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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objeto de estudo as Cartas de Parker, materiais escolares 
voltados à disciplina Aritmética. A pesquisa tem como objetivo principal investigar a 
circulação desses materiais que contribuíram para modernização do ensino dessa disciplina. O 
recorte temporal inicia em 1912, ano da nova organização do ensino primário em Sergipe, e o 
marco final é o ano de 1953, ano a que se refere a datação do último relatório do inspetor de 
ensino encontrado. Para a elaboração deste estudo, adotei o paradigma indiciário, a fim de 
dialogar com as fontes bibliográficas e documentais: leis, decretos, mensagens, programas de 
ensino, revistas, além das obras de Parker. Também articulei os indícios localizados aos 
conceitos de cultura escolar (FELGUEIRAS, 2010b), cultura material escolar 
(FELGUEIRAS, 2010b), materiais escolares (CARVALHO, 2011), disciplina escolar 
(CHERVEL, 1990) e circulação (CHARTIER, 1990), visando elucidar esse aspecto da cultura 
material escolar em Sergipe, nos campos da história da educação matemática e da história das 
disciplinas escolares. 

 

Palavras-chave: Cartas de Parker. Disciplinas Escolares. Ensino de Aritmética. Ensino 
Primário. Sergipe. 
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ABSTRACT 

 
 

This work has as study object the Parker charters, school materials focused on discipline 
arithmetic. The research aims to investigate the movement of such materials that have 
contributed to the modernization of the teaching of this discipline. The time frame begins in 
1912, year of the new organization of primary education in Sergipe, and the final milestone is 
the year 1953, referred to the dating of the latest report of the education inspector found. To 
prepare this study, I adopted the evidentiary paradigm in order to dialogue with bibliographic 
and documentary sources: laws, decrees, messages, educational programs, magazines, in 
addition to Parker works. Also articulated the evidence located to the concepts of school 
culture (FELGUEIRAS, 2010b), culture school material (FELGUEIRAS, 2010b), school 
materials (CARVALHO, 2011), school discipline (Chervel, 1990) and circulation 
(CHARTIER, 1990), to elucidate this aspect of school material culture in Sergipe, in the 
fields of history of mathematics education and the history of school subjects. 

 

Keywords: Parker’s Letters. School Subjects. Teaching arithmetic. Primary Education. 
Sergipe. 
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A cultura material escolar revela uma civilização que cria a escola e ao 
mesmo tempo a sociedade que é criada pela escola [...] Os objetos possuem 
um pouco da nossa alma, pois estruturam as nossas vidas e estão 
impregnados das significações e de afectos, que nos constituem como 
pessoas [...] podem estabelecer a mediação entre a cultura pensada e a 
cultura vivida (FELGUEIRAS, 2010b, p.31, grifo nosso). 
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 Penas, areia, ardósia, ábacos, cadernos, lápis, canetas, borrachas, lousas, carteiras, 

uniformes, réguas, compassos, tabuadas... se buscássemos na memória, passaríamos horas 

elencando materiais que foram ou ainda são utilizados no ambiente escolar, uns mais que 

outros, alguns permaneceram e outros já foram consumidos pelo tempo. Estamos tão 

habituados com a utilização desses objetos, que raramente questionamos sobre a sua inserção 

no ambiente escolar e, ao mesmo tempo, não sabemos dimensionar a sua importância para a 

existência da escola. 

 A utilização de recursos didáticos está tão naturalizada no ambiente escolar, que 

existem poucos questionamentos sobre a materialidade que compõe esse universo. E, como 

alerta Felgueiras (2010a), novos recursos são introduzidos com uma enorme velocidade, em 

substituição a outros, que são arquivados como “coisas velhas”, no fundo de ambientes 

empoeirados, sem o devido cuidado, quando deveriam ser preservados, pois eles são 

importantes indícios dos saberes, concepções pedagógicas, práticas, enfim, da cultura escolar 

de determinada época.  

É a partir desse alerta sobre a preservação dos materiais escolares pelas instituições 

educacionais como objetos reveladores de determinadas práticas, métodos e períodos 

específicos de utilização que buscamos refletir sobre a possível existência de materiais que 

foram amplamente utilizados nas escolas primárias de Sergipe, e no Brasil, mas que acabaram 

esquecidos pelo tempo, como as Cartas de Parker.  

Segundo Souza (2007), os estudos sobre a materialidade escolar foram iniciados no 

século XVI, e a partir do século XX, são intensificados com o desenvolvimento da 

industrialização. A partir de então, há um aumento considerável da produção e 

comercialização de materiais para as escolas, surgem novos materiais para atender ao 

processo de modernização educacional. Tais produções e diversificação de objetos para a 

escola passam a ser uma exigência da educação moderna. 

 Como aludido por Souza (1998), a implantação das escolas graduadas primárias no 

Brasil demandou uma série de reformas no sistema educacional, que, para atender aos ideais 

políticos em voga, deveria equipar a escola para formar o cidadão, englobando a estrutura 

arquitetônica, a aquisição de materiais escolares e a preparação dos professores. 

 Em meio a essas transformações que objetivavam a modernização da educação do 

país, a aquisição de materiais despertou a nossa atenção ao lermos o livro de Souza (1998), 

fruto de sua pesquisa de doutorado, “Templos de civilização: a implantação da escola 
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primária graduada no Estado de São Paulo (1890-1910). Dentre os diversos materiais 

apresentados pela autora, dedicamos mais atenção aos relacionados à disciplina Aritmética, 

com destaque para as Cartas elaboradas por Francis Wayland Parker, autor interessado em 

contribuir para o ensino dessa disciplina, a partir da utilização do método intuitivo.  

As Cartas de Parker chamaram a minha atenção, pois desconhecia sua existência como 

material escolar. Como licenciada em Matemática, ignorava que tivesse existido um material 

escolar voltado para o ensino dessa disciplina, criado com a finalidade de suprimir a famosa 

tabuada, pois havia um eloquente silêncio na literatura referente ao seu uso e ao ensino de 

Matemática. Minha curiosidade foi aguçada ainda mais quando encontrei pistas sobre essas 

cartas em Sergipe. 

Tais pistas surgiram quando entrei no “arquivo escolar” do Colégio Estadual Silvio 

Romero, antigo grupo escolar, localizado na cidade de Lagarto. Nesse período de visitação, 

realizei um estudo sobre a disciplina Matemática para entender como era proposta. Para tanto 

foi necessário vasculhar em meio a “papéis velhos”, alguns dados sobre a implantação da 

instituição. Entre um e outro documento, deparei-me com uma espécie de correspondência na 

qual o diretor da instituição agradecia pelo recebimento de materiais para o ensino de 

Aritmética, inclusive as Cartas de Parker.   

Naquele exato momento, surgiram diversos questionamentos sobre aquele material. Li 

e reli o pequeno pedaço de papel na tentativa de estabelecer algumas ligações entre o relatado 

no livro de Souza (1998) e a presença daquele material na cidade Lagarto. Possuía escassos 

conhecimentos sobre a História da Educação e não sabia que percurso realizar, mas desejava 

conhecer as Cartas de Parker. 

Iniciei a busca a partir do meio eletrônico, busquei leituras cujo tema fosse as Cartas 

de Parker, mas os silêncios permaneciam e as dúvidas aumentavam. A cada nova leitura me 

inquietava mais por ainda não saber o que eram as Cartas de Parker e a todo tempo me 

questionava como as cartas poderiam ter sido usadas para o ensino, pois, a princípio, pensava 

que se tratavam de cartas epistolares. Assim, motivada por esse conjunto de inquietações, 

investi na busca de descobrir o que eram as Cartas de Parker e se tinham sido utilizadas em 

outras localidades de Sergipe. Já vislumbrava a possibilidade de estudar uma disciplina 

escolar por meio do material utilizado para o seu ensino. 

