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RESUMO 

 
Esta pesquisa tem como objetivo identificar os saberes elementares encontrados no 
livro do 1º ano do Ensino Primário e como eles são apresentados. Para isso, foi feito 
inicialmente o estado da arte e, em sequência, o levantamento destes saberes e como 
estão sendo apresentados no decorrer do livro. Concluindo que os saberes 
matemáticos encontrados foram medidas de tempo no relógio, as quatro operações, os 
números de 0 até 100, dezena e unidade, números pares, matemática financeira. 
Saberes, estes, encontrados em poemas, ilustrações que serviam para vários modelos 
de enunciados, ou serviam para recorte, problemas ilustrados que continham as 
operações feitas nas próprias imagens. Estes são apresentados nas lições com 
imagens de animais, alimentos, brinquedos, objetos de sala de aula, mostrando que a 
autora relacionava com imagens conhecidas das crianças. 
 
 

Palavras-chave: livro didático; década de 50; saberes elementares de matemática; 

ensino primário. 

 

 
ABSTRACT 
 

This research aims to identify the elementary knowledge found in the book of the 1st 
year of Primary Education and how they are presented. To this end, the state of the art 
was initially made and, in sequence, the survey of this knowledge and how it is being 
presented throughout the book. Concluding that the mathematical knowledge found 
were measures of time on the clock, the four operations, the numbers from 0 to 100, 
tens and units, even numbers, financial mathematics. Knowledge, these, found in 
poems, illustrations that served for various models of statements, or served for clipping, 
illustrated problems that contained the operations made in the images themselves. 
These are presented in the lessons with images of animals, food, toys, classroom 
objects, showing that the author related to images known to children. 
 
 
Keywords: textbook; 50’s; elementary math knowledge; primary school. 
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1. INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa começou na graduação, onde cursei Licenciatura em Matemática 

na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) no grupo de pesquisa denominado Metade 

Sul, que estuda História na Educação Matemática na metade sul do Rio Grande do Sul, 

situado na cidade de Pelotas, no estado Rio Grande do Sul. Este tem parceria com o 

Grupo de Pesquisa História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares 

(HISALES). (ARAUJO, 2017, p. 1) 

Em visita ao acervo do HISALES, observei que o grupo possui, dentre todo o 

acervo constituído, uma parte identificada como “Coleções de autoras gaúchas (1940-

1980)”, o que gerou uma inquietação de por que fazer uma separação do restante do 

acervo e de ressaltar as produções femininas das autoras do Rio Grande do Sul. Com 

isso, decidi por escolher uma coleção de Ensino Primário, porém as coleções já 

estavam quase todas sendo pesquisadas por outras pessoas do Grupo Metade Sul, 

estando disponível apenas a “Brincando com Números” da autora Cecy Cordeiro 

Thofehrn. 

No ano de 2016 comecei a cursar o mestrado acadêmico em Educação 

Matemática na UFPel, onde realizei a pesquisa intitulada de “SABERES 

MATEMÁTICOS NA COLEÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS "BRINCANDO COM 

NÚMEROS" (1956-1960)”. Dissertação com principal objetivo de identificar se a autora 

utilizou o método escolanovista na elaboração dos livros da coleção, para isso foi 

identificado os saberes elementares da coleção e pudéssemos observar indícios do 

ideário pedagógico da Escola Nova. Também foi de suma importância os documentos, 

revistas e pesquisas que a autora participava e tinha em seu acervo, que nos foi 

emprestado pelo Dr Antônio Maurício Medeiros Alves, e assim, reforçando mais o 

intuito de que a autora buscava uma melhor aprendizagem e que estava sempre se 

aprimorando em seus estudos. 

Este trabalho propõe um outro olhar para um dos livros da coleção Brincando 

com números, pesquisada na dissertação citada acima. Será estudado apenas o 

exemplar do 1º ano do ensino primário e não os quatro exemplares da coleção. Na 

Tabela 1 apresentamos os dados do livro estudado. 
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Quadro 1: Dados do livro do 1º ano 

Obra Ano 
Ano 
Escolar 

Edição Editora Capa 

Brincando 
com 
Números 

1957 1º ano 4ª 
Editora do 
Brasil S/A 

 

Fonte: ARAUJO, 2017, p.2 

Após uma primeira investigação, foi traçado os objetivos para sanar as 

inquietações geradas: Identificar os saberes elementares encontrados no livro do 1º 

ano do Ensino Primário e como eles são apresentados. 

