavam para a Prática com materiais mais 

interessantes. Maria Coeli nos relatou que quando concluiu o primário na Escola 

Modelo, fez o curso ginasial e científico na Escola Doméstica de Natal, depois 

ingressou na UFRN no curso de Pedagogia e anos depois voltou para a Escola 

Modelo como professora. 

Na Escola Modelo, a Prática de ensino das professorandas da Escola Normal 

ocorria quando os alunos estavam a concluir o terceiro ano, e todo o processo de 

aptidão pedagógica era realizado nos meses de abril a novembro de cada ano. No 

processo de aptidão pedagógica se dava com a aplicação da Prática (estágio), em 

turmas da Escola Modelo que funcionavam no mesmo prédio da Escola Normal.  

Neste processo, as professoras da Escola Normal acompanhavam os alunos 

(professorandas) e os avaliavam observando-os em três fases da prática de ensino 

(observação, participação e direção). O acompanhamento pelas professoras era 

registrado em uma “ficha de julgamento”, em que os alunos (professorandas) eram 

avaliados individualmente.   

De acordo com os documentos pesquisados, observamos que o planejamento 

das atividades da Prática se dava no início do ano, no mês de março. Conforme se 

dava no planejamento, todos os alunos (professorandas) se subdividiam entre as 

turmas da Escola Modelo para atuarem participando de três fases da Prática. As 

fases (períodos) são: I Período – Observação, II Período – Participação, III Período – 

Direção. Como nos documentos pesquisados, os alunos da Escola Normal eram 

tratados por professorandas (todos os alunos eram do sexo feminino), a partir de 

agora ao nos referirmos a estes, iremos tratá-los com esta denominação. Iremos 

também destacar as três fases (Períodos) da prática de ensino por Prática e as três 

fases da Prática por Observação, participação e Direção 

Deste modo, as professorandas passavam o ano inteiro observando, 

participando e dirigindo suas aulas nas turmas de primeira a quinta série do Ensino 

Primário na Escola Modelo. Essa sistemática aliada aos conhecimentos teóricos 
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promovidos pela Escola Normal de Natal, era responsável pela formação científica e 

docente dos professores da época.  

A fase de Observação ocorria nos meses de abril e maio, distribuída em 

quatro semanas. A fase de Participação ocorria nos meses de agosto e setembro, 

também distribuída em quatro semanas. A fase de Direção, que era a regência da 

sala de aula, ocorria entre os meses de setembro e outubro, distribuídos em seis 

dias de aulas para cada professoranda. 

Durante a Prática havia um acompanhamento sistemático às professorandas 

em que toda a frequência destas professorandas e a avaliação de sua Prática era de 

competência das coordenadoras da Escola Modelo e das professoras da Escola 

Normal. No material pesquisado encontramos três documentos dos quais faremos 

algumas descrições, porém tomaremos como referência o terceiro documento para 

realizarmos algumas apreciações preliminares, pois neste encontramos descrições 

sobre a prática das professorandas na disciplina aritmética. 

 

Documento 1: gráfico de frequência da Prática das professorandas  

  

 Neste documento constam vinte e três (23) professorandas observadas por 

duas coordenadoras (Carmem Fernandes Pedroza – professora de Metodologia da 

Matemática e Maria Alexandrina Sampaio – professora de Língua Portuguêsa). 

 De acordo com depoimento da ex-aluna da Escola Normal, Maria José 

Peixoto, professora de Metodologia da Matemática Carmem Pedroza, usava muitos 

recursos didáticos no preparo das professorandas, ela mesma confeccionava seus 

materiais de ensino, tais como jogos, ábacos, e outros.  

 Devemos registrar aqui, a organização deste documento em sua estrutura 

formal: O gráfico feito em papel quadriculado em que apresentava cada 

professoranda com seu desempenho nas três fases da Prática. Ficou fácil de 

compreender este gráfico pela legenda nele disposta, isto é, cada quadrícula do 

papel correspondia a um dia de frequência e cada fase foi pintada por uma cor 

distinta. Na legenda tinha a quantidade de dias destinados a cada fase. Desse 

modo, o gráfico geral da turma representa visualmente um instrumento para leitura e 

interpretação do conteúdo.     
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Imagem 54: gráfico de frequência da prática das professorandas 

 

 

Fonte: Arquivo do IFESP 

 

 

Documento 2: quadro de distribuição das professorandas por turmas para 

atuação nas três fases da prática 

 

 Neste documento observamos que as professorandas de todas as turmas do 

curso normal foram distribuídas por grupos para desenvolverem suas aulas práticas 

nas turmas da Escola Modelo. Formaram com a turma oito grupos e distribuíram nas 

turmas de 1º ao 4º ano da Escola Modelo para cumprirem as três fases da Prática 

de Ensino, o período de observação, o período de participação e o período de 

direção.  
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 No primeiro período, o de observação, cada grupo passava oito semanas (nos 

meses de abril e maio) observando as turmas, havendo uma espécie de rodízio, de 

modo que esses grupos pudessem observar turmas de todas as séries (1º ao 4º 

ano). O período de observação se constituía no ingresso das professorandas na 

Prática, de modo que estas deveriam observar os pormenores da atuação da 

professora regente da sala, a postura, a forma de encaminhar as atividades, o modo 

de ensinar, o conhecimento científico em todas as áreas de ensino. Ou seja, os 

conteúdos atitudinais, procedimentais e conceituais.  

 Depois desse período as professorandas da Escola Normal voltavam para 

suas salas de aula para discutirem com as coordenadoras da Prática as 

observações feitas. Neste ano as professoras da Escola Normal que 

acompanhavam a prática pedagógica eram Carmem Fernandes Pedroza e Maria 

Alexandrino Sampaio.  

 O período de participação ocorrido entre os meses de agosto e setembro era 

destinado a participação das professorandas nas aulas da professora regente da 

sala, isto é, elas podiam contribuir com a aula e fazer algum questionamento ou 

retirar alguma dúvida com a regente da turma. Da mesma forma que no período de 

observação os alunos continuavam distribuídos em grupos e circulavam por várias 

turmas. Esse período tinha duração de seis semanas distribuídas entre os meses de 

agosto e setembro. Era um período de preparação para a regência de sala de aula, 

para organizarem seus planos de aula com base na observação da professora 

regente e orientação das coordenadoras da Prática. 

 No terceiro período, o da Direção, as professorandas já deveriam estar com 

seus planos de aula prontos para atuarem em sala de aula, era o período da 

regência da turma que tinha duração de seis semanas entre os meses de setembro 

a outubro. Esse período era o que elas teriam de demonstrar suas aptidões para o 

cargo de professora em seus conhecimentos científicos e pedagógicos. Em 

matemática teriam que desenvolver atividades docentes demonstrando os saberes 

elementares para o curso primário.  

 

 

 

 

 



186 

 

 

Imagem 55: quadro de distribuição das professorandas por turmas para atuação nas três 
fases da prática 

 

 

Fonte: Arquivo do IFESP 

 
 
Documento 3: Quadro de desempenho dos alunos com classificação 
 
 Neste documento observamos que havia uma forma de classificar das 

professorandas da turma de acordo com seu desempenho na prática, isto é, as que 

obtivessem melhores notas teriam uma melhor classificação. Para a composição da 

média de aprovação eram consideradas a frequência das professorandas nas três 

fases da prática e duas notas atribuídas na participação e na direção. A partir da 

média de aprovação as coordenadoras da Prática faziam a classificação. 

Observamos que na turma constante no documento analisado, a aluna classificada 

em primeiro lugar obteve média cem (100) e a última classificada obteve média 

sessenta e dois (62).  
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Imagem 56: Quadro de desempenho dos alunos com classificação 

 
Fonte: Arquivo do IFESP 

 

 No documento anterior (Imagem 55), as notas da primeira coluna dizem 

respeito a frequência (assiduidade), da segunda coluna aos desempenhos em língua 

portuguesa e da terceira coluna referem-se ao desempenho em Aritmética. 

Observamos que a maioria das professorandas obteve média de aritmética menores 

que as de língua Portuguesa.  Porém, pelo menos para essa turma de 

professorandas as médias de aritmética não estão baixas, apenas duas abaixo da 

média 70, contudo a maioria se mantinha abaixo das médias de língua portuguesa. 

 Em relação ao desempenho em matemática a prática de professores no curso 

primário da época, tal qual a professora que privilegia o ensino de aritmética pela 

memorização da tabuada, de acordo com Campos,1959 essa atividade não deveria 

preceder a atividade de contagem, nem da experiência concreta.  

 

Na adição e subtração, como na multiplicação e divisão, é necessário 
que as primeiras experiências sejam de natureza concreta. O 
professor de metodologia poderá mostrar a maneira de conduzir o 
estudante a que descubra como fazer uma operação e porque fazê-
la de tal ou qual modo. (FRANÇA CAMPOS, 1959, p. 55) 
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 Ao que foi observado nos documentos e nos depoimentos anteriores, a 

professora de Metodologia da Matemática da Escola Normal, nessa época colocava 

em prática essas orientações e contribuía para o desempenho das profesorandas 

atingindo também as expectativas de alunas da Escola Modelo.  

 Conforme foi observado no material da Prática todas as alunas dessa turma 

foram classificadas a obterem o diploma de professoras formadas pela Escola 

Normal para atuarem no Ensino Primário e seu desempenho registrado em 

documento, conforme modelo da imagem seguinte. 