A partir dessas inquietações e silêncios, aproximei-me do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de Sergipe, local onde encontrei norteamentos para 
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traçar um caminho e dar prosseguimento aos estudos sobre as Cartas de Parker. Mergulhei a 

passos lentos no universo da História da Educação Brasileira, das disciplinas escolares e dos 

arquivos. Assim, com o decorrer do tempo, a pesquisa foi se delineando e resultou na presente 

dissertação que investiga a circulação das Cartas de Parker utilizadas no ensino de Aritmética 

e, na escola primária graduada sergipana no período de 1912 a 1953. 

 Tinha em mãos uma peça de um quebra-cabeça que necessitava ser montado, para, a 

partir do conjunto, encontrar o lugar onde ela se articulava, pois possuía poucas informações 

sobre ela. Por isso aceitei o desafio de estudar os materiais utilizados na disciplina Aritmética 

elaborados por Parker. Desse modo, para uma melhor compreensão do objeto no período, 

norteie o estudo a partir das seguintes questões: O que são as Cartas de Parker? Quais saberes 

e práticas estavam vinculados a elas? Por que as Cartas de Parker foram adotadas em Sergipe? 

Por quais localidades as Cartas circularam?  

A partir desses questionamentos, busquei empreender uma discussão de suma 

importância para a compreensão da Educação Matemática instituída em Sergipe no ensino 

primário, como também descortinar as práticas educativas e saberes relacionados a essa 

modalidade de ensino no contexto em questão, na tentativa de trazer à luz o ideário de 

modernização vigente no período e sua influência no setor educacional. 

 

1.1- SITUANDO O OBJETO 

 

 Como a presente pesquisa volta-se para as Cartas de Parker utilizadas na disciplina 

Aritmética nas escolas primárias graduadas de Sergipe, procurei compreender a circulação de 

tais materiais, a partir dos investimentos governamentais no ensino primário, desde o final do 

século XIX até sua intensificação nas primeiras décadas do século XX. Para resgatar esta 

trajetória, me vali de diferentes documentos e registros como os relatórios de inspeção 

escolar, a legislação educacional da época, as mensagens dos governadores apresentadas à 

Assembleia Legislativa durante o período definido para esta pesquisa. 

 Conforme destaca Vidal (2010), muitas mudanças propagandeadas como novidades 

durante as primeiras décadas do século XX já eram utilizadas em algumas localidades desde o 

século XIX, era um “novo com ares de velho”; a nova escola cheia de materiais e de alunos 
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transforma a cidade e a população. Era a tão almejada modernização se apresentando ao povo 

brasileiro.  

 A implantação do sistema republicano no Brasil provocou mudanças no setor 

educacional, principalmente com a inauguração das escolas primárias graduadas. Segundo 

Souza (2007, 1998), essa modalidade escolar estava ligada ao processo de modernização do 

país, porque nessas escolas seriam formadas as crianças que teriam a missão de consolidar a 

pátria. Com tal objetivo, não foram poupados investimentos para equipar essa nova 

modalidade de escola e popularizá-las por todo o Brasil.  

 Em Sergipe, essa modalidade escolar foi implantada a partir de 1911. Após a reforma 

de ensino que instituía as escolas primárias graduadas em território sergipano, inaugurou-se 

um novo período na educação local com a construção de escolas, preparação docente, 

aquisição de materiais escolares. A partir destas ações que serão tratadas ao longo deste texto, 

vislumbram-se as tentativas de modernizar o sistema educacional, dentre essas, a circulação 

das Cartas de Parker. 

 No tocante às Cartas de Parker, Valente (2014) ressalta que a coleção de quarenta e 

oito gravuras, cuja finalidade era auxiliar os professores no ensino de Aritmética foi 

apresentada ao país através das páginas da Revista de Ensino de São Paulo, ainda em 1902, 

somente obtendo ampla divulgação, a partir de 1909, com a industrialização através de 

diferentes veículos, feita pela Editora Companhia Melhoramentos, atingindo os diversos 

Estados brasileiros como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do 

Norte e Sergipe.  

 Recentemente, esses materiais passaram a figurar em estudos voltados ao ensino de 

Aritmética e à cultura material escolar. Além da produção já referida, destaco ainda três 

estudos elucidativos sobre essas Cartas de Parker que modificaram, por um longo período, a 

forma de ensinar a Aritmética no Brasil, refiro-me aos estudos de Costa (2010), Valente 

(2013) e Portela (2013). 

 No estudo de Costa (2010), as Cartas de Parker aparecem de forma ilustrativa como 

um material que foi utilizado no Brasil para modernizar o ensino da disciplina Aritmética, 

ligado ao conceito de número. Já na pesquisa de Valente (2013), elas aparecem como um 

meio eficiente para se adquirir as noções sobre as operações elementares dentro da proposta 

educacional de Lourenço Filho. E, no estudo ainda em andamento de Portela (2013), elas 
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figuram como um material escolar que circulou no Estado do Paraná e foi apropriado tanto no 

ensino primário quanto na formação de professores. 

 Essas pesquisas revelam a necessidade do desenvolvimento de outras para 

compreender a proposta educacional ligada ao ensino da disciplina Aritmética, que motivou a 

circulação das Cartas de Parker no início do século XX, e contribuiu para a implantação de 

novos materiais escolares no cenário educacional brasileiro.  

 No tocante aos estudos sobre os materiais escolares, destaco o trabalho de Carvalho 

(2011) que trata da industrialização de artefatos para serem usados nas escolas. Como também 

o trabalho de Valdemarin (2004) que analisa manuais escolares ligados ao ensino de leitura 

em instituições primárias que utilizavam o método de ensino intuitivo. A partir dessa análise, 

a autora apresenta os materiais escolares que foram usados para as lições de coisas e que 

contribuíram para a renovação das práticas pedagógicas. 

  Outro estudo que focaliza a renovação educacional, é o estudo de Lages (2013) acerca 

da influência estrangeira na construção do ideário de modernização, compreendendo os 

princípios que nortearam a implantação do sistema político republicano no Brasil. Conforme a 

autora, para tornar possível tal modernização do sistema educacional, foram introduzidos 

vários recursos didáticos com objetivo de promover algum tipo de aprendizado, configurando 

uma relação de dependência entre o sucesso do processo e a aquisição desse aprendizado. 

Muitas vezes, os materiais eram fabricados no exterior. 

 Ainda com relação à busca pela modernização, destaco o estudo de Le Goff (1996), ao 

discutir as rupturas entre o antigo e o moderno para construção de uma sociedade. O autor a 

partir desse antagonismo, tecer um panorama histórico de como se construiu o ideal de 

modernização, pormenorizando as diferenças entre as acepções de moderno, modernismo, 

modernidade e, por fim, modernização, ao longo de um período. Consoante esse autor, a 

modernização refere-se ao desenvolvimento de um processo de aculturação por imitação de 

sociedade civilizadas, como a europeia e a americana. 

 No caso do Brasil, juntamente com as tentativas de consolidação de identidade 

nacional, e buscava-se um sistema de ensino capaz de tornar cada indivíduo um cidadão da 

pátria. No país em que o ensino era oferecido a poucos, restava abrir novas escolas capazes de 

atrair os menos favorecidos economicamente, a fim de colocá-los nos trilhos do progresso 

através da alfabetização. As diversas reformas de ensino ocorridas nesse período tinham por 

finalidade “massificar” o ensino primário, tornando-o um alicerce dessa pátria, o que por sua 
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vez refletia o ideal de modernização veiculado no período, cujo objetivo era popularizar no 

Brasil. 

 Ao estudar sobre a expansão da escola primária graduada paulista, após a reforma de 

ensino que implantou os grupos escolares, Souza e Faria Filho (2006), e Souza (1998) 

demonstram, mais uma vez, a importância da incorporação de materiais escolares para 

modernizar os processos educativos no Brasil. A partir desse período de modernização, os 

materiais tornaram-se instrumentos essenciais para a constituição de um novo perfil das 

disciplinas escolares e da formação docente. 