 

2. METODOLOGIA  

A pesquisa é contemplada como uma pesquisa documental e caráter qualitativo, 

afim de atender os objetivos da pesquisa, contemplando os fundamentos teóricos de 

Gil (1990), que é apresentada como uma pesquisa que abrange os documentos 

impressos e não impressos, também indicando de que não é exigido um contato com o 

sujeito produtor dos documentos. Assim, com esse argumento, foi escolhido os livros 

como fonte para a presente investigação. 

 

3. ESTADO DA ARTE 

Inicialmente fizemos uma busca de trabalhos no site do repositório1 da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com a finalidade de identificar o que 

está sendo publicado e divulgado sobre esse tema nos meios acadêmicos.  

De acordo com Romanowski e Ens (2006) o estado da arte pode significar uma 

contribuição importante para o campo teórico de uma área de conhecimento, pois 

procura identificar contribuições significativas para a construção da teoria e prática 

pedagógica, apontar as restrições sobre o campo em que se move a pesquisa. 

Foi encontrado 7 (sete) trabalhos relevantes, sendo eles 5 (cinco) artigos, 1 (um) 

dissertação e 1 (um) tese. Na qual, 1 foi publicado no ano de 2013, 1 em 2015, 4 em 

2016 e 1 em 2018. 

Os artigos encontrados foram: 

                                                 
1 https://repositorio.ufsc.br/  
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O primeiro texto intitulado “Um olhar atento ao manual didático ‘Vamos aprender 

matemática: guia do professor – preliminar’” com autoria de Souza et al (2016), teve 

como objetivo analisar a organização e as orientações dos conteúdos e da metodologia 

do livro “Vamos aprender Matemática: guia do professor”, ao que tudo indica, foi 

produzido para cumprir a função de orientar o trabalho pedagógico do professor no 

âmbito metodológico. Os autores deste artigo concluíram que as autoras do manual 

didático tiveram contato com discussões atualizadas sobre o ensino de Matemática da 

época, o ensino de número contido no livro apresenta ideias da Matemática Moderna – 

MM e a metodologia enfatiza o ensino ativo. 

Outro artigo é “Uma trajetória histórica de saberes geométricos no ensino 

primário brasileiro (1827-1971)” com autoria de Silva (2015), que apresenta resultados 

de investigações históricas que vêm sendo desenvolvidos pelo GHEMAT – Grupo de 

Pesquisas em História da Educação Matemática no Brasil. A autora mostra uma 

narrativa sobre a trajetória de saberes geométricos presentes no ensino primário 

brasileiro, delimitada pela primeira legislação sobre a instrução no Brasil de 1827 e a lei 

5.962/71 que unifica os ensinos primário e secundário. Como fonte, são apresentadas 

as normatizações que regem o ensino primário, revistas pedagógicas, livros e manuais 

didáticos. Inseridas com os ideários de movimentos pedagógicos de âmbito 

internacional: escola tradicional, pedagogia moderna, pedagogia da escola nova e 

movimento da matemática moderna. 

O terceiro artigo encontrado foi “A presença dos saberes geométricos no livro 

didático o ensino da aritmética pela compreensão” de Fernandes (2016), que tem por 

objetivo analisar o ensino dos saberes geométricos, nas séries iniciais do ensino 

primário, presentes no livro didático “O ensino da aritmética pela compreensão”, de 

Foster E. Grossnickle e Leo J. Brueckner, em 1965, na qual visa verificar a apropriação 

do Movimento da Matemática Moderna (MMM) nessa obra. A autora percebeu que o 

livro didático traz vestígios das propostas reformistas do MMM, pois apresenta os 

conceitos geométricos fundamentados na Teoria dos Conjuntos e na estrutura lógica 

da matemática, de modo informal, intuitivo e concreto, em sala de aula. Ainda, 

acordado aos princípios do MMM, o referido livro apresenta imagens ilustrativas como 

exemplos e destaque do rigor na representação dos conceitos de medida. 

No artigo “Livros didáticos produzidos no Rio Grande do Sul (1960-1978): fontes 

para um estudo da Matemática Moderna no ensino primário gaúcho” de Alves (2013), o 

autor apresenta resultados de um estudo de doutorado que privilegiou os livros e textos 

didáticos como fontes para uma escrita da história da educação matemática gaúcha, 

desenvolvido a partir da análise dos livros produzidos no Rio Grande do Sul, no período 
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de 1960 a 1978, sendo elas as coleções “Estrada Iluminada” e “Nossa Terra Nossa 

Gente”, escritos pelas professoras Nelly Cunha e Cecy Cordeiro Thofehrn. Pela análise 

dos livros, foi possível identificar os conteúdos Matemática Moderna foram 

contemplados na reelaboração de tais coleções, identificando, assim, a influência do 

movimento na produção didática. 