 

Imagem 57: Diploma de Professor Primário 

 

Fonte: Arquivo do IFESP 

 

 Podemos considerar também, que as orientações didáticas contidas nas 

revistas de ensino, como em Campos, 1959 e as atividades da Prática de ensino 

contribuíram nesse período para a formação de professores da Escola Normal de 

Natal. Na parte seguinte discorreremos sobre o curso de extensão do professor 

Malba Tahan na Escola Normal de Natal, o qual se constituiu mais uma atividade de 

apoio à formação dos professores da época.  
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5.3 O CURSOS DE MALBA TAHAN NA ESCOLA NORMAL DE NATAL  

 

Na década 1950 ocorreram algumas iniciativas em aprimoramento da 

matemática na Escola Normal de Natal, podemos citar como exemplo o curso 

ministrado pelo professor Júlio Cézar de Melo e Souza (Malba Tahan) aos 

professorandos da Escola e aos professores da rede pública do Estado.  

Nessa época o ensino de matemática era marcado pelo rigor e pelo 

formalismo, pois, cresciam os avanços computacionais que ganhavam destaque no 

cenário mundial e as engenharias para dar suporte a esse avanço. Portanto, não era 

comum se pensar num ensino mais voltado para a formação de professores ou no 

que chamamos hoje, educação matemática.  

As discussões sobre a formação do professor, nesse caso, o professor de 

matemática, ganharam maior ênfase no Brasil na década de 1990. Porém, a partir 

dos primeiros anos do século XX já se pode identificar o surgimento de um 

movimento a favor de uma Educação Matemática. É importante destacar que a partir 

dos anos 1930 Euclides Roxo, Malba Tahan, e outros educadores daquela geração 

apareciam no cenário nacional e levantavam discussões sobre a problemática do 

ensino e da aprendizagem da matemática na educação brasileira.   

Na década de 1950 algumas discussões e ações já se apresentavam no 

Brasil com o trabalho do professor Júlio César de Melo e Souza. Como autor, ele 

escreveu mais de 120 livros, sendo metade deles do gênero literatura infanto-juvenil. 

Algumas destas obras trataram da Matemática e outras da história, do cotidiano e 

dos valores da cultura árabe, além de outros temas instigantes. A outra metade de 

sua produção tratou da Matemática: escreveu livros didáticos, de história, de 

curiosidades e outros gêneros que contribuíram para a popularização da 

Matemática. (LOPES, 2012, p. 2). 

Em relação ao ensino e ao ensino da Matemática, Malba Tahan se destacou 

publicando obras como „A Didática da Matemática‟, „O Mundo Precisa de Ti 

professor‟, „Páginas do Bom Professor‟ e „Roteiro do Bom Professor‟. Sua obra de 

maior destaque é „O Homem que Calculava‟, publicado na década de 1920 sua 

primeira edição e a 25ª em 1975. Somente em 1983 saiu a publicação da 26ª edição 

desta obra que coincide com um período em que educadores matemáticos de todo o 

país, interessados em discutir, em um momento de retorno à democracia, questões 
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relacionadas ao processo ensino e aprendizagem da Matemática e a ele agregar 

alternativas que possibilitassem apresentá-la de maneira mais significativa. 

(SIQUEIRA FILHO, 2013, p. 34). 

Pela importância de sua obra e de suas contribuições ao ensino da 

matemática, o dia 06 de maio foi sugerido pela Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática (SBEM), como o „Dia Nacional da Matemática‟, em homenagem à data 

de nascimento do Prof. Júlio César de Mello e Souza (1895-1974).  

Nos anos 1950 Malba Tahan ministrou pelo Brasil diversos cursos de 

formação de professores e contribuiu de maneira efetiva assinando junto com os 

professores Manoel Jairo Bezerra e Ceres Marques de Moraes materiais didáticos 

do Ministério da Educação e Cultura - MEC. No estado do Rio Grande do Norte 

Malba Tahan ministrou cursos na Escola Normal de Natal e na Escola Doméstica de 

Natal no ano de 1958. Sobre a repercussão do curso ministrado pelo professor na 

Escola Normal de Natal, GUITIERRE (2008), destaca que: 

 
 

No Jornal A República, de 08 de abril de 1958, na página 6, estava a 
informação de que o Professor Mello e Souza “levou” ao Auditório da 
Escola Normal de Natal um “crescido número de pessoas” e que 
quem foi à Escola Normal “não se decepcionou”. Numa reportagem 
do Jornal A República, de 31 de janeiro de 1959, cuja manchete era: 
elevação do nível educacional do Estado: uma das diretrizes da atual 
administração, constava que Malba Tahan também ministrou aulas 
na Escola Doméstica de Natal, durante um curso voltado às reformas 
do Ensino Primário e Normal. (GUTIERRE, 2008, p. 172-173). 

 
 
No cenário nacional Júlio Cézar de Mello e Souza, o Malba Tahan contribuiu 

tanto com publicações para o ensino em geral como para o ensino da matemática, 

OLIVEIRA (2007), afirma que, 

 

Ao analisar, no acervo do Instituto Malba Tahan (IMB), as atividade 
docentes de Júlio César de Mello e Souza, na década de 1940 
percebi que sua “agenda” era repleta de conferências, noites árabes, 
aulas, projetos educacionais arrojados e atividades sociais em geral, 
tais como: lançamentos de livros, encontros em entidades sociais 
(Lions, Rotary e outros), visitas a institutos de portadores do mal de 
Hancen – recriar cada momento belo vivido e ir mais! (OLIVEIRA, 
2007, p. 42). 
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No ensino da matemática ministrou cursos de formação para professores por 

diversas cidades. No ano de 1958, Malba Tahan ministrou curso de formação de 

professores, em São Paulo. LORENZATO (1995) destaca esse curso e a influência 

de Malba Tahan em sua escolha em ser professor de matemática: 

 
Era julho de 1958. Todos os três jornais de São Carlos (SP) 
noticiavam a chegada de Malba Tahan que durante 12 dias, iria 
ministrar curso de extensão a professores. Estes lotaram as vagas 
dos cursos de “Metodologia da Matemática na Escola Primária” e de 
“A Arte de Contar Histórias”. Eu, iniciante na arte de ensinar 
Matemática, optei pelo primeiro dos cursos. E foi assim que nós nos 
conhecemos, mas sem eu ter consciência do valor do mestre, o 
professor Júlio César de Mello e Souza, ex-catedrático da Faculdade 
Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, engenheiro, ex-
professor do Colégio Pedro II, didata por excelência, escritor e sábio. 
Por sua influência, decidi tornar-me professor de Matemática. 
(LORENZATO, 1995, p. 95) 

 
 
Um pouco antes do curso ministrado em São Paulo, citado acima por 

LORENZATO, 1995, Malba Tahan ministrou curso em abril de 1958 na Escola 

Normal de Natal. Esse curso foi registrado pela aluna Maria Nalva Xavier de 

Albuquerque em um caderno, intitulado por ela „Aulas do professor Malba Tahan‟.   

Na primeira página do caderno há a assinatura do professor, e percebe-se o 

capricho com que o caderno foi ilustrado pela aluna com desenhos coloridos e 

muitos dos ensinamentos do professor. 

Durante o curso, para a organização do registro no caderno, o professor 

Malba Tahan sugeriu que a turma construísse um „caderno controlado‟. Essa 

sugestão de registro do curso em caderno personalizado era uma forma de motivar 

os alunos e servir de orientações para o trabalho didático em turmas do curso 

primário. 

Imagem 58: contra-capa do caderno da professora Maria Nalva Xavier de 
Albuquerque 

 

Fonte: Arquivo do IFESP 
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Imagem 59: capa do caderno da professora Maria Nalva Xavier de Albuquerque 

 

Fonte: Arquivo do IFESP 

 

A construção do „caderno controlado‟ ocorreu também no curso de São Paulo, 

conforme explica Lorenzato, 1995, 

 
 
Malba Tahan escolheu o “método eclético com caderno controlado” e 
explicava: “chama-se „eclético‟ porque lança mão de tudo de bom 
que os outros métodos possuem e „caderno controlado‟, porque cada 
aluno fará seu caderno que será avaliado ao final do curso”. Esse 
caderno deveria conter o registro das aulas, sendo um assunto em 
cada página, (páginas numeradas) em diferentes cores e com 
ilustrações; todas as aferições de rendimento escolar também 
deveriam estar anexadas ao caderno e este se encerrava com uma 
auto-crítica (do autor do caderno). (LORENZATO, 1995, p. 95-96) 
 

  
 
Todos esses elementos descritos por Lorenzato, sobre o „caderno controlado‟, 

aparecem no caderno da professora Nalva, em Natal. Podemos perceber desde 

suas primeiras páginas a organização visual com cores, ilustrações, colagens e 

atividades. 
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Imagem 60: Primeira página do caderno da professora Maria Nalva Xavier de 
Albuquerque 

 

Fonte: Arquivo do IFESP 

   

 O caderno apresenta questões relacionadas ao ensino, citações, observações 

ao estímulo do ato de ensinar, metodologia de ensino, atividades com uso de jogos e 

outras. Ao apresentar como motivação para o ensino da matemática foram sugeridos 

quatro recursos, os quais o professor considerava mais importantes, quais sejam: 

objetivo imediato, a interrelação com a vida, os jogos e a recreação matemática. 

Sobre a „interrelação com a vida‟, o professor sugeria o desenvolvimento de 

exercícios e problemas relacionados com a região e a vida dos alunos. Essa 

orientação se constituía como avanço, pois, os livros didáticos da época não tinham 

a preocupação em fazer essa interrelação.  
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Sobre o jogo, coube algumas orientações didáticas do seu uso e teorização 

sobre o uso do jogo no universo infantil, público alvo do professor primário. Convém 

lembrar que o curso foi ministrado para alunos da Escola Normal de Natal, cuja 

finalidade era o ensino primário. A seguir, alguns registros no caderno controlado 

sobre o uso do jogo. 