 

Para tudo era necessário material: para o ensino de aritmética, do sistema 
métrico decimal e da geometria: cartas de Parker, compassos, contadores 
mecânicos, quadro de geometria, tabuinhas, contador de mão e de pé, caixa 
de formas geométricas, cadernos de aritmética. Para o ensino da linguagem: 
coleção de abecedários e de cartões parietais para leitura, ardósias, cartas de 
alfabeto, cadernos de caligrafia. Para o ensino de geografia e história: globo 
terrestre, tabuleiros de areia, quadros de história do Brasil, mapas. Para o 
ensino de ciências físicas e naturais: laboratórios, museus, quadros Deyrolle, 
estampas, quadros de história natural, esqueleto humano, bússola, 
microscópios, peças anatômicas, mapas de física. Para desenho: esquadros, 
modelo para desenho em gesso, coleção para desenho (SOUZA, 2007, 
p.176). 

 

 A aquisição de materiais para equipar a escola tornou-se uma prática comum adotada 

pelos administradores que buscavam modernizar o sistema educacional. Com a divulgação 

dos avanços alcançados por São Paulo, vários Estados, inclusive Sergipe, procuraram adotar 

as mesmas práticas modernistas adquirindo os mesmos materiais escolares, instituindo as 

mesmas práticas para os professores e para a modalidade escolar. 

 Conforme apresentado por Nunes (1984), Santos (2009), Almeida (2009) e Azevedo 

(2009a, 2009b) entre outros, nas primeiras décadas do século passado, as instituições 

sergipanas dedicadas ao ensino primário passaram por sucessivas reformas que tentavam tanto 

tornar o ensino existente mais atrativo, como promover a formação dos sergipanos de modo 

mais eficiente. 

 Voltando o olhar novamente para o âmbito nacional, as pesquisas desenvolvidas por 

Carvalho (2013) também contribuem para o desenho desse registro sobre a escola primária, ao 

versarem sobre o modelo de ensino paulista e sobre as orientações para os professores do 

ensino primário divulgadas pela imprensa pedagógica especializada. Ao elaborar tal estudo, a 
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autora desvenda não só a importância das ideias que circularam em tal período, mas também 

revela as redes de sociabilidade em que estava envolvido cada um dos participantes da Revista 

de Ensino. 

  Ao implantar tal modalidade, ainda no século XIX, tornou o estado de São Paulo 

referência quanto às reformas de ensino e, com a expansão da imprensa educacional, essa 

modalidade escolar ganhou visibilidade, fato que motivou os governadores de Sergipe a 

buscarem estabelecer parcerias com o governo paulista, a fim de conseguirem implantar uma 

reforma tão “gloriosa” quanto daquele estado.  

 Em Sergipe, o aparecimento de tais materiais ocorreu de forma semelhante ao do 

estado de São Paulo. Com a implantação da escola primária graduada, principalmente por 

meio dos grupos escolares, intensificou-se a aquisição e a distribuição de materiais escolares, 

resultando na constituição de uma nova cultura escolar.  

 Esses grupos escolares eram propagandeados como “templos do saber”, porque neles 

era praticado um ensino baseado na manipulação de objetos que estimulavam a raciocínio dos 

envolvidos no processo de aprendizagem, pois a finalidade era formar cidadãos que 

desenvolveriam a pátria.  

 Essa nova modalidade de ensino cujo objetivo era o desenvolvimento da ordem e do 

progresso do país, resultante da junção dos mais modernos preceitos educacionais do período, 

foi implantada ao longo das primeiras décadas do século XX em vários Estados brasileiros. 

 

Em São Paulo, em 1893; no Rio de Janeiro, em 1897; no Maranhão e no 
Paraná, em 1903; em Minas Gerais, em 1906; na Bahia, Rio Grande do 
Norte, Espírito Santo e Santa Catarina em 1908; no Mato Grosso em 1910; 
Sergipe, em 1911; no território do Acre, em 1915, na Paraíba em 1916, em 
Goiás, 1918 e no Piauí em 1922 (ARAÚJO; SOUZA; PINTO, 2012, p.11). 

 

 Conforme o exposto, a implantação dos grupos escolares em cada Estado significou 

mudanças referentes ao ensino primário quanto às suas disciplinas, à sua organização espacial 

e temporal, às noções de higiene a serem adotadas, à arquitetura, aos materiais didáticos, às 

práticas, aos métodos e à formação profissional. Todas essas características tinham por 

finalidade modernizar o ensino para atender aos ideais de educação que circulavam no 

período com a denominação de Pedagogia Moderna. 
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 Em Sergipe, durante o Governo Rodrigues Dória2 (1908-1911), foram implantadas as 

escolas primárias graduadas através da reforma de ensino de 1911, criados os primeiros 

grupos escolares, adquiridos e distribuídos materiais e mobiliário para as escolas existentes e 

ainda estabelecida parceria com o governo paulista para formar as professoras primárias que 

trabalhariam nessas escolas modernas.  

 Conforme Nunes (1984), no período, havia uma parcela significativa da população 

sergipana analfabeta, o que incomodava o Governador Rodrigues Dória e o motivou a adotar 

tais medidas para efetivar a escolarização do povo, implantando um sistema educacional 

atraente e condizente com o que ocorria a nível nacional. 

 Essa modalidade escolar implantada em Sergipe em 1911 faz parte de um capítulo 

muito significativo da História da Educação Brasileira. Segundo Souza (2012, 2007), os 

estudos sobre a implantação das escolas graduadas revelam a consolidação de uma nova 

cultura escolar, e, ao mesmo tempo, particularizam as formas de apropriação da mesma. Por 

essa razão, debruço-me mais atentamente sobre algumas pesquisas sergipanas para entender o 

processo de implantação da escola primária graduada no Estado. 

 Durante a realização de sua pesquisa, Almeida (2009) analisou a difusão do ideário da 

Escola Nova pelos grupos escolares, ao longo de vinte e seis anos. Ela destaca a participação 

de intelectuais locais para a manutenção das práticas de ensino que contribuíram para a 

modernização educacional, apresentando um panorama das mudanças ocorridas com relação 

ao processo de escolarização em três grupos escolares. 

 Já Santos (2009), desenvolveu um estudo sobre a modernização da arquitetura escolar 

com base nas mensagens presidenciais e em outras fontes, mostrando os conflitos ocorridos 

na implantação desses “templos suntuosos” que redefiniram os padrões das edificações 

públicas nas principais cidades do Estado. O estudo revelou os impasses que ocorreram para a 

efetivação dessa modalidade tão exaltada que servia de vitrine para a Pedagogia Moderna. 

 Destaco ainda os estudos de Azevedo (2009a; 2009b) que analisam o ideário de 

modernização, imposto por meio dos grupos escolares durante o Governo de Graccho 

Cardoso, e a cultura escolar dessas instituições durante a Primeira República. A autora discute 

                                                           
2 Conforme Guaraná (2014), Rodrigues Dória nasceu em Propriá, em 25 de junho de 1859. Fez seus estudos 
preparatórios no Atheneu Sergipense, em Aracaju; ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia, trabalhou 
como lente de medicina legal, medicina pública, Botânica, zoologias médicas, participou como conselheiro 
durante a reforma de higiene da Bahia; eleito deputado federal de Sergipe em 1897, renovando tal cargo por 
quatro legislaturas e, de 1908 a 1911, foi presidente desse estado. 
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ainda as mudanças referentes à implantação de materiais, formação docente e racionalização 

temporal das cidades.  

 Em face dos aspectos tematizados nos estudos mencionados e diante das minúcias 

apresentadas nas pesquisas sobre a cultura material escolar, como também sobre as disciplinas 

escolares, procuro investigar as Cartas de Parker para compreender a disciplina Aritmética, 

dialogando com leis, decretos, mensagens, programas de ensino, revistas, além das obras do 

referido autor. 