Temos o texto “Livros Didáticos Integrados para o Ensino Primário Gaúcho: uma 

Análise da Abordagem das Operações Aritméticas da Soma e Subtração (1960-1978)” 

de Alves (2016), que apresenta um estudo sobre as transformações decorrentes do 

Movimento da Matemática Moderna na abordagem das operações aritméticas da soma 

e subtração em três coleções de livros didáticos do ensino primário, produzidos no Rio 

Grande do Sul no período de 1960-1978, sendo elas “Estrada Iluminada” e “Nossa 

Terra Nossa Gente” (em duas versões). O autor percebeu que as operações 

aritméticas da soma e da subtração tiveram sua abordagem modificada em função de 

um novo conteúdo, a Teoria dos Conjuntos. 

Ainda, a dissertação intitulada “Apropriação de tabuadas no ensino de aritmética 

da escola primária 2016 paranaense: 1903-1932” de Almeida (2016) teve como objetivo 

compreender como as tabuadas foram apropriadas no ensino da Aritmética do estado 

do Paraná no período de 1903 a 1932. De acordo com a pesquisa a história da 

matemática escolar, principalmente a que se refere à escola primária, vem mostrando 

que as tabuadas ocupavam um espaço importante nos programas e livros didáticos 

escolares e que seu ensino estava ligado às práticas de memorização, característica 

que marcou por longo tempo a escolarização inicial. O autor considerou relevante 

buscar essa compreensão na temporalidade indicada, pois foi ano da instalação em 

Curitiba do primeiro Grupo Escolar do estado, o Grupo Escolar Xavier da Silva, a 1932, 

ano do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. 

Por fim, a tese intitulada de “A matemática moderna no ensino primário gaúcho 

(1960-1978): uma análise das coleções de livros didáticos Estrada Iluminada e Nossa 

Terra Nossa Gente” de Alves (2013). 

A pesquisa tem como tema central o Movimento da Matemática Moderna 

(MMM), e que de acordo com o pesquisador constituiu-se no estado do Rio Grande do 

Sul, de maneira heterogênea, uma vez que houve um conjunto de ações orquestradas 

por sujeitos pertencentes a diferentes instituições de ensino/formação/pesquisa. E com 

essa influência na produção didática local, ocorreu a reelaboração da coleção Estrada 

Iluminada que, sob o novo título de Nossa Terra Nossa Gente. 
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Após o levantamento do estado da arte foi identificado nos textos encontrados 

que a maioria tinha como objetivo determinar os saberes elementares apresentados 

nos livros. 

 

4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1. LIVROS COMO FONTE DE PESQUISA 

Este trabalho privilegia os livros didáticos devido à sua relevância no estudo das 

disciplinas escolares, o que lhes atribui um papel de importante fonte para a análise de 

o que instigava o autor na criação da coleção. Como afirma Bittencourt (1998), o livro 

didático é também um depositário dos conteúdos escolares, suporte dos conteúdos 

elencados pelas propostas curriculares, e é por meio dele que são passados os 

conhecimentos e técnicas consideradas fundamentais de uma sociedade em 

determinada época. 

De acordo com Valente (2008), o livro didático exerce um lugar privilegiado na 

“escrita” da História da Matemática escolar no Brasil. A “leitura” dessa história pode ser 

efetuada nos manuais, reforçando a opção por esse objeto da cultura escolar como 

fonte de pesquisa.  

Por sua longa trajetória na constituição da ideia de disciplina escolar, o manual 

didático revela uma parte considerável dos saberes com os quais os agentes da 

educação, substancialmente professores e alunos, estão diretamente envolvidos 

(CHERVEL, 1990). 

Ainda de acordo com Valente (2008), os livros didáticos têm sido objeto e fonte 

de inúmeras pesquisas na área de Educação Matemática. Pesquisadores da educação 

apresentam o quão complexo é esse material didático em se tratando de um produto 

cultural. Então, é preciso compreendê-lo nas etapas da sua produção física e material, 

no seu contexto de elaboração intelectual, nas formas de circulação, no uso deles em 

diferentes épocas, nas suas diferentes edições e em tantos outros aspectos. 