 

Imagem 61: Páginas 2 e 3 do caderno da professora Maria Nalva Xavier de 
Albuquerque 

  

Fonte: Arquivo do IFESP 

 

Verificamos nessas duas páginas que o professor apresenta três concepções 

do jogo como brinquedo ou recreio, atividade recreativa e como atividade didática. 

Na atividade didática, há uma sequência didática sugerida.  

Nas páginas seguintes do caderno, há registro de que o jogo pode ser de 

aprendizagem e de classe. Caracteriza o jogo de classe como atividade lúdica que já 

fazendo parte do universo infantil e na aprendizagem, o jogo também tem como 

finalidade melhorar a linguagem matemática da criança.   
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Imagem 62: Página 4 do caderno da professora Maria Nalva Xavier de Albuquerque 

 

 Fonte: Arquivo do IFESP 

 

Contam também, algumas teorias sobre o jogo no universo infantil. São 

apresentadas cinco teorias: teoria do descanso; teoria do excesso de energia, teoria 

do ativismo, teoria do exercício preparatório e teoria do exercício complementar. 

As teorias se referem ao jogo como brincadeira e giram em torno da busca de 

resposta que expliquem por que a criança brinca. São apresentados os enunciados 

de cada uma e a afirmação de que todas as teorias foram rejeitadas. 
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Imagem 63: Páginas 5 e 6 do caderno da professora Maria Nalva Xavier de 
Albuquerque 

  

Fonte: Arquivo do IFESP 

 

Nas páginas seguintes Malba Tahan apresenta algumas funções secundárias 

do jogo e algumas curiosidades em torno dos números (explica que são palavras 

palíndricas) e aplica aos números. Por exemplo, nas expressões palíndricas 

(16+61=77); (14x82=28x41); afirma que todo número histórico é palíndrico, 

(números bíblicos: 666-besta fera; 33-idade de cristo).  

Essas atividades, o professor considerava como motivadoras para o ensino 

da matemática, pois, poderia aguçar a curiosidade do aluno em resolver operações 

aritméticas e encontrar resultados surpreendentes onde os algarismos dos números 

apresentados são simétricos ou os mesmos alterando apenas sua disposição em 

relação a ordem no sistema decimal. Muitas das atividades e orientações didáticas, 

apresentadas no curso estão no livro Didática da Matemática do professor Melo e 

Souza. 
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Imagem 64: Páginas 9 e 10 do caderno da professora Maria Nalva Xavier de Albuquerque 

 

Fonte: Arquivo do IFESP 

 

Podemos destacar ainda, o exercício 8, ilustrado no caderno controlado da 

professora Nalva, em que o professor sugere o uso do apagador para ir apagando 

os números e resolvendo uma operação de aritmética, seria essa uma forma simples 

de chamar a atenção da criança. Nessas ilustrações percebemos sua forma peculiar 

de ensinar matemática, fazendo dos exercícios de aritmética uma forma mais 

simples de dar aulas, conforme afirma Barbosa: 

 
 
Seus princípios, tão diferentes no modo de dar aula, são bem 
simples e o próprio Malba se encarregou de enunciá-los no livro 
Antologia da Matemática: "Deve-se ensinar bem o fácil, o que é 
básico e fundamental; insistir nas noções conceituais importantes; 
obrigar o estudante a ser correto na linguagem, seguro e preciso em 
seus cálculos, impecável em seus raciocínios". Tudo que possa 
cheirar a chatice e obscuridade deve ser evitado ao máximo. 
(BARBOSA, 2009, p.15.) 
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De fato como afirmam alguns pesquisadores e o próprio Malba Tahan em 

algumas de suas obras, e também era enfatizado em seus cursos, é que seria 

necessário encontrar uma forma mais simples de ensinar matemática partindo de 

situações mais reais até chegar a abstração, não esquecendo de abordar os 

conceitos matemáticos e estimular o raciocínio do aluno. Porém, seria necessário 

também reduzir o caráter algebrista presente exageradamente nos livros didáticos e 

no ensino de matemática da época. 

Pelo que é apresentado no caderno, Malba Tahan dá muita ênfase ao jogo e 

considera-o como recurso de motivação para o ensino, essa orientação também se 

constituía como um avanço, pois, no Brasil, somente a partir dos anos 1980 esse 

fator motivacional tomou foco nas discussões sobre o ensino de matemática. 

Nessa época em que o ensino de matemática era marcado pelo rigor e pelo 

formalismo, podemos dizer que esses cursos trouxeram grandes contribuições para 

o ensino da Matemática, visto que a proposta trazia inovações para o ensino. Nas 

palavras de Oliveira, 2007, essas contribuições,  

 
 
apresentando suas propostas inovadoras e mostrando uma grande 
inquietação com o ensino vigente da época. Ele usava de palestras, 
do conteúdo de seus livros e até mesmo de ironias contra os 
“algebristas” e ousava em suas atitudes de educador, para proclamar 
o que julgava sensato para a educação. (OLIVEIRA, 2007, p. 29). 

 
 
 Malba Tahan se constituiu não só um literário conhecido nacionalmente, mas 

um educador, preocupado em mudar a situação dos professores, em vista de trazer 

melhorias ao ensino de matemática como um todo no nosso país. 

 Dentre suas obras „A Didática da Matemática‟ é a que nos chama mais 

atenção, tanto por conter ideias não só de Malba Tahan, mas também de outros 

autores que escreviam para o MEC, quanto pelo seu objetivo principal que era o de 

trazer ideias simples de como e porque ensinar matemática. Essas ideias são bem 

ilustradas no curso realizado na Escola Normal de Natal. Podemos destacar ainda, o 

exercício 13, ilustrado no caderno controlado da professora Nalva, em que o 

professor chama a atenção para o ensino da fração, na parte do caderno anunciada 

por Metodologia da Aritmética. 
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Imagem 65: Páginas 21 e 22 do caderno da professora Maria Nalva Xavier de 
Albuquerque 

 

Fonte: Arquivo do IFESP 

 

Sobre essas ideias de como e porque ensinar matemática estão postas no 

livro Didática da Matemática, que levaram LOPES (2012), a admiração por essa 

obra: 

  
 
Entretanto, quero dizer que, diferentemente da maioria dos fãs de 
Malba Tahan, não fui fisgado pelo Malba Tahan do livro “O Homem 
que Calculava”. Fui atraído pelo livro “Didática da Matemática”, livro 
no qual apresenta suas ideias sobre como e porque ensinar 
matemática. Com o tempo vim a descobrir que muitas das ideias 
deste livro não eram exclusivas de Malba Tahan, mas sim de um 
grupo que escrevia apostilas de didática da matemática para o MEC 
no final dos anos 1950, os materiais didáticos do MEC sobre 
Matemática eram assinados pela professora Ceres Marques de 
Moraes, por Júlio César de Mello e Souza (o Malba Tahan) e por 
Manoel Jairo Bezerra. Partes do livro Didática da Matemática já 
haviam sido publicadas em outras obras de Malba Tahan como 
“Páginas do Bom Professor”; os dois volumes da sua didática 
parecem ter sido escritos como uma sistematização de um conjunto 
de ideias e escritos dispersos em vários artigos e obras. (LOPES, 
2012, p. 3) 
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Sem dúvida as contribuições de Malba Tahan para o ensino de matemática 

foram de grande relevância, tanto no que se refere às suas publicações, como aos 

cursos por ele ministrados.  No livro Didática da Matemática destacamos, ainda, a 

afirmação de VELLO, 2006: 

 
 
Em “Didática da Matemática”, encontramos orientações detalhadas 
de como implantar nas escolas os Laboratórios de Matemática, 
sabidamente indispensáveis à boa formação nessa ciência de 
múltiplas aplicações em nossa vida. Julinho de Mello e Souza 
descobre o poder da matemática nas atividades lúdicas, nos jogos 
infantis, nas brincadeiras, nas lendas... (VELLO, 2006, p.2) 
 

 

Na obra Didática da Matemática, o professor também sugeria o uso da 

história da matemática no ensino. Conforme podemos visualizar no „caderno 

controlado‟ da professora Nalva, algumas atividades envolvem a história de sistemas 

de numeração: 

 

Imagem 66: Páginas 27 e 28 do caderno da professora Maria Nalva Xavier de 
Albuquerque 

 

Fonte: Arquivo do IFESP 
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Outro fator de importância da obra Didática da Matemática foi o combate ao 

algebrismo.  Malba Tahan combatia o ensino como era empregado na sua época, 

que para ele, tinha como função somente complicar a matemática, afastando-a da 

realidade, tornando o ensino menos eficaz. As orientações para o uso da história da 

matemática e para implantar os laboratórios de matemática nas escolas, foram 

apresentadas por Malba Tahan, no livro „Didática da Matemática‟ e também no curso 

ministrado em São Paulo:  

 
 
[...]e para surpresa geral, ouvimos o mestre recomendar que, em 
nossas salas de aula, nos utilizássemos de laboratório de ensino de 
Matemática, de jogos Matemáticos, de redescoberta, do raciocínio 
heurístico, de resolução de problemas, de histórias da Matemática e 
de aplicações da Matemática. Embora muitos desses assuntos, hoje, 
estejam relativamente divulgados entre nós, professores, em 1958, 
falar sobre eles no interior de S. Paulo era tarefa apenas para um 
precursor. (LORENZATO, 1995, p. 95) 
 

 
Seria essa uma forma de combater o algebrismo, em que Lorenzato, afirma 

que Malba Tahan chamava de „entulho da matemática‟.  