 

1.2 - SOBRE A PERIODIZAÇÃO 

  

 Delimitar um estudo constitui um dos desafios iniciais de uma pesquisa. Como definir 

um período a ser estudado? Como ouvir fontes silenciosas? Como tecer o fio condutor de uma 

escrita? Inquietudes que perseguem todo pesquisador interessado em seguir o viés da pesquisa 

histórica. Muitos alertas são percebidos, mas cada autor esquematiza seu próprio caminho, 

lembrando que “falar de história não é fácil” (Le Goff, 1996, p.17), mas o que é fácil em uma 

pesquisa? Como e onde buscar indícios que revelem um período suprimido pelo tempo?  

 Ao refletir sobre essas inquietudes, procurei ouvir as fontes, buscar os indícios que 

poderiam delimitar o período a percorrer, após várias leituras, visitas aos arquivos e o 

levantamento de fontes.  Elegi algumas datas possíveis para a pesquisa, as quais foram sendo 

modificadas no decorrer da análise. Optei pela voz das fontes, o que me levou a escolher o 

ano de 1912 para o marco inicial do recorte da pesquisa, visto que este ano corresponde ao 

momento de publicação da Lei que introduziu as Cartas de Parker no cenário sergipano. 

 Olhar para o ano de 1912 através dos registros documentais aqui definidos nos 

possibilitou ver a materialização de nova organização escolar para a Instrução Pública no 

Estado de Sergipe. É o caso da publicação da Lei nº 605, de 24 de setembro de 1912, assinada 

pelo General José de Siqueira Menezes3. Nela encontram-se definidas a adoção de um modelo 

                                                           
3 O Marechal Siqueira, nasceu em 7 de dezembro de 1852 na cidade de São Cristóvão, Sergipe, faleceu em 6 de 
fevereiro de 1931, em Salvador, Bahia. Durante os seus setenta e nove anos abraçou a carreira militar que o 
levou a exercer diversos cargos entre eles o de capitão, diretor de obras militares, tenente-coronel, comandante, 
chegando a participar do combate de Canudos. Foi eleito presidente do Estado para o período de 1911-1914. 
Para mais informações consultar Guaraná (2014). 
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de horário escolar, no qual estava detalhada a utilização de diversos materiais escolares, 

inclusive as Cartas de Parker, além de outras prescrições referentes ao ensino primário. 

Se a escolha do marco inicial ocorreu por meio da voz das fontes, deveria fazer o 

mesmo para o marco final, mas o silêncio se tornou cada vez mais intenso. Sabia quando as 

Cartas de Parker normativamente tinham sido introduzidas, porém não encontrava 

informações sobre quando tinham sido retiradas. Acreditava, inicialmente, que a sua 

utilização tinha ocorrido por um curto espaço de tempo pela escassez de informações sobre tal 

material nos trabalhos já publicados.   

 Devido a esse silenciamento e a ansiedade de definir um recorte temporal para 

pesquisa, fui conduzida a escolher como marco final 1924, período do Governo de Graccho 

Cardoso em que ocorreu a disseminação dos grupos escolares em várias cidades do interior 

sergipano, ao mesmo tempo, sentia uma incompletude, pois, se a partir de 1924 foram 

inaugurados novos grupos, possivelmente, as Cartas de Parker também circularam em outras 

localidades. 

Novamente movida pela ansiedade, busquei novas fontes e localizei o Decreto n° 224, 

de 13 de agosto de 1945, que estabelecia um novo regulamento para o ensino primário em 

Sergipe, mas não fazia menção às Cartas de Parker. Entretanto, localizei alguns relatórios de 

inspetores de escolares datados de 1953 que mencionam, entre os materiais utilizados nas 

escolas, as Cartas de Parker. Dessa forma, após ouvir as fontes, interpretando também os 

silêncios, optei pela delimitação temporal de 1912 a 1953. 

 

1.3 – CORPUS  DOCUMENTAL E METODOLOGIA 

 

 Enveredei por caminhos encobertos pela poeira do tempo e esquecidos pela memória 

para buscar a articulação de indícios sobre os materiais de ensino e as disciplinas escolares, 

para tanto, procurei seguir as indicações de Viñao Frago (2012) quanto ao posicionamento do 

historiador frente às fontes com as quais deve lidar, aprender e situar-se, nunca as excluindo, 

mas procurando estabelecer uma relação viva entre os fatos para entender a operação 

histórica. 

 Segui uma trajetória não linear para definir a pesquisa. Para tanto, realizei 

levantamentos bibliográficos sobre cultura escolar, a cultura material, as disciplinas escolares, 
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os materiais de ensino e implantação da escola graduada; visitei arquivos físicos e virtuais, 

identifiquei fontes, cataloguei legislação, atas, ofícios, obras referentes a Parker, além de 

revistas educacionais, elaborei o plano de redação e, enfim, elegi os conceitos que norteiam o 

presente estudo. 

 A pesquisa histórica e documental foi delineada a partir das pistas localizadas nas 

fontes, consultando os arquivos físicos da Inspeção Escolar do Estado de Sergipe, da Diretoria 

Regional de Ensino II, localizada em Lagarto, da Biblioteca Pública Ephifâneo Dória, do 

Arquivo Público de Sergipe e do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE), em 

Aracaju. Neste último, localizei a legislação referente ao período e à modalidade escolar em 

estudo, fontes essenciais para nortear a circulação das práticas adotadas referentes ao ensino.  

O insucesso inicial na visita a esses locais, nos aproximou do paradigma indiciário, ao 

atentarmos para “a capacidade de, a partir de dados aparentemente negligenciáveis, remontar 

a uma realidade complexa não experimentável diretamente” (GINZBURG, 1989, p.152), na 

tentativa de reconstruir o período em estudo. Além dos documentos já listados, consultei 

ainda alguns arquivos virtuais como os da Universidade de Chicago, da Escola Francis 

Wayland Parker, do Arquivo Público de São Paulo, do Jornal a Folha de São Paulo, o 

repositório da Universidade Federal de Santa Catarina e bancos de dados de diversas 

universidades brasileiras, bem como as bases de dados Scielo e Domínio Público. 

 As visitas aos outros locais físicos responsáveis pela acomodação dos documentos 

escolares agregaram poucas pistas para o objeto em questão. Por conta da desvalorização da 

memória escolar, muitas informações foram corroídas pelo tempo, restaram apenas poucos 

resquícios de um período importante da História da Educação sergipana, como livros de 

matrículas, cadernetas, convites, atas de exames finais e correspondências.   

 São raras as informações sobre as Cartas de Parker em Sergipe e isso me levou a 

realizar uma observação sobre dados aparentemente marginais identificados ao longo do 

processo de levantamento das fontes documentais. Com isso, consegui encontrar indícios da 

utilização das Cartas e compreender a disciplina Aritmética por meio desse material de 

ensino. Optei por seguir o paradigma indiciário pelas características do objeto em estudo, 

utilizando um leque de diversas fontes para compreender tanto o material escolar quanto a 

disciplina em questão.     

 Seguindo esse paradigma, procurei extrair de uma documentação dispersa as 

informações que poderiam explicitar um caminho para a compreensão da circulação dos 
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materiais em questão: leis, decretos, regulamentos e programas de ensino, mensagens 

presidenciais, relatórios, atas, revistas escolares, livros de Parker, como também produções 

bibliográficas. Ressalto ainda que procurei entender a questão da legislação escolar, seguindo 

o pensamento de Faria Filho (1998) que a compreende como um conjunto de fontes tal qual 

ordenamentos jurídicos que apontam indícios sobre o ambiente escolar e que podem dar pistas 

sobre os objetos necessários para o funcionamento da escola. 

 

1.4 - CORPUS CONCEITUAL 

 

 A presente pesquisa apropria-se da circulação das Cartas de Parker para compreender 

o ensino de Aritmética ofertado na escola primária graduada em Sergipe no período 

compreendido entre 1912 e 1953. Seguindo o caminho metodológico da pesquisa 

bibliográfica e documental, como já apontado, procurei articular tais procedimentos aos 

conceitos teóricos. 