Sobre o livro didático como objeto e fonte para pesquisa acadêmica, Alves 

(2013), baseado em Batista (1999), apresenta alguns motivos que validam o uso dos 

mesmos como pesquisa. O primeiro motivo resulta na constatação de que o anual se 

constitui como a “principal fonte de informação impressa utilizada por parte significativa 

de alunos e professores brasileiros” (ALVES, 2013, p. 15). O segundo se deve ao fato 

de o anual didático já ter representado mais de 70% da produção editorial brasileira, 

desempenhando um papel extremamente importante nessa categoria. E o terceiro 
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motivo diz respeito ao fato de que ele desenvolve um importante papel no quadro mais 

amplo da cultura brasileira, das práticas de letramento e do campo da produção 

editorial e compreende, consequentemente, diferentes dimensões culturais, de suas 

relações com a escrita e com o letramento, assim como os processos sociais, culturais 

e econômicos de diferentes facetas da produção editorial do nosso país. 

Como afirma Gatti Júnior (1997), o manual didático ocupou e ainda ocupa 

função extremamente relevante no cenário educacional, com forte tendência a que as 

pessoas confiem na relevância da palavra impressa como fonte de saber. Choppin 

(2002, p. 20-21) defende que “O grau de liberdade desfrutado pelos autores para 

conceber e redigir suas obras é um elemento essencial para caracterizar a mensagem 

veiculada pelo manual”. 

Segundo Pinto (2009), o livro didático de Matemática é um material escolar 

permeado por um ideário de educação, de ensino e de aprendizagem, sendo uma 

produção que leva o leitor ao lugar de onde fala o autor, em um contexto educacional 

que permitiu num dado espaço/tempo, a circulação de ideias, procedimentos didático-

pedagógicos e convenções estabelecidas para a concretização de um currículo 

escolar. 

 

5. COLEÇÃO BRINCANDO COM NÚMEROS 

Nesta seção, será apresentada a estrutura dos livros da coleção.  No que diz 

respeito à materialidade dos exemplares, constata-se que cada exemplar é costurado 

com linha branca, páginas com a gráfica em preto, exceto a capa que é colorida, e com 

medidas de 18 cm de comprimento e 13 cm de largura.  

Todas as capas dos livros, apesar de produzidos para uso nos diferentes anos 

escolares, possuem a mesma imagem: duas crianças, sendo um menino e uma menina 

- o menino está resolvendo no quadro contas numéricas, a menina está observando e 

entre eles existe um ábaco. A única diferença é o fundo da capa que para cada ano 

escolar muda a cor, no 1º ano a cor é amarela, no 2º ano a cor é azul, no 3º ano a cor é 

vermelha e no 4º ano a cor é laranja. No quadro 5 é mostrado a capa de cada livro da 

coleção. 
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Tabela 1: Capas dos livros da Coleção Brincando com Números 

  

  

Fonte: autora 

A seguir estão descritos os exemplares que foram obtidos na trajetória de coleta 

do material: 

➢ Brincando com Números (Matemática significativa para o 1º ano primário): este 

primeiro livro contém capa, contracapa, folha de rosto, página onde apresenta os 

outros exemplares da coleção, Índice, Nota para o professor, Como usar as atividades 

sugeridas neste livrinho e após isso começam as lições, sendo ao total 107 lições.  

➢ Brincando com Números (Matemática significativa para o 2º ano primário): este 

segundo livro contém capa, contracapa, folha de rosto, página onde apresenta os 

outros exemplares da coleção, Índice e após isso começam as lições, totalizando 82 

lições.  

➢ Brincando com Números (Matemática significativa para o 3º ano primário): este 

terceiro livro contém capa, contracapa, folha de rosto, página onde apresenta os outros 

exemplares da coleção, Índice e após isso 79 lições. Ressaltando que um dos 

exemplares emprestados por Antônio Alves possui escrita a mão pela autora Cecy 

Cordeiro Thofehrn alterações que deveriam ser feitas para a próxima edição.  

➢ Brincando com Números (Matemática significativa para o 4º ano primário): este 

quarto livro contém capa, contracapa, folha de rosto, página onde apresenta os outros 

exemplares da coleção, Índice e após isso 95 lições.  

 Na tabela 3, apresentamos um levantamento feito com dados específicos de 

cada exemplar da coleção. 



10 

 

Tabela 2: Dados específicos dos livros da coleção 

Ano Escolar 
Nº 

páginas 
Nº 

lições 
Nº páginas com 

ilustrações 

1º 122 107 100 

2º 123 82 41 

3º 158 79 47 

4º 160 95 43 
Fonte: autora 

 Podemos observar nos dados investigados que o livro do 1º ano, possui mais 

lições e mais ilustrações, referente aos demais exemplares e é o livro com o menor 

número de páginas. Com isso, foi escolhido como objeto de pesquisa o livro do 1º ano 

do Ensino Primário da Coleção Brincando com Números.  