Muitos estudos apontam para a importância de Malba Tahan em contribuir 

para a educação matemática, pois suas principais publicações foram voltadas para a 

formação de professores. Além disso sua atitude de ministrar cursos, conferências e 

palestras com propostas inovadoras, bem como, sua inquietação quanto à forma de 

ensinar na época atingiu um universo considerável de professores tanto da área de 

matemática como do ensino primário. 

Uma forte característica de seus cursos, palestras ou aulas para professores 

era que sempre começava enfatizando a importância da Matemática, os conceitos 

envolvidos nas questões e o uso de um „caderno controlado‟, como o caderno da 

aluna Nalva da Escola Normal de Natal, que deveria ser sempre decorado, contendo 

frases motivadoras e muita organização. O caderno também continha orientações 

didáticas e atividades de ensino que no final do curso teriam o objetivo de servir 

como material avaliativo do aluno no curso.  

Nos cursos e nas obras ele buscava inovar o ensino incentivando o uso de 

recursos didáticos favoráveis ao ensino, tais como o uso de jogos, uso da história da 

matemática, resolução de problemas com assuntos do cotidiano dos alunos. Diante 

das considerações apresentadas sobre as contribuições para a Educação 
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Matemática, em especial no curso na Escola Normal de Natal, podemos afirmar que 

Malba Tahan buscou sintetizar ideias de como favorecer o ensino e a aprendizagem 

em matemática, fazendo da aula um local rico de interações e de aprendizagem 

prazerosa e significativa.  

O curso de Malba Tahan certamente influenciou o ensino de matemática da 

época na Escola Normal, e o ensino Primário no estado do RN, bem como sua obra, 

em especial a Didática da Matemática, que na época estava em ascensão as 

discussões sobre o ensino de matemática. 

Conforme discutimos em outras sessões, as revistas pedagógicas, os livros 

didáticos, os materiais didáticos, as práticas de estágio certamente serviram como 

suporte e desenvolvimento do ensino e da aprendizagem da matemática elementar 

em diferentes épocas na Escola Normal de Natal, desencadeando práticas efetivas 

no ensino primário do RN.  
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6. CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES  

 

De volta ao começo .......... 

Iniciamos nossas considerações mencionando que, o Instituto de Educação 

Superior Presidente Kennedy – IFESP, como já foi dito, tem sua institucionalização 

com base em uma matriz vocacional iniciada ainda nos finais do século XIX e início 

do século XX, com a criação da Escola Normal de Natal, cuja meta era formar 

professores para atuarem no ensino primário. 

Atualmente, o IFESP, vinculado ao Governo do Estado do RN tem como 

missão formar professores para atuarem na Educação Básica, ofertando os cursos 

de Licenciatura em Letras, Pedagogia e Matemática, além de cursos de 

Especialização e Extensão. Julgamos esta informação importante pelo fato de 

fazermos parte do corpo docente desta instituição, pois é deste lugar de 

posicionamento, que produzimos esta história da cultura escolar em foco.  

Por ter esta instituição a missão de formar professores para atuarem também 

no ensino de matemática nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio, se faz necessário conhecer a história das disciplinas escolares da 

matemática elementar, pois, identificar como se deu a formação de professores que 

ensinaram matemática ao longo de décadas do século passado, significa 

compreender a identidade de uma instituição pioneira na formação de professores 

do Estado, e por sua vez, significa compreender nossa própria identidade, uma vez 

que somos professores desta instituição. 

Essa compreensão nos faz refletir de que modo estamos ensinando 

matemática aos professores que ensinam matemática e quais foram as heranças 

que recebemos da formação docente imprimida ao logo desse período histórico. Isto 

é, de que modo o ensino de matemática dado na Escola Normal contribuiu para o 

modelo didático e conceitual adotado e desenvolvido nos grupos escolares no início 

do século XX e de que modo esse modelo migrou para as novas orientações 

didáticas/pedagógicas que passaram a ser formalizadas nas propostas de 

programas de ensino elaboradas e utilizadas na formação continuada de 

professores para o ensino de primeiro grau (anos iniciais), de acordo com a lei 

5.692/71, no início da década de 1970, período final vinculado a nossa pesquisa. 
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Na nossa pesquisa, compreender aspectos da formação de professores que 

ensinavam matemática, nas primeiras décadas do século XX, é uma tarefa que 

talvez venha a preencher a lacuna de olhar a instituição do lado de dentro dela, pois 

nos posicionamos no interior da instituição, minimizando a visão externalista, ou 

seja, uma maneira de olhar como quem a observa de fora para dentro. Entendemos 

que, buscar preencher essa lacuna é de fato um dos papeis da história das 

disciplinas escolares, conforme apontam alguns historiadores. 

Na busca por abordar esses aspectos em nosso exercício de pesquisa, 

adentramos nos arquivos e estudamos documentos tais como, legislação, 

programas de ensino e materiais didáticos com o intuito de olhar para a história das 

disciplinas escolares da matemática elementar na Escola Normal de Natal e 

compreender o seu desenvolvimento, suas mudanças curriculares e sua relação 

com propostas de outros estados brasileiros, sempre no sentido de entender a 

dinâmica circulatória desses saberes matemáticos escolares na formação de 

professores primários no período investigado. 

Em relação ao objeto de estudo, as matemáticas elementares da Escola 

Normal de Natal, nossas inquietações apontaram para os seguintes 

questionamentos: Quais disciplinas da área de Matemática faziam parte do currículo 

na Escola Normal? Como as disciplinas de Aritmética, Geometria e Desenho se 

constituíam dentro dos programas oficiais da Escola Normal e qual sua relação com 

o curso primário? Como os conteúdos dessas disciplinas eram abordados nos 

materiais didáticos da época? Como os conteúdos dessas disciplinas eram 

compreendidos pelos alunos e como eram desenvolvidas práticas docente em aulas 

de Matemática para o ensino primário? 

Consideramos que os questionamentos levantados inicialmente, como 

pressuposto da pesquisa nos levaram objetivar constituir um percurso histórico 

acerca do ensino de Matemática na Escola Normal de Natal, de modo que se 

pudesse revelar alguns aspectos das trajetórias da Aritmética, da Geometria, da 

álgebra e do Desenho na formação de professores primários na Escola Normal de 

Natal do estado do Rio Grande do Norte, no período de 1908 a 1970. Ao longo do 

período de estudo e pesquisa foi possível construir esse percurso que se constitui 

uma história da educação matemática no Rio Grande do Norte. 

Para a construção dessa história foi necessário buscar na literatura 

específica, por meio da pesquisa bibliográfica, assuntos referentes à história social e 
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política relacionadas ao ensino da Matemática proposto na Escola Normal de 

Natal/RN, bem como as legislações que deram validade e sustentabilidade às 

políticas de formação e seus modelos de formação. Além disso, foi necessário 

identificar os saberes matemáticos elementares tratados na Escola Normal de Natal 

e, daí poder caracterizar os materiais didáticos e outros materiais textuais utilizados 

para concretizar uma abordagem didática para a Matemática das disciplinas 

Aritmética, Geometria, Álgebra e Desenho, e, enfim esclarecer alguns dos modos 

como esses materiais foram utilizados na Escola Normal de Natal. 

Percebemos, ainda, o quanto seria importante nessa construção histórica o 

exercício arqueológico de descrever como os conteúdos dessas disciplinas e os 

modos como as mesmas eram apresentadas nos documentos elaborados pela 

Instrução pública ou pelas secretarias de educação, nos diversos períodos 

abordados na pesquisa. Nesse movimento em busca da organização dessa 

dinâmica historicizada, um dos aspectos focados nos instigou a estabelecer 

possíveis relações existentes entre a abordagem didática da Matemática na Escola 

Normal e a prática pedagógica no Ensino Primário. 

Em todo o percurso dessa construção histórica ficou evidenciada a 

necessidade e importância de se organizar, digitalizar e divulgar os documentos 

pesquisados, principalmente no sentido de preservação da memória por meio dessa 

história construída, bem como pela possibilidade de se revisitar os fragmentos do 

passado e neles identificar enlaces profissionais em formação e em ação, assim 

como os modos de ver e praticar o ensino de matemática na escola primária. 

Reafirmando, intencionalidade da preservação da memória que, 

apresentamos uma história das trajetórias dos saberes matemáticos elementares na 

Escola Normal de Natal, no período focado, a partir da exploração dos fundamentos 

legais, históricos, culturais e sociais da criação das Escolas Normais no Brasil à 

Escola Normal de Natal por um panorama histórico da Escola Normal de Natal. 

Identificamos alguns seus dirigentes e docentes, a partir do final do século XIX, 

aspectos da criação da Escola Modelo e expansão dos Grupos Escolares a partir de 

1908. Como também, identificamos, classificamos e apresentamos alguns materiais 

didáticos utilizados na Escola Normal de Natal. 

Concretamente, analisamos os programas de ensino de três períodos, pois 

nesses períodos ocorreram alterações na legislação e, por conseguinte, a 

adequação dos programas de ensino Normal e do Ensino Primário. Sobre esses 



206 

 

programas observamos que houve aproximações e distorções entre os programas 

de ensino dessas duas modalidades de ensino. Porém, de fato foi efetivamente 

evidenciada algumas tendências pedagógicas em torno desses programas nos finais 

dos anos 1960. 

Lançamos um olhar para os livros didáticos utilizados do início do século XX 

até a década de 1970. Para a análise do material tomamos como parâmetro duas 

fases, a primeira metade do século XX e a segunda metade do século XX até 1970. 