 Investigando através da cultura material escolar, somos conduzidos a um universo 

amplo de possibilidades de realização de pesquisas para entender o processo educacional. As 

pesquisas sobre tal temática remetem ao século XVI quando pode ser identificado um maior 

detalhamento referente aos objetos, práticas, espaços e métodos adotados no ensino, 

intensificados a partir da busca pela ilustração. 

 

Do surgimento da lousa no século XVIII ao uso do computador no final do 
século XX, dos bancos às carteiras individuais, da instalação dos primeiros 
museus e laboratórios nas escolas primárias no século XIX às diferentes 
proposições de salas ambientes no decorrer do século XX, a composição 
material da educação escolar evidencia a incessante busca pela 
racionalização da escola como organização e as tentativas de tornar o ensino 
mais produtivo e eficiente, as aulas mais motivadas e atrativas, a educação 
mais moderna (SOUZA, 2007, p.165). 

 

 Dentro dessa perspectiva de modernização do ensino através da aquisição de materiais, 

procuro analisar a disciplina Aritmética através da circulação das Cartas de Parker. Ao propor 

tal investigação, pressupõe-se que existe a possibilidade de estudar uma disciplina pelos 

materiais que foram utilizados no seu ensino, pois eles estavam relacionados aos conteúdos, 
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métodos e aos exames. O presente estudo pode, portanto, contribuir para a compreensão da 

racionalização do processo educacional sergipano. 

 Recorri a Chervel (1990) para compreender como as Cartas de Parker foram utilizadas 

para modificar uma disciplina escolar e como tal prática poderia revelar a proposta de ensino 

adotada no período. Atentei para o método, materiais e regras expressos nos discursos oficiais 

como mecanismos legitimadores de uma realidade imposta aos docentes. 

 

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

  

É a partir desse cenário que compreendo a utilização das Cartas de Parker em Sergipe 

como um objeto introduzido em meio ao turbilhão de iniciativas para modernizar o ensino, 

consequentemente, diminuir o analfabetismo. O enfoque na disciplina Aritmética parte da 

necessidade de compreender como a introdução de materiais escolares contribuiu para a 

modernização do ensino primário. Portanto, para apreender a complexidade de uma disciplina 

escolar, por esta ser um meio de “transmissão cultural” (CHERVEL, 1990, p.86) capaz de 

contribuir para a modernização da educação deve-se atentar para os conteúdos, exames, 

práticas e métodos de ensino. 

Dessa forma, investigar uma disciplina escolar por meio de um material específico 

demanda entender a constituição de tal material, como também analisar conteúdos, regras e 

práticas a ele associados, com a finalidade de desvelar seus pressupostos metodológicos. 

 Para realizar tal estudo, era necessário compreender o que seriam essas Cartas de 

Parker, pois existem algumas denominações possíveis para os objetos que foram utilizados 

em sala de aula. As Cartas poderiam ser consideradas como artefatos escolares, materiais 

didáticos, materiais pedagógicos e materiais escolares. Após diversas leituras e pela 

compreensão do objeto, minha escolha incidiu sobre a definição de materiais escolares. 

 Seguindo as indicações de Carvalho (2011), esses materiais devem ser entendidos 

como “produtos industriais prescritivamente propostos como suportes de rotinas inéditas em 

salas de aula” (p.192). Ainda que, a princípio, as Cartas não tenham sido comercializadas, 
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após a sua industrialização pela Editora Companhia Melhoramentos, elas alcançaram diversas 

localidades do Brasil, inclusive Sergipe. 

 A circulação desses materiais escolares e de outros instituiu novas práticas aos 

professores e alunos, contribuindo para a construção de novas normas e valores de uma 

determinada época. Ainda de acordo com Carvalho (2011), através da relação estabelecida 

entre saberes, práticas e materiais produzidos industrialmente, é possível vislumbrar a 

imposição de uma nova cultura. 

 A constituição de uma nova cultura escolar baseada na utilização de materiais 

escolares contribuiu para o processo civilizatório da nação, elevando a escola ao patamar de 

signo distintivo de modernidade, capaz de definir se uma nação era civilizada ou não. Para 

compreender tal fenômeno, recorro a Felgueiras (2010b) quando propõe que a cultura escolar 

pode ser descrita como fruto de uma tradição geradora de um sistema de normas e valores 

numa época e sociedade específicas. Essa cultura incorporada para moldar a sociedade pode 

ser observada através de diversos aspectos que compõe o ambiente escolar. 

 Desse cenário de incorporação de novas normas e práticas, a escola primária graduada 

foi se delineando, sendo equipada com diversos materiais escolares. Sobre esse aspecto, 

recorri ao conceito de cultura material escolar, optando por conduzir a pesquisa a partir das 

proposições de Felgueiras (2010b), pois, para esta autora, a cultura material constitui uma 

rede de dados composta por fontes que permitem evidenciar as singularidades do ambiente 

escolar, ao mesmo tempo em que demonstram os traços coletivos introduzidos pela sociedade.   

 Para entender os materiais de Parker quanto à sua amplitude, recorri à noção de 

circulação usada por Chartier (1990), que enfatizar a relação entre a produção e/ou consumo 

não de forma excludente, mas complementar. A partir desse conceito é possível levantar a 

hipótese de que a circulação das Cartas estava vinculada ao processo de modernização do 

ensino, tornando a disciplina mais atrativa para professores e alunos, preparando-os para o 

progresso do Estado.  

 A partir da incorporação de objetos ao ambiente escolar, centralizo o estudo sobre a 

circulação das Cartas nas instituições educacionais evidenciadas nas fontes consultadas. Com 

base nessas constituintes, analiso as fontes encontradas e procuro contribuir para a elucidação 

de mais um aspecto da historiografia educacional de Sergipe. 
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1.5 - ESTRUTURA DO TEXTO 

 

 A organização do plano de redação de uma dissertação requer muita racionalização e 

olhares atentos à não linearidade das ocorrências dos fatos, mesmo sendo o caminho muitas 

vezes atraente. Decisões precisaram ser tomadas para apresentar ao leitor, da forma mais 

coesa, clara e prazerosa, os resultados da pesquisa sobre a história das Cartas de Parker 

utilizadas no processo educacional sergipano. Dessa forma, o presente texto está dividido da 

seguinte forma: introdução, três seções e as considerações finais. 

 Na segunda seção “A pedagogia de Francis Wayland Parker e o ensino de Aritmética 

no Brasil”, busco compreender a trajetória de Parker, suas contribuições na educação dos 

Estados Unidos da América e no ensino de Aritmética no Brasil. A partir da análise 

comparativa de seus livros Talkes on Teaching ou Palestras sobre Ensino (1883) e o Quincy 

course in Aritmetic (1884) voltados para esta área, busco elucidar as propostas voltadas à 

disciplina Aritmética difundida pelo autor. 

 Na terceira seção “Das revistas aos cavaletes: as Cartas de Parker no ambiente escolar 

brasileiro”, apresento a influência da Revista de Ensino e da Editora Companhia 

Melhoramentos para difusão das Cartas de Parker, e também analiso as quarenta e oito Cartas, 

buscando fazer um levantamento dos conteúdos e práticas inscritas em cada uma para 

compreender a disciplina Aritmética e a circulação desse material por várias localidades, 

inclusive Sergipe. 

 Na quarta seção “Itinerário da modernização do ensino primário em Sergipe”, exponho 

uma análise da adoção e circulação das Cartas de Parker como um instrumento modernizador 

do ensino de Aritmética no Estado de Sergipe, além de também refletir sobre a implantação 

das escolas graduadas nessa localidade e sobre a aquisição de materiais diversos para equipar 

as instituições que mudariam o cenário educacional no período em questão. 