 

5.1. LIVRO DO 1º ANO DO ENSINO PRIMÁRIO 

Neste trecho apresentaremos o livro do 1º ano escolar do Ensino Primário, 

primeiro exemplar de uma coleção de quatro livros. 

Inicialmente, após o índice, podemos encontrar um texto intitulado “NOTA PARA 

O PROFESSOR”, que a autora apresenta o desenvolvimento intelectual matemático da 

criança. 

Quadro 2: Nota para o professor 
 

NOTA PARA O PROFESSOR 
 

Muito antes da criança ingressar na escola ela possui e usa certos conceitos 
matemático associados a pessoas, animais ou coisas. Não é raro vermos uma criança 
de três anos dizer que tem um, dois ou três carrinhos. Ela pode contar uma duas, 
quatro bonecas e mostrar ou mesmo dizer, que tem três anos. Ela usa o nome dos 
números mas não conhece sua significação quantitativa. 
Com a idade mental de quatro para seis anos as crianças estão mais certas sobre o 
uso de ideias numéricas e começam a perceber conceitos abstratos como muito, 
pouco, maior, etc., em diferentes situações. 
De seis para sete anos ela é capaz de fazer comparações fáceis e aprende a contar. 
Então a criança conta tudo o que pode: bonecas, caixinhas, pintinhos, pessoas, casas, 
nas ocasiões que se lhe apresentam. 
Aos sete anos já emprega primeiro, segundo, etc. 
Assim, ao iniciar seu trabalho no primeiro ano, o professor terá o cuidado de, 
inicialmente investigar os conhecimentos matemáticos que a criança possui a fim de 
corrigi-los quando não exatos e ampliá-los. 
Para isso, através de palestras, guiará a observação da criança para as pessoas ou 
coisas que a rodeiam, questionando-a sobre o número delas. O aluno verá que o 
professor é um só, que a porta da sala é uma só, que a mesa é uma só (ideia de 
unidade); que os colegas são muitos, que as carteiras são muitas (ideias de coleção). 
Urge seja muito usada a observação de gravuras com objetos, figuras ou desenhos 
para comparação e contagem de quantidades. Bolinhas, grãos, pauzinhos servirão 
idealmente para a concretização quantitativa. 
O professor aproveitará todas as ocasiões para fazer o aluno contar e sentir o número 
dentro de seu uso real. 
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A Matemática precisa ser ensinada através do meio ambiente, adaptada à vida da 
criança, a fim de que ela possa compreender o meio em que vive, em seu aspecto 
quantitativo e numérico. 
Ao iniciar a noção de número é necessário liga-lo ao objeto real: um livro, uma boneca, 
uma bola, dois meninos, para que a criança sentindo o número, dê-lhe significação. 
Sendo o desenvolvimento do raciocínio a principal finalidade da Matemática, esta deve 
ser dada através de problemas em situações reais de vida. 
É necessário que os problemas sejam variados na forma e no conteúdo, apresentem 
uma linguagem clara, conhecida e usada pela criança, sejam reais e estejam dentro 
das experiências da criança. 
A Matemática não deve, pois, ser ensinada com o objetivo exclusivo de ensinar 
Matemática, mas deve atender a situações reais e corresponder a situações que têm 
probabilidades de ocorrer. Assim, muitos exercícios poderão ser feitos pela criança, 
associados a fatos da vida da escola, família e brinquedos.  
 

CECY CORDEIRO THOFEHRN 
Fonte: THOFEHRN, 1957, p. 5 e 6 

Podemos perceber que a autora demonstrava interesse em que o aluno 

aprendesse, mostrando a idade intelectual das crianças, nos faz refletir de que a sua 

coleção tinha esse intuito, cada ano escolar apresentaria o que a respectiva idade 

precisa para desenvolver seu raciocínio. 

Em sequência, Cecy apresenta um capítulo intitulado “Como usar as atividades 

sugeridas neste livrinho”. Neste trecho a autora escreveu dicas de como o(a) 

professor(a) pode guiar cada lição que está no livro, pois a maior parte das lições são 

apenas ilustrações e sem enunciado. No Quadro 2, apresentamos alguns exemplos do 

que está escrito nesta seção. 