Nesse material foi possível constatar que algumas tendências didáticas para o 

ensino de matemática se materializaram nas propostas dos autores, tais como o 

método intuitivo, as orientações da escolanovista e o movimento da matemática 

moderna. Nesse movimento de afirmação e negação de métodos e tendências 

pedagógicas alguns materiais didáticos da matemática elementar ultrapassaram 

décadas em uso na Escola Normal de Natal. 

 

Um pequeno exercício reflexivo .......... 

Os personagens dessa história, dirigentes, professores e alunos, mesmo que 

advindos de uma compreensão nossa por meio dos documentos e alguns 

depoimentos orais, desempenharam um papel importante na construção histórica, 

pois esses personagens fizeram parte de um enredo social, político e cultural do 

período em que adentramos para nossa compreensão histórica do período 

estudado.  

Podemos considerar, que os programas de ensino, a legislação e os livros 

didáticos observados, analisados e discutidos nos ajudaram a construir o percurso 

dessa história da educação matemática ao lançamos um olhar para a esses 

materiais, identificando convergências e divergências de um movimento glocal 

comparada com outras cidades brasileiras. Sobre esse aspecto, é importante 

mencionar que as mudanças curriculares e as tendências pedagógicas observadas 

nesses materiais em diferentes épocas foram observadas advindas de constituição 

de um contexto mais amplo até chegar ao estado do Rio Grande do Norte.  

Outrossim, podemos constatar que em diferentes épocas o Estado produziu 

importantes materiais pedagógicos de matemática para o ensino elementar, como foi 

o caso da obra “exercícios de aritmética” do professor Francisco Pinto de Abreu, 

material bastante usado no Curso Normal e no Curso Primário no início do século 

XX; da revista Pedagogium que circulou até meados deste século publicando artigos 
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voltados ao ensino da matemática elementar; além dos cursos de formação de 

professores voltados estudos metodológicos da matemática no curso primário e para 

a compreensão de programas de ensino do curso normal de Natal. 

Para analisar aspectos pedagógicos na formação de professores da Escola 

Normal recorremos às revistas pedagógicas que circularam no RN, aos documentos 

da prática de ensino das normalistas e a uma experiência pedagógica complementar 

materializada em um curso ministrado pelo professor Malba Tahan. Após todo o 

exercício de escrita dessa história é possível asseverarmos que esses materiais 

juntamente com depoimentos de ex-alunas nos forneceram compreensões acerca 

da inserção dos professorandos no ensino de matemática do curso primário. Além 

de nos fornecerem também, pistas sobre metodologias e modos de conceberem a 

matemática elementar para o exercício da função docente.  

 Devemos ressaltar que ao optarmos por um recorte periódico de investigação 

um pouco amplo, nos fez compreender os primeiros rudimentos de constituição da 

Escola Normal de Natal do início do século XX, a constituição de saberes 

matemáticos elementares principalmente em relação a aritmética, como no caso dos 

primeiros materiais destinados ao ensino nos textos didáticos de Antônio Trajano, 

onde identificamos elementos de uma matemática intuitiva que estava em voga na 

época. No início desse século e em anos posteriores foi importante identificar 

materiais de ensino da matemática para as disciplinas de aritmética, álgebra, 

desenho e geometria, tais como as cartas de Parker, Tabuadas, materiais de 

desenho (réguas, contadores mecânicos e outro), materiais de geometria (blocos 

lógicos e outros), além de livros didáticos, nos forneceram pistas para 

compreendermos o ensino da matemática elementar no período investigado. 

Outrossim, a amplidão do recorte periódico nos levou a compreender 

aspectos do ensino recorrentes em diferentes épocas, como o caso das tendências 

pedagógicas e materiais didáticos que, quando não utilizados tal qual na época em 

que foi constituído, sofreram alterações para se adaptarem a épocas mais recentes. 

Além, do mais chegar a um período maior, foi significativo para observarmos e 

refletirmos de que modo nós fomos formados e como estamos formando professores 

que ensinam matemática no estado do Rio Grande do Norte. 
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As dificuldades nos lançam desafios para sua superação .......... 

É importante mencionar que encontramos muitas dificuldades no percurso da 

pesquisa pela busca das fontes documentais. Uma das maiores dificuldades foi o 

acesso aos arquivos, pois dois dos nossos principais arquivos encontravam-se por 

longo tempo fechados para reformas, o Arquivo Público do RN e o Instituto Histórico 

e Geográfico; já o arquivo do IFESP estava com problemas estruturais e alguns 

documentos inacessíveis. Porém, essas dificuldades não inviabilizaram nossas 

buscas e conseguimos adentrar nesses arquivos, embora que em curtos espaços de 

tempo reunimos o acervo necessário para nossas análises.  

Podemos apontar como dificuldade, o tratamento das fontes documentais. 

Todo o material pesquisado foi digitalizado nos arquivos pesquisados, porém 

necessitava de tratamento para podermos consultar e disponibilizá-los para outros 

pesquisadores, para isso tivemos que fazer fichamento dos documentos e enviá-los 

para o repositório de fontes digitais da UFSC, como todo material de pesquisa do 

GHEMAT. Esse busca e tratamento das fontes nos custou muito trabalho e 

disponibilidade de tempo, visto que tivemos pouca contribuição de colaboradores, 

porém essas contribuições foram bastante significativas.  

Além disso, a preservação das fontes como memória da educação, nos 

motivaram a perseguir em busca dos documentos e da divulgação destes, pois, 

como já foi dito estes encontram-se no repositório da UFSC e podem ser 

consultados a qualquer momento por quem interessar saber. Nos reportando a 

história como memória e a preservação das fontes, Chartier, 1990, enfatiza que a 

leitura das diferentes temporalidades que fazem com que o presente seja o que é, 

herança e ruptura, invenção e inércia às vezes. Mas, segue sendo a tarefa singular 

dos historiadores e sua responsabilidade principal com seus contemporâneos. Pois, 

é essa tarefa que nos motiva a compreender a história da educação matemática e 

poder dialogar com a importância dessa herança histórica para a formação de 

professores de matemática no RN.  

 

 

Das bases aos novos empreendimentos na formação.... 

Compreender a história das disciplinas escolares aritmética, álgebra, 

geometria e desenho, constituintes do ensino normal em Natal, nos levou a olhar de 

que forma esses conteúdos da matemática elementar evoluíram para comporem a 
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disciplina matemática e como esses se organizam em seus variados ramos na 

escola básica atual e na formação de professores de matemática. Essa constituição 

histórica se faz necessária principalmente na formação de professores, visto que, 

nenhuma disciplina pode ser compreendida como um corpo de conhecimento 

estático, visão esta que foi tratada e concebida, em especial, pela matemática por 

muitas décadas na perspectiva da transmissão do conhecimento e do tratamento 

memorizador da aritmética primária.   É necessário que nos cursos de formação de 

professores de matemática se busque o recurso da história da educação 

matemática, de modo a passar a conhecer um pouco da trajetória de constituição de 

sua disciplina. Mas, que relevância tem o professor de conhece essa trajetória e em 

que medida esse conhecimento pode ser introduzido nos cursos de formação?  

Sobre essa relevância podemos apontar o papel da história como reflexivo da 

prática pedagógica em períodos passados e suas contribuições para a prática atual; 

e de que modo essas práticas podem ou não ser produtivas na formação de 

professores. Essa reflexão pode ser concebida, por exemplo na observação de 

materiais didáticos como o livro didático de diferentes épocas em que se volta o 

olhar para o passado e para o presente ao se perceber diferentes modos da 

apresentação e conceituação dos conteúdos matemáticos. 

Podemos afirmar que as revistas pedagógicas, os livros didáticos, os 

materiais didáticos, as práticas de estágio certamente serviram como suporte e 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem da matemática elementar em 

diferentes épocas na Escola Normal de Natal, desencadeando práticas efetivas no 

ensino primário do RN. Conhecer esse passado certamente nos levará a vislumbrar 

o conhecimento matemático em diferentes materiais pedagógicos e diferentes 

possibilidades de ensino, não privilegiando o livro didático, conforme acorre nas 

práticas atuais de alguns professores de matemática. 

Além do mais, a relevância de conhecer esse passado como também a 

relação do papel do professor em épocas anteriores, pressupõe que o professor em 

formação que tem uma visão a-histórica sobre sua formação escolar, conforme 

salienta Valente, com a apropriação dessa história, passe a se relacionar de modo 

menos fantasioso e mais científico com esse passado.  

Sobretudo o papel do historiador na compreensão desse passado da 

Educação Matemática, agora em concordância com alguns pesquisadores, refere-se 

a de construção de ultrapassagens de relações ingênuas, míticas, românticas e 
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memorialísticas sobre as práticas do ensino de matemática realizadas noutros 

tempos, para a construção de uma história mais reflexiva sobre o ensino e as 

práticas formativas.  

Desse modo, nossa pesquisa também objetiva contribuir para essa reflexão 

de práticas formativas passadas na formação de novos professores de matemática 

da Educação Básica. 

 

Um modo de refletir e vislumbrar futuros .......... 

Como todo texto histórico, esta é apenas uma breve história de um vasto 

acervo que ainda pode ser bastante explorado e visto de diversas formas na 

constituição da complexidade do universo da cultura escolar como objeto de estudo.  

Na nossa pesquisa muitos documentos ainda não foram explorados, pois para 

esse momento não julgamos necessário a análise e inserção de suas informações. 