Nas “Considerações Finais”, apresento os resultados desta pesquisa. Ressalto que não 

pretendo defender uma verdade incontestável sobre esse capítulo da História da Educação em 

Sergipe, mas sim, fornecer elementos que possam contribuir para sua elucidação. Sei das 

limitações do estudo que por hora apresento, mas almejo que a leitura desta pesquisa desperte 

em pesquisadores futuros um olhar mais atento para os materiais escolares e para sua 

amplitude como objetos reveladores de uma disciplina escolar. 
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2 A PEDAGOGIA DE FRANCIS WAYLAND PARKER E O ENSINO DE 
ARITMÉTICA NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os factos são os olhos pelos quaes percebemos as leis. Não ha regra 
pedagógica mais bem fundada que aquela que estabelece precisarem ser 
conhecidos os factos, antes de se tentar conhecer as generalizações [...]. 
E’obvio, pois, que nos seria absolutamente impossível apropriar-nos de 
methodos quaesquer, ignorando nós os princípios sobre que elles se fundam. 
(PARKER, 1909, p.4). 
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 Para entender as Cartas de Parker torna-se necessário conhecer não só seu autor, mas 

também o contexto no qual esses artefatos foram produzidos e distribuídos. As inquietações 

sobre esse material escolar eram inúmeras, mas uma foi recorrente: por que entre tantos outros 

materiais as Cartas de Parker ganharam visibilidade entre os brasileiros? 

 Para solucionar essas inquietações e responder as perguntas que me fazia, procurei 

conhecer o autor, sua trajetória, sua produção buscando elucidar fatos que contribuíram para o 

seu profissional e elaboração de suas obras. Para tanto, recorri às bases de dados Scielo e 

Domínio Público para localizar produções que referenciassem Parker. Encontrei nove 

produções4 que tratavam de temáticas voltadas para a instituição da modernização no ensino 

primário, sobre a circulação de materiais produzidos por Parker impressos no país, e sobre a 

disciplina Aritmética. Desses trabalhos, o primeiro a apresentar informações sobre Parker foi 

o de Costa (2010), no entanto, precisava encontrar mais informações do que as fornecidas 

para entender a proposta educacional contida nas Cartas. 

 Inferi que as propostas de Parker chegaram ao Brasil a partir da circulação de suas 

ideias nos Estados Unidos da América. Na busca pela modernidade, o Brasil não poderia ficar 

de fora dos “trilhos progresso” e, desde meados do século XIX, passou a adotar inovações, 

criadas em solo americano, para consolidar o progresso da nação brasileira.  

 Nesse movimento de modernização da nação brasileira, a imprensa pedagógica obteve 

um papel crucial para a construção do ideário da educação moderna que valorizava a 

experimentação e a manipulação dos objetos e por isso exigia uma formação adequada de 

professores. 

 Através de tais transformações é possível vislumbrar a constituição de uma nova 

cultura escolar. Segundo a definição de Felgueiras (2010b), as “novas” ideias e normas eram 

incorporadas e novas práticas adotadas em nome do progresso, as escolas deveriam entrar nos 

trilhos da modernização e as revistas pedagógicas as conduziriam. 

Além da imprensa, as viagens de estudos contribuíram para a circulação e apropriação 

das ideias educacionais, rotuladas como modernas e inovadoras. Através da análise dessas 

ações, percebi que ocorreu um processo de construção de discursos políticos e educacionais 

os quais, segundo Valdemarin (2004), estavam vinculados às propostas de inovações 

consonantes com o ideário republicano. 

                                                           
4 Encontrei menção aos trabalhos de Parker que circularam no Brasil nos seguintes estudos : Souza (1998; 2007), 
Costa (2010), Valente (2013; 2014), Carvalho (2013), Portela (2013), Barreiros (2011) e Pinheiros (2013).  
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 A partir desse processo de modernização, procurei compreender a trajetória do 

educador americano Francis Wayland Parker, como também a pedagogia elaborada por ele, 

no intuito de entender as inovações propostas e adotadas para o ensino da disciplina 

Aritmética no Brasil. E com isso, procurar dar visibilidade para esse viés da influência norte-

americana na organização educacional brasileira durante os primeiros anos do sistema 

republicano. 

 Analisei os trechos das obras de Parker referentes a essa disciplina na tentativa de 

identificar o público a que estavam destinadas, os procedimentos metodológicos, os 

conteúdos, a duração para aplicação, pois essas obras antecederam a publicação das Cartas de 

Parker nos Estados Unidos, contrariamente ao que ocorreu no Brasil. 

 

2.1 DESVIANDO O OLHAR: UMA ALTERNATIVA PARA A EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

 Ao ter contato com as pesquisas em História da Educação Brasileira, observei um 

possível horizonte para onde se voltou algumas referências na construção do discurso 

educacional no Brasil, não estou me referindo ao aludido Velho Mundo e/ou Europa, mas ao 

Novo Mundo e/ou Estados Unidos da América. Desse novo mundo partiram as Cartas de 

Parker, além de outros materiais.   

 Chamom (2005) destaca que, a partir de meados do século XIX, começaram a circular 

no Brasil teses em que o imaginário de uma nação civilizada seria construído com um olhar 

desviado da Europa. Mesmo o país sendo fruto de uma colonização europeia, o modelo de 

nação que estava sendo adotado no Brasil, assemelhava-se mais ao implantado nos Estados 

Unidos e no Brasil fazia parte do ideário disseminado pelos republicanos. Como se vê, o 

modelo político americano era uma referência para os republicanos, mas seria o modelo 

educacional americano adotado da mesma forma?  

 

Os Estados Unidos não só haviam encontrado o caminho do progresso e da 
civilização, como seguia nele a passos largos. A ideia de um país capaz de, 
em pouco tempo, tomar lugar entre as nações civilizadas e, até mesmo, de 
ultrapassá-las em alguns aspectos, era bastante sedutora para nossos 
intelectuais especialmente os republicanos, que desejavam vencer o atraso 
brasileiro, considerado por muitos, como fruto da colonização portuguesa 
(CHAMOM, 2005, p.190). 
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 O ideal de colocar o Brasil nos trilhos do progresso foi intenso durante o século XIX, e 

no início do século XX. Com as mudanças promovidas para implantar e consolidar o regime 

republicano, as novas ideias americanas começaram a circular por todo o Brasil através de 

livros, relatórios, matérias jornalísticas e viagens de estudos. Assim, aos poucos, as práticas e 

saberes norte-americanos foram apropriados pelos brasileiros. 

 

Pouco tempo depois de proclamada a Independência do Brasil e instituído o 
regime monárquico, em 1822, começaram a circular projetos de organização 
do Estado, ora associando-o ao regime republicano, ora vinculando-o à 
definição de fronteiras, ora postulando a necessidade de se produzir o povo 
brasileiro para que dele brotasse a nação. Qualquer desses projetos remetia a 
algum modelo imaginado como vitorioso, bem-sucedido (WARDE, 2000, 
p.38). 

 

 Conforme aponta Warde (2000), as ideias norte-americanas começaram a circular no 

Brasil, logo após a independência do domínio português, inicialmente nos centros urbanos do 

sudeste, e, posteriormente, foram difundidas para outras localidades, a partir do princípio do 

espelhamento.  

 Ainda de acordo com Warde (2000), foram implantadas várias práticas relacionadas, 

principalmente, à educação das crianças, inauguraram-se jardins de infância e as escolas 

primárias foram equipadas. A partir desses e de outros indícios, percebi que os Estados 

Unidos surgiram como um “modelo” que se adequava à situação brasileira, ao exaltar a 

preferência da mulher para o magistério, primar pela escola primária graduada, utilizar o 

método intuitivo e da co-educação, contemplando, dessa forma, vários anseios dos 

intelectuais brasileiros. 

 A construção do imaginário nacional do país vitorioso e moderno perpassava pela 

constituição do cidadão brasileiro. Nesse sentido, a construção de escolas, a adequação de 

métodos de ensino, a preparação docente, a aquisição e distribuição de carteiras e de materiais 

como as Cartas de Parker, mais adequados para favorecer a aprendizagem do aluno foram 

ações que buscaram materializar esse ideal.  