Quadro 3: Trecho da seção “Como usar as atividades sugeridas neste livrinho” 

COMO USAR AS ATIVIDADES SUGERIDAS NESTE LIVRINHO 
1ª LIÇÃO – Observar e enumerar oralmente os elementos da gravura: uma menina, um 
gato, uma árvore, etc. ....................................................................................................13 

2ª LIÇÃO – Marcar com cruzes cada dois quadrinhos que contem o mesmo número de 
animaizinhos...................................................................................................................14 
3ª LIÇÃO – Marcar com uma cruz as gravuras que tem mais de um elemento e com um 
traço as que contém somente um ................................................................................15 
4ª LIÇÃO – Marcar com uma cruz os quadrinhos que contém muitos elementos e com 
um traço os de poucos elementos ................................................................................16 
5ª LIÇÃO – Em cada linha marcar o quadro que contém o maior ou o menor números 
de elementos ................................................................................................................17 
6ª LIÇÃO – Em cada linha marcar com o sinal = o quadro que contém a mesma 
quantidade expressa no início de cada uma ................................................................18 
7ª LIÇÃO – Em cada linha verificar se os objetos do quadrinho à direita são suficientes 
para os meninos do quadrinho à direita são suficientes para os meninos do quadrinho à 
esquerda e marcar com o sinal +, - ou =, conforme o caso..........................................19 
8ª LIÇÃO – Marcar com ÷ os objetos com forma de cubo e com O os de forma 
esférica...........................................................................................................................20 
9ª LIÇÃO – Reconhecimento da significação quantitativa dos números 1, 2 e 3 e dos 
símbolos representativos dos mesmos. As crianças pintarão de vermelho os números 
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1, 2 e 3, seguindo a direção....................................................................................21 
10ª LIÇÃO – Cobrir, completar e escrever os números 1, 2 e 3, usando lápis preto ou 
de cor ............................................................................................................................22 
11ª LIÇÃO – Com traço vermelho grupar 2 elementos, com traço azul grupar 3 
elementos.......................................................................................................................23 
12ª LIÇÃO – Escrever o nome do número ou o número, conforme o caso .................24 
13ª LIÇÃO – Escrever no traço o número de elementos de cada quadrinho para chegar 
à solução dos problemas para........................................................................................25 
14ª LIÇÃO – Observar cada linha e marcar: na linha dos pintos com o sinal ÷ o pinto 
maior do que o 1º, com o sinal – o pinto menor do que o 1º e com o sinal de = o pinto 
igual ao 1º. Na linha dos livros e nas que seguem fazer o 
mesmo..................................................................................................................26 

Fonte: THOFEHRN, 1957, p. 7-12. 

Com esse capítulo inserido depois do índice e do trecho Nota para o Professor e 

antes das lições mostra que a autora tinha a intenção de dar dicas para os professores, 

mas também dá a liberdade de que o docente possa usar as ilustrações e criar o 

enunciado que achar mais adequado. 

Em seguida, começam as lições do livro do 1º ano do Ensino Primário. A partir 

daqui será feito a investigação para responder os objetivos desta pesquisa. 

Ao investigar o livro podemos observar que a autora utiliza muitas ilustrações de 

alimentos, de animais, brinquedos, material escolar. Imagens de objetos que cercam a 

infância de uma criança, percebendo que a autora visava um ensino que 

oportunizasse o aluno relacionar o que está aprendendo com o que convive. 

Na Figura 1, apresentamos a lição 9 que não existe enunciado e no item de 

sugestões a autora escreveu “9ª LIÇÃO – Reconhecimento da significação quantitativa 

dos números 1, 2 e 3 e dos símbolos representativos dos mesmos. As crianças 

pintarão de vermelho os números 1, 2 e 3, seguindo a direção”.  
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Figura 1: Lição 9  

  
Fonte: THOFEHRN, 1957, p.21.  

          

Nesta lição podemos perceber que a autora utiliza imagens de animais para 

fazer a relação da quantidade dos números, também apresenta as três formas de 

representação de um número e na última coluna mostra com o tracejado como o aluno 

deve fazer para escrever o respectivo número.  

          Com relação aos números, no livro do 1º ano, a autora trabalha do número 0 

(zero) até o número 100 (cem). Sempre utilizando ilustrações de objetos conhecidos 

das crianças. Por exemplo, na Figura 2 podemos perceber a relação que a autora faz 

com as imagens, tanto da quantidade que é apresentada com animais, objetos, flores e 

frutas quanto a representação dos números que ela apresenta com os dedos da mão. 

Que normalmente a criança tem o conhecimento primeiro, pois a família vai desde 

pequenos mostrando os números relacionados aos dedos da mão.  
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Figura 2: Lição 6 

  
Fonte: THOFEHRN, 1957, p. 18.  