Porém, sobre outros aspectos da historiografia e em outro contexto esses podem vir 

a ser explorados em futuros trabalhos.  

Consideramos nossa pesquisa e o tratamento com as fontes relevantes para 

a história da educação matemática no estado do Rio Grande do Norte, pois até o 

momento muitas pesquisas haviam sido desenvolvidas tomando como objeto a 

Escola Normal de Natal, porém, não havia estudos sobre saberes elementares da 

matemática nessa escola.  

Apontamos, como já mencionamos na parte anterior possibilidades da 

inserção dessa história na formação de professores de matemática que atuarão na 

Educação Básica. Essa poderia contribuir para essa reflexão de práticas formativas 

passadas na formação de novos professores, o que reforça o papel da história da 

educação, em especial da educação matemática, no nosso caso, em apontar novos 

caminhos para a formação docente. 

Sobre nossos anseios, dificuldades, satisfações e sentimentos de objetivos 

alcançados e inacabados, no percurso da pesquisa tomam sentido, visto que nossas 

escolhas pelas fontes e caminhos percorridos nos levaram a construir mais uma 

história da educação matemática, uma história que ainda não tinha sido contada. 

Reafirmamos que todo o material pesquisado encontra-se no repositório de 

fontes digitais da UFSC, que era um dos objetivos da nossa pesquisa, junto ao 

grupo GHEMAT. No entanto, disponibilizamos além de materiais referentes a 

matemática, isto é, fizemos um resgate de muitos documentos referente a Escola 
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Normal de Natal, tais como livros de registros e outros desde a década de 1900. 

Esse material pode ser consultado por pesquisadores que tenham interesse em tais 

documentos. Consideramos essa uma das contribuições da pesquisa. 

Nesse sentido, em concordância com Chartier (1990), a história pode nos 

ajudar com a compreensão crítica das inovações do presente, as quais sempre nos 

seduzem e nos inquietam. Nessas inquietações pretendemos continuar contribuindo 

com a educação matemática e a formação de professores de matemática, na nossa 

prática docente, como também percorrer novos caminhos em busca de outras 

pesquisas ou outras histórias da Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBUQUERQUE, Irene de. Metodologia da Matemática, 2ª edição. Rio de Janeiro: 
Conquista, 1954. Disponível em: <repositório.ufsc.br//handle/123456789/134320>. 
Acesso em 20 jan.2016. 

AQUINO, Luciene Chaves de. A Escola Normal de Natal (1908 – 1938) –– Defesa 
25/02/2002 (Dissertação). Natal, UFRN, 2002. 

AQUINO, Luciene Chaves de. Da Escola Normal ao Instituto Kennedy (1950 – 
1965) – Tese Doutorado. Natal: UFRN, 2007. 

ARAUJO, J. C. S.; FREITAS, A. G. B.; LOPEZ, A. P. C. (Orgs). As Escolas 

Normais no Brasil: do império à república. Campinas. SP: Alínea. 2008. 

ARAÚJO, Marta Maria de.; PAIVA, Marlúcia Menezes de. Que projetos 
Republicanos na Escola primária? (Rio Grande do Norte, 1907-1930). In: Escola 
Primária na primeira república (1889-1930): subsídios para uma história comparada. 
Orgs.: José Carlos Souza Araújo; Rosa Fátima de Souza; Rubia-Mar Nunes Pinto. 
Araraguara, SP. Junqueira&Marin, 2012. 

ARAUJO, AQUINO e LIMA, 2008, p. 196. In: As Escolas Normais no Brasil: do 
império à república. ARAUJO, J. C. S.; FREITAS, A. G. B.; LOPEZ, A. P. C. (Orgs). 
Campinas. SP: Alínea. 2008. 

ASSIS, Márcia Maria Alves de. Ensino de matemática pelo rádio (1950 – 1970): 
uma história falada de um documentário didático: Dissertação (Mestrado em Ensino 
de Ciências e Matemática) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
2011. 

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, Revista Pedagogium. Natal, ano 1, n. 1, Jul. 
1921.  

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, Revista Pedagogium. Natal, ano 3, n. 1, Jul. 
1923.  

BARBOSA, Júlia Alves. Systema métrico decimal. In: Revista Pedagogium. Natal, 
ano 1, n. 1, p. 40-43, Jul. 1921.  

BARBOSA, Rafael Elia Paixão Lourenço. Malba Tahan: Um ator na cena da 
Escola. O Lince, Aparecida, p. 15 - 16, 25 fev. 2009. 

BATISTA, Carmyra Oliveira. SANTOS, Edilene Simões Costa dos. Rosália Policarpo 
Fagundes de, CARVALHO. Mônica Menezes de, SOUZA. Um olhar atento ao 
manual didático “vamos aprender matemática: guia do professor – preliminar”. 
In: XIV Seminário Temático do GHEMAT: Saberes elementares matemáticos do 
ensino primário (1890 – 1970): sobre o que tratam os manuais escolares. Natal/RN: 
UFRN, 2016. 



213 

 

BORGES, Maria Eliza Linhares. História & Fotografia. Belo Horizonte: Autêntica, 
2005. 

BURKE, Peter, 1937. O que é história cultural? Tradução: Sérgio Goes de Paula. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. 

CAMPOS, Ismael de França. Didática da Aritmética. Rio de Janeiro: J. 
Ozon+Editor, (s.d.). Disponível em: <repositório.ufsc.br//handle/123456789/134320>. 
Acesso em 28 dez.2015. 

CARRILHO, M.F. et al. Diretrizes para a elaboração do memorial de formação. 
Metodologia do trabalho científico. Natal:IFP/URRN, 1997. Mímeo. 

CERTEAU, Michel, 1925-1986. A escrita da história. Tradução: Maria de Lourdes 
Menezes.Revisão técnica de Amo Voget. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2007.    

CHARTIER, Roger. A História Cultural – entre práticas e representações. Lisboa: 
Difel; Rio de Janeiro: Editora Beltrand Brasil S.A., 1990. 

CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um 
campo de pesquisa. In: Teoria e Educação. Porto Alegre, nº 2, p. 177-229, 1990. 

CHOPPIN, Alain. O historiador e o livro escolar. História da Educação, v.11, p. 5-
27, Pelotas, abr. 2002. 

DALCIN, Andreia. FOTOGRAFIA COMO FONTE PARA PESQUISAS EM HISTÓRIA 
DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. In: I Encontro Nacional de História da Educação 
Matemática. Vitória da Conquista: 01 a 03 de Nov. 2012. 

D‟AMBROSIO, Ubiratan. Uma História Concisa da Matemática no Brasil. 2. ed. – 
Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2011.  

DECRETO Nº 178 de 29 de Abril de 1908, do governador Alberto Maranhão 
publicado na parte oficial do diário A República em 02 de abril de 1908. 

DECRETO Nº 214 de 26 de janeiro de 1910 

DIAS, Eliane Moreira. A educação feminina no estado do RN na década de 1920. 
Dissertação. Programa de Pós-graduação em Educação. Natal: Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, 2003.  

DIENES, Zoltan Paul. A Matemática Moderna no Ensino Primário. Tradução: 
Antonio Simões Neto. Lisboa: Livros horizonte, s/d. 

FIORENTINI, Dario. Alguns modos de ver e conceber o ensino da matemática 
no Brasil. In: Zetetiké/Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de 
Educação, Círculo de Estudo, Memória e Pesquisa em Educação Matemática – n. 1, 
Campinas, 1995. 

GOMES, Maria Laura Magalhães. Como se têm formado e com têm exercido a 
docência os professores que ensinam Matemática no Brasil. In: História da 



214 

 

Educação Matemática no Brasil: problemáticas de pesquisa, fontes, referências 
teórico-metodológicas e históricas elaboradas. Org.: Wagner Rodrigues Valente. São 
Paulo: Livraria da Física, 2014. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Lei 105 de 20 de outubro 
de 1937. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Lei 405 estadual de 
29/11/1916, publicada na parte oficial do jornal A República em 29/12/1916 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado de 
Educação e Cultura. Programas do Ensino Primário Elementar – Período 
Preparatório (Matemática). Natal: Edições Walter Pereira S/A, 1968. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado de 
Educação e Cultura. Programas do Ensino Primário Elementar – 1ª Série 
(Matemática). Natal: Edições Walter Pereira S/A, 1968. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado de 
Educação e Cultura. Programas do Ensino Primário Elementar – 3ª Série 
(Matemática). Natal: Edições Walter Pereira S/A, 1968. 

GUTIERRE, Liliane dos Santos. O Ensino de Matemática no Rio Grande do 
Norte: trajetória de uma modernização (1950-1980). 2008. Tese (Doutorado em 
Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008. 

IFESP. Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy. Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI (2005/2009). IFESP/Natal, 2005. 

JULIA, Dominique. A cultura escolar como objeto histórico. In: Revista Brasileira 
de História da Educação. Campinas/SP), Editora Autores Associados, n. 1, p. 9 -43,  
jan/jun. 2001. 

LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A Construção do saber: manual de 
metodologia da pesquisa em ciências humanas. Trad. Heloísa Monteiro e 
Francisco Settineri. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda; Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 1999. 

LAVORENTE, Carolina Riego. A matemática moderna nos livros de Osvaldo 
Sangiorgi. Dissertação de Mestrado. Universidade Católica de São Paulo. São 
Paulo, 2008. 

LE GOFF, Jacques. História e Memória. 1924. Trad. Bernardo Leitão... [et al.]. 5ª 
Ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003. 3ª reimpressão, 2008.  

LIMA, Nestor dos Santos. Syntese do nosso movimento pedagógico. In: Revista 
Pedagógium, ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES do RN: Revista Pedagogium. 
Natal, ano 1, n. 1, Jul. 1921.  