 Respirava-se e bebia-se na fonte do progresso americano. Além desses exemplos 

ligados às práticas educacionais do desvio de olhar da elite brasileira, destaco a ampla 

circulação da obra de Norman Allison Calkins, sobre as lições de coisas, traduzida por Rui 

Barbosa. O livro de Calkins (1886) era pautado no método intuitivo e propunha que o ensino 
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primário ocorresse a partir das coisas — objetos com os quais os professores poderiam 

proporcionar aos alunos uma aprendizagem partindo do concreto para o abstrato. 

 Ao traduzir o manual de Calkins (1886), Rui Barbosa corroborou com a circulação e 

apropriação dos ideais educacionais norte-americanos no Brasil, pois em sua tradução, 

enfatizou os benefícios para educação de um ensino pautado em lições de coisas, difundindo 

um dos princípios fundamentais da educação norte-americana. Já Gomes (2011), ao se 

debruçar sobre as orientações para ensino de Geometria presentes nesse manual, conjecturou 

sobre as mudanças implantadas no ensino dessa área da Matemática, as quais inauguraram um 

novo capítulo para o ensino primário desses conteúdos. 

 Da mesma forma Valdemarin (2004), buscando compreender os fundamentos 

filosóficos do método de ensino intuitivo por meio das lições de coisas, demonstrou o 

discurso inovador que essa metodologia possuía “nas proposições de Calkins [...] entrelaçam-

se fundamentos cognitivos e culturais, uma vez que os sentidos humanos são atributos que 

permitem a elaboração das percepções” (p.135). A introdução desses objetos, a partir do 

manual de Calkins e de outros como as Cartas de Parker, contribuíram para o novo 

posicionamento do olhar das elites intelectuais brasileiras.  

 

2.2 UM RETRATO DE FRANCIS WAYLAND PARKER 

 

 Para compreender a particularidade de um material vinculado ao método intuitivo, 

dirigido aos professores, o qual, embora possuísse um caráter normatizador do 

comportamento dos alunos, esteve presente em salas de aulas brasileiras, mas também, torna-

se necessário entender a trajetória do educador a quem foi atribuída a sua elaboração: Francis 

Wayland Parker. Devido ao desconhecimento sobre as teorias educacionais americanas, não 

possuía nenhuma informação sobre tal Francis Wayland Parker. Após pesquisas em sites, 

localizei os primeiros dados sobre esse educador tão exaltado nos Estados Unidos, que mudou 

as rotinas de diversos professores brasileiros devido à proposta de utilização das suas Cartas 

nas aulas de Aritmética. 

 As pesquisas publicadas até o presente momento que fazem referência aos materiais 

produzidos por Parker, apresentam breves dados sobre sua vida, mas não informam a 

trajetória que veio resultar na produção das Cartas. As muitas lacunas sobre a origem e 
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formação de Parker, sobre a produção das Cartas ou de outras produções voltadas para o 

ensino de Aritmética ou de outras disciplinas, sobre quais foram suas referências ao elaborar 

tal material, sobre quais conteúdos cada Carta tratava e sobre a metodologia de ensino a ser 

adotada.  

Identificado esses silêncios, busquei conhecer a vida e trajetória de Parker enquanto 

educador. Francis Wayland Parker (Figura 1) nasceu em 9 de outubro de 1837, em Bedford, 

New Hampshire5, no condado de Hillsborough nos Estados Unidos da América.  

 

Figura 1 – Coronel Francis Wayland Parker 

 
Fonte: Acervo digital da Escola Francis Parker6 

                                                           
5O Estado de New Hampshire foi uma das treze colônias, a primeira a declarar independência, ao se revoltar  
contra o domínio britânico, e um dos participantes do conflito armado ocorrido entre 1861-1865, que deixou 
“620 mil soldados mortos e 400 mil feridos” (MARTIN, 2006, p.219), denominado Guerra de Secessão ou 
Guerra civil americana, conforme o autor, essa guerra pode ser considerada como o primeiro conflito moderno 
da história graças ao emprego de material bélico durante os combates. 
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Desde cedo, Parker conseguiu notoriedade no campo educacional, a ponto de, segundo 

Cremin (1964)7, ser considerado o herdeiro de Horace Mann e o pai da escola pública 

americana. Não são poucos os adjetivos encontrados, se consultarmos os sites americanos 

sobre a trajetória e as contribuições Parker o grande Coronel que implantou propostas 

progressistas para a educação americana.  

Não há muitas informações sobre a família de Parker. Costa (2010) informa que 

Francis Parker era descendente de uma família de educadores e, aos dezesseis anos, estava 

inserido no ambiente educacional, como professor. Aos vinte e um, tornou-se diretor de uma 

escola em Illinois, onde permaneceu até 1861, ano em que sua carreira docente foi 

interrompida para lutar na Guerra Civil americana, retornando ao cenário educacional após 

esse período, quando elaborou e publicou as propostas educacionais que modificaram a escola 

pública americana.  

 Para Martin (2006), a Guerra de Secessão (1861-1865) representa o evento de maior 

proporção da história americana, pela quantidade de estados envolvidos, pela participação da 

população no conflito, pelo quantitativo de mortos e feridos e pelo desenvolvimento do setor 

industrial americano. Mesmo com o alto índice de baixas humanas, o autor afirmar que a 

Guerra colocou os Estados Unidos no rol das nações mais poderosas do planeta. A disputa em 

solo americano entre os estados do Norte e Sul8 auxiliou na autonomia econômica daquele 

país, na consolidação do mercado de produção e no consumo interno. 

 Dos feitos alcançados durante essa Guerra, Francis Parker, ao atuar como tenente-

coronel pela União, adquiriu um espaço na história americana como Coronel Parker e uma 

quantia permanente que lhe permitiram custear seus estudos posteriores, além de viagens, 

principalmente para a Europa. Tais fatores contribuíram para a elaboração de uma 

metodologia própria de ensino, conforme pode ser percebido através de indícios em suas 

obras. 
                                                                                                                                                                                       
6 Disponível no acervo histórico da escola presente no site: http://www.francisparker.org/page.cfm?p=512. 
7 Segundo Cremin (1964), Horace Mann pode ser considerado o pai do ensino público nos Estados Unidos da 
América, ao propor uma reforma de ensino em 1848, na qual as escolas deveriam ser voltadas tanto para ricos 
quanto pobres, pois ele acreditava que a sociedade americana deveria depositar todas as suas esperanças na 
educação.  
8 A Guerra Civil que envolveu estados do Norte e do Sul foi motivada pelo aumento dos impostos de 
importação, pela propriedade de escravos e domínio da colonização da região Oeste. Os Estados do Norte 
desejavam que o mercado americano produzisse os bens que importavam da Inglaterra. Por sua vez, os Estados 
do Sul não admitiam a libertação dos escravos e nem enxergavam com bons olhos o rompimento de relações 
com a Inglaterra. A partir dessas incompatibilidades para a condução do fruto da nação eclodiu a guerra civil 
americana. Durante a Guerra, o território americano foi divido em duas localidades os Estados Unidos e os 
Estados Confederados da América. 
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 Além desse benefício adquirido por causa da sua participação na Guerra, outro fator 

que contribuiu para a permanência de Francis Parker na Europa foi o recebimento de uma 

herança familiar. Durante os três anos em que lá esteve, percorreu diversas cidades, buscando 

contato com as teorias educacionais em circulação no momento. Conheceu as teorias de 

Pestalozzi, Herbart e Froebel, variados métodos de ensino, entre eles, o elaborado por Grube – 

uma metodologia adotada na Alemanha, Holanda, Rússia, Suécia, e, posteriormente, nos 

Estados Unidos. 

 

Em 1842, Grube publicou em Berlim a primeira edição de sua Leitfaden für 
das Rechnen in der Elementarshule nach den Grundsätzen einer 
heuritischen Methode (Guia para o cálculo nas classes elementares, 
seguindo os princípios de método heurístico). Este “Essai d’instruction 
éducative”, como ele o chamava, depois de provocar calorosas discussões, 
obteve adesão da classe de professores; o tratado de Grube acertou por estar 
em acordo com o novo sistema de pesos e medidas e, chegou em 1873 a sua 
5ª edição; e numerosos livros escolares em todas as línguas foram 
reproduzidos; imitados ou aplicados o método de Grube (COSTA, 2010, 
p.119, grifo do autor). 