           

Nesta lição a autora também não apresenta enunciado e lá no capítulo das 

sugestões está escrito “Em cada linha marcar com o sinal = o quadro que contém 

a mesma quantidade expressa no início de cada uma”, percebendo também, que Cecy 

já relaciona o termo de igualdade com atividades iniciais dos números e suas 

quantidades.  

          Na lição 14 podemos observar apenas ilustrações para representar a forma de 

maior, menor e igual com relação aos tamanhos das figuras que são desenhos 

de animais, alimentos e objetos. 
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Figura 3: Lição 14  

 
Fonte: THOFEHRN, 1957, p.26. 

 
 No livro a autora apresenta as operações de soma e subtração tanto em 

histórias ilustradas quanto em continhas armadas e desenhas. Nas figuras 4, 5 e 6 

exemplifico isto citado acima.  

Figura 4: Soma e subtração continhas armadas e desenhadas 

 

Fonte: THOFEHRN, 1957, p. 50. 
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Podemos observar que a autora usa a negativa como algo que não possui mais, 

por isso usa a marcação de um “X” em cima dos gatos que serão subtraídos. E nas 

adições ela utiliza o sinal de soma entre a quantidade de elementos que estavam com 

a quantidade de elementos que foi acrescido. 

Figura 5: Adição em histórias 

 

Fonte: THOFEHRN, 1957, p. 40. 

 A história da soma é apresentada com os termos “chegaram” e “apareceram”, 

fazendo com que a criança relacione a operação com atividades do dia a dia, 

percebendo que algo que chega é por que está acrescentando. 
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Figura 6: Subtração em histórias  

 

Fonte: THOFEHRN, 1957, p. 45. 

 Nesta história a autora utiliza a subtração com os termos “vão embora” ou 

“gastou” para que a criança perceba que não existe mais. Iniciando a operação sem a 

sua formalidade. 

 Outro saber elementar é a multiplicação e a divisão que a autora apresenta com 

histórias ilustradas, na qual exemplifico nas figuras 7 e 8. 

Figura 7: Multiplicação em histórias 

 

Fonte: THOFEHRN, 1957, p. 64. 
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 Na lição 52 podemos observar que a autora insere a multiplicação como se 

fosse a repetição e ainda no último quadrinho para concluir a história ela utiliza o termo 

“vezes” iniciando a relação da multiplicação com esta palavra. 

Figura 8: Divisão em histórias. 

 

Fonte: THOFEHRN, 1957, p. 65. 

 Na lição 53 a autora traz a operação de divisão, usando o termo “dividiu” e na 

conclusão usa o termo “vezes” apresentando a relação da multiplicação e divisão em 

uma história. Mostrando também que quando ele é dividido pode ser separado em 

grupos.  

 A autora mostra que quer inserir os termos sem o “compromisso” de que o 

aluno aprenda e cumpra isso, mas no intuito de aos poucos a criança vai começando a 

usar os termos com o seu desenvolvimento nos anos escolares. O que realmente é 

apresentável em um livro para o 1º ano escolar, colocando o aluno aos poucos no 

âmbito escolar. 

 Outro saber que a autora apresenta é sobre os elementos pares, ela utiliza nas 

lições os objetos que encontramos no dia a dia ou que pode ser comprado em pares.  
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Figura 9: Elementos pares 

 

Fonte: THOFEHRN, 1957, p. 44 

 Percebemos que Cecy utiliza ilustração de objetos que são encontrados em 

pares, mas os que não são como, por exemplo, os pássaros, as peras, os livros, as 

bolas, as escovas de dentes e as rodas também são objetos que cercam as crianças. 

Assim, a autora nos dá indícios de que priorizava o ensino pela percepção de vida da 

criança, pela inserção do que ela já conhece aos saberes matemáticos. 

 Também é apresentado no livro, a hora relógio, em lições que o aluno precisa 

olhar o relógio e dizer que horas é como também marcar no relógio o horário pedido. 

 Podemos encontrar também lições que utilizam as moedas da época, na Figura 

10, a autora apresenta um problema em uma história que problematiza troco, mescla 

de produtos e valores com centavos. 
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Figura 10: Problema financeiro 

 

Fonte: THOFEHRN, 1957, p. 119. 

 E por final, para encerrar os saberes matemáticos encontrados no livro do 1º 

ano do Ensino Primário. A autora apresenta lições sobre unidade e dezena. 

Figura 11: Lição sobre unidade e dezena 

 

Fonte: THOFEHRN, 1957, p. 107. 
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Podemos observar que mais uma vez, a lição tem imagens de objetos conhecidos por 

crianças como balão, giz de quadro, cubos, copos. E mais uma vez a autora ilustrando 

com objetos de fácil relação com os saberes propostos. 