LOPES, Antônio José. Dia da Matemática e a obra didática de Malba Tahan, para 
além do homem que calculava. Sociedade Brasileira de Educação Matemática 
(SBEM): Boletim nº 13. Brasília, 2012. 



215 

 

LORENZATO, Sérgio. Um reencontro com Malba Tahan. In: Zetetiké/Universidade 
Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Círculo de Estudo, Memória e 
Pesquisa em Educação Matemática – Ano 3 - n. 4, Campinas, 1995. 

MAEDER, Algacyr Munhoz. Lições de Matemática 1º ano, 1ª série. São Paulo: 
Edições Melhoramentos, 1934. 

MEDEIROS, Ruy Hermann Araújo. Arquivos Escolares. p. 175-189. In: A pesquisa e 
a preservação de arquivos e fontes para a educação, cultura e memória. Ana 
Palmira Bittencourt S. Casimiro, José Cludinei Lombardi, Lívia Diana Rocha 
Magalhães, organizadores. Campinas, SP: Editora Alinea, 2012. 2ª Ed. 

OLIVEIRA, Cristiane Coppe de. A sombra do arco-íris: um estudo 
histórico/mitológico do discurso pedagógico de Malba Tahan.  Tese (Doutorado em 
Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
OLIVEIRA, Marcus Aldenisson. Pestalozzi, o método intuitivo e os saberes 
elementares aritméticos. In: Wagner Rodrigues Valente. (Org.). Cadernos de 
Trabalhos: Método. 1ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015, v. 4, p. 15-44.  

OSÓRIO, Norma Cunha. PORTO, Rizza de Araújo. ALMEIDA, Regina. Vamos 
aprender matemática - vol. 3. 1ª Ed. Guanabara: editora Ao livro técnico, 1969. 

OSÓRIO, Norma Cunha. PORTO, Rizza de Araújo. ALMEIDA, Regina.  – preliminar. 
Guanabara: editora Ao livro técnico, 1967. 

PIETRAPOLO, Rui Cesar. OLIVEIRA, Maria Cristina Araújo de. CHISTE, Leyla. 
Dienes e novos conteúdos e métodos para o ensino de Matemática no primário 
brasileiro na década de 1970. In: XIII Conferência Interamericana de Educação 
Matemática – CIAEM. Recife, Brasil, 2011. 

RIBEIRO, Marlene Fernandes. Revista Pedagogium: um olhar sobre a educação 
no Rio Grande do Norte (década de 1920). 2003. dissertação (mestrado em 
educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2003. 

REVISTA do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Volumes LVI-
LVII-LVIII, Anos 1964, 1965 e 1966. Rio de Janeiro: Editora Pongetti, 1971, p. 51-59 

REVISTA PEDAGÓGICA. RJ: Tomo Terceiro, n. 13, dez. 1891. 

RIO GRANDE DO NORTE. Relatório do Presidente Joaquim Ferreira Chaves 
Filho. Mensagem ... 15 de Julho de 1896. 

RIO GRANDE DO NORTE. Relatório do Presidente Alberto Maranhão. 
Mensagem ... 01 de novembro de 1909. 

RIO GRANDE DO NORTE. Relatório do Presidente Alberto Maranhão. 
Mensagem ... 01 de novembro de 1911. 

RIO GRANDE DO NORTE. Relatório de Acompanhamento da Escola Normal. In: 
Livro de Acompanhamento da Escola Normal de Natal, 1911 



216 

 

RIO GRANDE DO NORTE. Relatório do Presidente Alberto Maranhão. 
Mensagem ... 01 de novembro de 1913. 

RIO GRANDE DO NORTE. Livro de Relatórios da Escola Normal de Natal, 1916 
(manuscrito) 

RIO GRANDE DO NORTE. Lei n. 405 de 29 de novembro de 1916. Reorganiza o 
ensino primário, secundário e profissional, no Estado. Actos legislativos e 
decretos do governo [Typ d‟ A Republica], Natal, RN, 1916, p.69-103.  

RIO GRANDE DO NORTE. Relatório do Presidente Joaquim Ferreira Chaves. 
Mensagem ... 01 de novembro de 1917. 

RIO GRANDE DO NORTE. Relatório do Diretor da Instrução Pública. In: livro de 
Registro da Escola Normal de Natal. 1917. Manuscrito. 

RIO GRANDE DO NORTE. Lei 405 estadual de 29/11/1916, publicada na parte 
oficial do jornal A República em 29/12/1916 

RIO GRANDE DO NORTE. Escola Normal de Natal. Livro de Relatórios da Escola 
Normal de Natal, 1911, p. 21. (manuscrito) 

RIO GRANDE DO NORTE. Escola Normal de Natal. Documento da Prática de 
Ensino da Escola Normal de Natal, 1957, p. 21. (manuscrito) 

RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado de Educação e Cultura. Centro de 
Pesquisas e Orientação Pedagógica e Educacional. Programa do Ensino Normal. 
Natal, Janeiro, 1971. (mimeo.). 

RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado de Educação e Cultura. 
Programas do Ensino Primário Elementar – 4ª Série (Matemática). Natal: 
Edições Walter Pereira S/A, 1968 

RIO GRANDE DO NORTE. Programas do Ensino Normal. Natal: Secretaria de 
Estado de Educação e Cultura, 1971. 

SAVIANI, Derneval. História da formação docente no Brasil: três momentos 
decisivos. In: UFSM: Revista da Educação, Vol. 30, n. 2, 2005.  
http://coralx.ufsm.br/revce/revce/2005/02/a1.htm. <Acesso em 20/10/2012> 

SCHAFFRATH, Marlete dos Anjos Silva. ESCOLA NORMAL: o projeto das elites 
brasileiras para a formação de professores. In: I Encontro Interdisciplinar de 
Pesquisa em Artes, 2008, Curiba. Anais do I Encontro Interdisciplinar de Pesquisa 
em Artes, 2008.  

SILVA, Francinaide de Lima. A Escola Normal de Natal (Rio Grande do Norte, 
1908-1971. Natal: UFRN, 2010. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010. 

SIQUEIRA FILHO, Moysés Gonçalves. Ali Iezid Izz-Edim Ibn Salim Hank Malba 
Tahan: Episódios do nascimento e manutenção de um autor-personagem. Tese 

http://coralx.ufsm.br/revce/revce/2005/02/a1.htm


217 

 

(Doutorado), Universidade Estadual de Campinas – Faculdade de Educação. 
Campinas, 2008. 

TANURI, Leonor M. Contribuição para o estudo da escola Normal no Brasil. São 
Paulo: CRPE, n. 13, 1970. 

_____________, Leonor Maria (2000). História da formação de professores. 
Revista Brasileira de Educação, n. 14, mai/jun/jul/ago de 2000 (Número Especial – 
500 anos de educação escolar), p. 61-88. 

THOMPSON, Paul, 1935. A voz do passado: história oral. Tradução: Lólio 
Lourenço de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

TRAJANO, Antonio. Arithmetica Elementar Illustrada. 92 ed. Rio de Janeiro, 
Livraria Francisco Alves, 1922.  

VALENTE, Wagner Rodrigues. Elementar. In: Wagner Rodrigues Valente. (Org.). 
Cadernos de Trabalhos: Método. 1ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015, v. 
1. 

VALENTE, Wagner Rodrigues. A matemática escolar: perspectivas históricas. SÃO 
PAULO: PUCSP, 2012. 

VELLO, Valdemar. A incalculável herança d'O homem que calculava - Júlio 
César Malba Tahan de Mello e Souza. Simpósio Malba Tahan. Queluz, 2006. 

VILLELA, Heloisa O. S. A primeira Escola Normal no Brasil: uma contribuição à 
história da formação de professores. Niterói: 1990. Dissertação (Mestrado em 
Educação. Universidade Federal Fluminense, 1990. 

_____________. Da palmatória à lanterna mágica: a Escola Normal da Província 
do Rio de Janeiro entre o artesanato e a formação profissional (1868-1876), 2002. 
Tese (Doutorado)- Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 

VIDAL, Diana Rodrigues. Cultura e práticas escolares: uma reflexão sobre 
documentos e arquivos escolares. São Paulo: USP, 2004. 

VIDAL, Diana Rodrigues. A Escola Nova e o processo educativo. In: 500 anos de 
educação no Brasil. Org. Eliane Marta Teixeira Lopes; Luciano Mendes de Faria 
Filho; Cynthia Greive Veiga. 5ª ed. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2011. 

VILLELA, Lucia Maria Aversa, et al. Os Experts dos Primeiros Anos Escolares: a 
construção de um corpo de especialistas no ensino de Matemática. In: Saberes 
elementares matemáticos em circulação no Brasil: dos documentos oficiais às 
revistas pedagógicas, 1890-1970. Neuza Bertoni Pinto, Vagner Rodrigues Valente 
(Organizadores). São Paulo: Editora Livraria da Física, 2016. 

ZUIN, Elenice de Souza Lodron. Trabalho com as medidas: orientações para o 
Ensino Primário pelas mãos de Irene de Albuquerque. In: XIV Seminário 
Temático do GHEMAT: Saberes elementares matemáticos do ensino primário (1890 
– 1970): sobre o que tratam os manuais escolares. Natal/RN: UFRN, 2016. 