 E para finalizar, ilustro um poema sobre os números, que a autora apresenta e 

é composto também pela representação do número e pela imagem de um objeto que 

tenha a aparência semelhante. 

Figura 12: Poema dos números 

 

Fonte: THOFEHRN, 1956, p. 89 e 90. 

d’ “O Tico-Tico” 

Aquela flâmula ao vento 

É o número UM direitinho... 

E o número DOIS parece 

Um simpático patinho. 

O TRÊS é como uma cobra 

Dançando, toda enrolada. 

E o QUATRO é bem semelhante 

A uma cadeira virada. 

 

E o SEIS nos lembra o apito 

Da hora da brincadeira. 

Parece um SETE o machado 

Do lenhador sempre afoito. 

E os óculos do Vovô, 

Sem as pernas dão um OITO. 

Lembra um NOVE esta corneta 

Tão bonita tão novinha. 
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O CINCO é um gancho espetando 

Na tábua da prateleira. 

 

E, por fim, o último, o ZERO, 

Lembra um ovo de galinha. 

 

 

 Podemos observar também que a autora relaciona objetos já conhecidos com a 

representação dos números e assim, o poema é que faz a escrita da relação. Olhando 

para o título também suponhamos que a autora tenha retirado esse poema da revista 

“O tico-tico”, mas não foi encontrado indícios que comprovem essa suspeita. De 

acordo com a BNDigital (2015), O Tico-Tico foi a primeira e a mais importante revista 

voltada para o público infanto-juvenil no Brasil. O primeiro número circulou em 11 de 

outubro de 1905, tendo à frente o jornalista Luís Bartolomeu de Souza e Silva. Já no 

ano seguinte tornou-se sucesso nacional de vendas, chegando à impressionante 

tiragem de 100.000 exemplares por semana. 

 Os autores Souza et al (2016) e Fernandes (2016) perceberam um contato do 

manual didático com o Movimento da Matemática Moderna. Também, Alves (2016) 

percebe que as operações aritméticas da soma e da subtração tiveram sua 

abordagem modificada em função de um novo conteúdo, a Teoria dos Conjuntos, 

outro indício do MMM. 

No livro pesquisado não foi encontrado indicações deste método, pois o MMM 

foi iniciado em 1970 e as primeiras edições dos livros foram em 1957. E também, a 

autora faleceu em 1971, com sua morte a filha de Cecy continuou publicando edições 

novas de suas coleções, mas da coleção Brincando com Números não foi encontrado. 

Por outro lado, foi encontrado indícios de que a autora utilizava o método 

escolanovista nesta colação. 

No estudo de Almeida (2016), o autor encontrou uma característica que marcou 

por longo tempo a escolarização inicial, sendo ela que o ensino estava ligado às 

práticas de memorização. No livro do 1º ano foi encontrado várias atividades do 

mesmo conteúdo, mas não vejo como memorização até pela questão de que a autora 

fazia atividades variadas do mesmo conteúdo. 

 Neste capítulo foi apresentado os saberes, porém alguns tem lições de várias 

maneiras, aqui ilustrei um método que se observa no livro.  
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6. CONCLUSÃO 

A inquietação sobre a distinção do acervo de produções de autoras gaúchas, foi 

sanada pela coordenadora do HISALES. O grupo tem pesquisas específicas de 

materiais de autoria feminina e gaúcha, então todo material que satisfaz essas duas 

especificidades é colocado na estante. A coordenadora também comentou que o intuito 

é de que esses materiais possam ser estudados por mais pessoas, por isso ficam em 

um local separado e com uma visualização melhor dentro do acervo.  

Notamos, que a autora apresenta os saberes elementares do livro do 1º ano 

sempre com ilustrações para ajudar na percepção do aluno. O que nos leva a crer que 

Cecy levava em consideração como a criança aprende e reforçada pelo capítulo inicial 

no livro. 

Foi identificado no livro como saberes matemáticos hora relógio, as quatro 

operações, os números de 0 até 100, dezena e unidade, números pares, matemática 

financeira. Saberes, estes, encontrados em poemas, ilustrações que serviam para 

vários modelos de enunciados, ou serviam para recorte, problemas ilustrados que 

continham as operações feitas nas próprias imagens. 

Podemos observar que como objetivo desta pesquisa, conseguimos identificar 

os saberes apresentados no exemplar estudado e também como eram apresentados 

no decorrer do livro estes saberes matemáticos. 
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