218 

 

APÊNDICES 
 
APÊNDICE 1: REVISTAS PEDAGÓGICAS LOCALIZADAS EM NATAL/RN INSERIDOS NO 
REPOSITÓRIO DA UFSC 
PESQUISADORES: Dr. Iran Abreu Mendes e doutoranda Márcia Maria Alves de Assis 

REVISTA AUTOR/nº/ANO MÊS/AN
O DE 
INSERÇÃ
O 

LINK DE ACESSO 

Pedagógium Associação dos 
Professores do 
RN/Ano 1 nº1, 
de1921 

07/2015 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133716 

Pedagógium Associação dos 
Professores do 
RN/Ano nº 2 
de1921 

05/2015 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133054 

Pedagógium Associação dos 
Professores do 
RN/Ano 2 nº 3 
de1922 

05/2015 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133055 

Pedagógium Associação dos 
Professores do 
RN/Ano 2 nº 4 
de1922 

07/2015 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133717 

Pedagógium Associação dos 
Professores do 
RN/Ano 2 nº 5 
de1922 

07/2015 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133718 

Pedagógium Associação dos 
Professores do 
RN/Ano 3 nº 7 
de1923 

04/2016 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133718 

Pedagógium Associação dos 
Professores do 
RN/Ano 3 nº 8 
de1923 

04/2016 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133718 

Pedagógium Associação dos 
Professores do 
RN/Ano 4 nº 9 
de1924 

04/2016 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133718 

Pedagógium Associação dos 
Professores do 
RN/Ano 4 nº 10 
de1924 

04/2016 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133718 

Pedagógium Associação dos 
Professores do 
RN/Ano 4 nº 11 
de1924 

04/2016 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133718 

Pedagógium Associação dos 
Professores do 
RN/Ano 5 nº 12 
de1925 

04/2016 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133718 

Pedagógium Associação dos 
Professores do 
RN/Ano 5 nº 13 
1925 

04/2016 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133718 

Revista do 
Ensino MG 

nº 211, abr./1962 06/2016 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133718 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133716
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133716
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133054
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133054
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133055
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133055
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133717
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133717
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718


219 

 

Revista do 
Ensino de 
MG 

nº 212, ago./1962 06/2016 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133718 

Revista do 
Ensino de 
MG 

nº 221, ago./1965 06/2016 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133718 

Revista do 
Ensino de 
MG 

nº 234, dez./1968 06/2016 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133718 

Revista do 
Ensino de 
MG 

nº 235, Mar./1969 06/2016 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456
789/133718 

 
 
APÊNDICE 2: LIVROS LOCALIZADOS EM NATAL/RN INSERIDOS NO REPOSITÓRIO DA UFSC 
PESQUISADORES: Dr. Iran Abreu Mendes e doutoranda Márcia Maria Alves de Assis 

LIVRO AUTOR/ANO MÊS/ANO 
DE 
INSERÇÃO 

LINK DE ACESSO 

Álgebra 
Elementar 
- curso 
médio, 
1934. 

FTD, 1934 08/2013 . 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/10
4461 

Lições de 
Matemátic
a 1º ano, 
1934. 

Maeder, 1934 08/2013  
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/10
4462 

Álgebra 
Elementar 
- 15a. 
Edição, 
1932 

Trajano, 1932 08/2013  
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/10
4463 

Vamos 
Aprender 
Matemátic
a, vol. 3,  

Osório, Porto, 
Almeida, 1969 

06/2016  
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/10
4462 

Primeiros 
Passos na 
MATEMÁT
ICA 

Célia Côrtes 
Abdon, , 1966 

06/2016  
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/10
4462 

 
 
APÊNDICE 3: CADERNO DE ALUNA LOCALIZADOS EM NATAL/RN INSERIDOS NO 
REPOSITÓRIO DA UFSC 
PESQUISADORES: Dr. Iran Abreu Mendes e doutoranda Márcia Maria Alves de Assis 

CADERNO AUTOR/ANO MÊS/ANO 
DE 
INSERÇÃO 

LINK DE ACESSO 

AULAS DO 
PROFESSOR 
MALBA TAHAN 
(CADERNO 
CONTROLADO) 

Maria Nalva 
Xavier de 
Albuquerque, 
1958 

06/2016  
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104462 
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https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133718
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104461
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104461
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104462
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104462
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104463
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104463
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104462
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104462
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104462
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104462
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104462
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APÊNDICE 4: PROGRAMAS DE ENSINO E RELATÒRIOS LOCALIZADOS EM NATAL/RN 
INSERIDOS NO REPOSITÓRIO DA UFSC 
PESQUISADORES: Dr. Iran Abreu Mendes e doutoranda Márcia Maria Alves de Assis 

DOCUMENTO AUTOR/ANO MÊS/ANO 
DE 

INSERÇÃO 

LINK DE ACESSO 

Programa do 
Ensino 
Primário 
(Matemática – 
Período 
Preparatório), 
1968, RN. 

Governo do 
RN/1968 

10/2013 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789
/105317 

Programa do 
Ensino 
Primário 
(Matemática – 
1ª Série), 
1968, RN. 

Governo do 
RN/1968 

10/2013 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789
/105318 

Programa do 
Ensino 
Primário 
(Matemática – 
3ª Série), 
1968, RN. 

Governo do 
RN/1968 

10/2013 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789
/105319 

Programa do 
Ensino 
Primário 
(Matemática – 
4ª Série), 
1968, RN. 

Governo do 
RN/1968 

10/2013 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789
/105320 

Programa do 
Ensino 
Normal, 1971, 
RN. 

Escola 
Normal/Governo 
do RN/1971 

05/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789
/116356 

Relatório 
Escola Normal 
de Natal, 
1911, RN. 

Escola 
Normal/RN, 
1911 

08/2013 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789
/104190 

Relatório 
Escola Normal 
de Natal, 
1912, RN. 

Escola 
Normal/RN, 
1912 

08/2013 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789
/104192 

Relatório 
Escola Normal 
de Natal, 
1913, RN. 

Escola 
Normal/RN, 
1913 

08/2013 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789
/104193 

Relatório 
Escola Normal 
de Natal, 
1914, RN. 

Escola 
Normal/RN, 
1914 

08/2013 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789
/104194 

Relatório 
Escola Normal 
de Natal, 
1915, RN. 

Escola 
Normal/RN, 
1915 

08/2013 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789
/104195 

Jornal "A 
República", 
1908, RN. 

Tipografia A 
República/RN, 
1908  

08/2013 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789
/104074 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105317
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105317
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105318
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105318
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105319
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105319
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105320
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105320
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/116356
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/116356
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104190
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104190
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104192
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104192
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104193
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104193
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104194
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104194
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104195
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104195
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104074
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104074
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Jornal "A 
República", 
1916, RN. 

Tipografia A 
República/RN, 
1916  

08/2013 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789
/104188 

Acto n. 51 e 
Regimento 
Interno dos 
Grupos 
Escolares, 
1925, RN. 

Governo do 
RN/1925 

10/2013 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789
/105316 

 
APÊNDICE 5: RELATÓRIOS DA PROVÍNCIA DO RN – 1870/1894 
LOCALIZADOS E INSERIDOS NO REPOSITÓRIO DA UFSC 
PESQUISADORES: Dr. Iran Abreu Mendes e doutoranda Márcia Maria Alves de Assis 

DOCUMENT
O 

AUTOR/ANO MÊS/AN
O DE 
INSERÇ
ÃO 

LINK DE ACESSO 

Relatório da 
Província, 
1870, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115985 

Relatório da 
Província, 
1871, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115984 

Relatório da 
Província, 
1872, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115983 

Relatório da 
Província, 
1873, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115982 

Relatório da 
Província, 
1874, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115981 

Relatório da 
Província, 
1875, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115980 

Relatório da 
Província, 
1876, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115979 

Relatório da 
Província, 
1877, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115978 

Relatório da 
Província, 
1878, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115977 

Relatório da 
Província, 
1879, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115976 

Relatório da 
Província, 
1880, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115975 

Relatório da 
Província, 
1881, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115974 

Relatório da 
Província, 
1882, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115973 

Relatório da 
Província, 
1883, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115972 

Relatório da Governo da 04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115971 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104188
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104188
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105316
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105316
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115985
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115984
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115983
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115982
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115981
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115980
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115979
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115978
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115977
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115976
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115975
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115974
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115973
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115972
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115971
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Província, 
1885, RN 

Província do RN 

Relatório da 
Província, 
1886, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115969 

Relatório da 
Província, 
1887, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115968 

Relatório da 
Província, 
1888, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115966 

Relatório da 
Província, 
1889, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115965 

Relatório da 
Província, 
1890, RN 

Governo da 
Província do RN 

04/2014 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/115964 

Relatório da 
Província, 
1891, RN 

Governo da 
Província do RN 

07/2015 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/13
3710 

Relatório da 
Província, 
1892, RN 

Governo da 
Província do RN 

07/2015 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/13
3711 

Relatório da 
Província, 
1893, RN 

Governo da 
Província do RN 

07/2015 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/13
3712 

Relatório da 
Província, 
1894, RN 

Governo da 
Província do RN 

07/2015 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/13
3713 
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https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133710
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133710
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133711
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133711
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/133712
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ANEXOS 

 

ANEXOS 1: Conclusão do relatório de observação de escolas das capitais de alguns países 
(Genova, Milão, Paris, Bruxelas) e sugestões para o ensino normal no Brasil, do diretor da 
instrução pública do Rio de Janeiro, Souza Bandeira. 
Fonte: Revista Pedagógica, RJ: tomo terceiro, n. 13, dezembro, 1891, p. 186. 
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ANEXOS 2: fotografias do professor de Educação Física da Escola Normal de Natal, 1950. 
Fonte: Arquivo pessoal da historiador Ângelo Dantas 

 

 

 

 