 

 Esse método, segundo Costa (2010), consistia em estimular a intuição dos alunos para 

realizarem as operações fundamentais do cálculo. O método baseava-se no conhecimento de 

todas as dimensões do objeto para comparar, medir, decompor e escrever, tantas vezes fossem 

necessárias, as operações. Após esse contato com a teoria proposta por Grube, Parker ao 

elaborar suas indicações para o ensino de Aritmética, mencionava várias vezes os benefícios 

que tal método traria para a educação americana. 

 Após os três anos de estudos em cidades europeias, principalmente na Alemanha, 

Parker retornou aos Estados Unidos, e, conforme Valente (2014), começou a promover ações 

similares às vivenciadas com o objetivo de modernizar o ensino das primeiras letras no solo 

americano. Retornou em 1875, foi nomeado superintendente de escolas Quincy, em 

Massachusetts, local em que iria colocar em prática sua pedagogia de ensino. 

 

Amigos têm-me solicitado por varias vezes, explicações sobre o methodo 
conhecido pelo nome de Quincy. Este systema, tanto quanto consegui 
apprehendel-o, não se baseia em processos pormenores fixos: é antes um 
repositório de conselhos, apresentando a arte de ensinar como a mais elevada 
do mundo, e, por isso mesmo, exigindo, da parte do professor, duas 
condições imprescendiveis: 
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1.ª – Uma seria investigação da verdade, não só quanto ao espírito que lhe 
incumbe educar, como também aos assumptos ensinados; 

2.ª – A rigorosa aplicação da verdade uma vez encontrada (PARKER, 1909, 
p.5). 

  

 No sistema Quincy, Parker propunha, dentre outras ações, mudanças na formação dos 

professores do ensino primário o ensino deveria ser baseado em debates sobre questões 

rotineiras dos alunos, no exercício de trabalhos manuais, músicas e desenhos para estimular o 

intelecto dos envolvidos no processo. De acordo com Costa (2010), essa proposta de ensino 

buscava estimular o conhecimento dos fatos, antes da apropriação das generalizações e 

abstrações, além de que estimulava a manipulação de materiais didáticos para aprendizagem. 

 No mesmo período de implantação do sistema Quincy, Francis Parker publicou obras 

para auxiliar os professores no ensino. Nesse material, apresentava direcionamentos, 

referenciais, exemplos ilustrativos, tornando-o um verdadeiro manual para os professores. 

Essas obras de Parker ainda são citadas pela sua dinâmica de abordagem do conteúdo, pela 

aceitação e por sua inovação, pois além de proporem mudanças na educação, apresentavam 

aos professores o modo como suas propostas deveriam ser abordadas. As obras referidas são: 

Talkes on teaching (1883)9, The practical teacher (1884), Quincy course in Arithmetic 

(1884), Talkes on Pedagogies: anoutline of the theory of concentration e How to study 

geography (1885). 

 Após o reconhecimento adquirido com sua proposta de ensino em 1883, em 

Massachusetts, o coronel foi convidado a se tornar diretor da escola Cook em Chicago, 

instituição dedicada à formação de professores, local em que ele colocou em prática suas 

ideias voltadas para a formação de professores primários. A escola Cook escola, 

posteriormente, deu origem ao Instituto de Chicago, ganhou destaque na imprensa local e 

contribuiu para o recebimento de investimentos da sociedade. 

 A partir da capitalização de recursos organizada pela Senhora Blainee10 e o apoio do 

corpo docente do Instituto, por volta de 1901, ocorreu a fusão do mesmo com o Departamento 

de Educação de Chicago, fortalecendo as mudanças implantadas e resultando no surgimento 

                                                           
9  Livro Traduzido por Arnaldo de Oliveira Barreto para a Língua Portuguesa, do qual retirei a citação inicial do 
capítulo, teve ampla circulação na imprensa educacional paulista, culminando com  a publicação de outros 
materiais elaborados das Cartas de Parker voltadas ao ensino de Aritmética.  
10 Segundo Carvalho (2013), a Senhora Blainee organizou a arrecadação de recursos junto à sociedade para que  
fosse fundada a Escola Superior de Educação da Universidade de Chicago. Para mais informações consulte 
Carvalho (2013). 
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da Escola Superior de Educação da Universidade de Chicago. Segundo Chamon (2005), era 

uma prática comum entre os norte-americanos financiar iniciativas educacionais, porque eles 

acreditavam no poder modificador da educação, a autora destaca ainda que, além de ocorrer 

os auxílios financeiros, as famílias mais afortunadas buscavam fiscalizar a aplicação dos 

recursos, o ensino e as práticas pedagógicas modernas. 

 A Escola Superior de Educação da Universidade de Chicago ficou sob a direção de 

Parker até 02 de março de 1902, quando ele faleceu. Desde quando foi ferido na Guerra Civil, 

a saúde de Francis Wayland Parker passou a ser cada vez mais frágil; constantemente tinha 

graves problemas respiratórios e após um inverno rigoroso, não resistiu a mais um obstáculo, 

falecendo aos sessenta e quatro anos11.  

 Observando mais atentamente algumas propostas de intervenções de Parker, notei 

outras referências, além das já citadas. As propostas educativas de Francis Parker, em alguns 

pontos, assemelham-se às “lições de coisas” propostas por Calkins, quanto à forma e quanto à 

maneira de utilizar diversos objetos para modernizar o ensino, conforme será apresentada nas 

próximas seções. 

 No Brasil, as contribuições educacionais de Parker ocorreram a partir da tradução e 

publicação de uma obra e das Cartas; ambas voltadas para a modernização do ensino. Ao 

estudar essas produções, vislumbrei, através das pesquisas que tratam da cultura material 

escolar, como os materiais de ensino divulgados pela imprensa educacional mudaram a 

organização do ensino no interior da escola, contribuindo para imposição de novas condutas e, 

por fim, para a modernização educacional. 

 

2.3 AS PROPOSTAS DE PARKER PARA O ENSINO DE ARITMÉTICA 

 

 As propostas pedagógicas de Parker começaram a circular no Brasil juntamente com a 

publicação do primeiro número da Revista de Ensino, um impresso organizado pela 

Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo. A publicação, subsidiada pelo 

governo de São Paulo, seria distribuída bimestralmente, e tinha dentre seus objetivos facilitar 

as tarefas dos professores primários, divulgar métodos e processos de ensino, além de orientar 

os legisladores na construção das leis. 
                                                           
11 Com o falecimento de Parker, John Dewey assumiu a direção da Escola Superior de Chicago. 
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 Nessa Revista os professores primários eram estimulados a adotar uma posição de 

sujeito modificador da sociedade e para tanto, teriam que ter amplo conhecimento das leis, 

bem como dos novos métodos de ensino que estavam sendo utilizados em outras localidades 

mais desenvolvidas, para proporcionar uma boa formação das crianças que eram o futuro da 

nação. Para atender a este objetivo, a estrutura editorial da Revista era composta de um 

editorial, e mais oito seções: questões gerais, pedagogia prática, literatura infantil, crítica 

sobre trabalhos escolares, hinos escolares, movimento associativo, atos oficiais e noticiário. 

A seção Pedagogia Prática tratava da apresentação de métodos e materiais de ensino 

que eram utilizados e demonstravam uma melhoria no ensino de diversas disciplinas 

escolares, mas que não se encontravam disponíveis no mercado brasileiro. Nesta seção foram 

publicadas as primeiras Cartas de Parker com a justificativa de que a sua utilização poderia 

melhorar o ensino da disciplina Aritmética nas escolas paulistas e, posteriormente, poderiam 

ser utilizadas nas escolas de todo o país. 

 

Em vista dos magníficos resultados por nós colhidos com o emprego das 
Cartas de Parker, no ensino de aritmética nas nossas escolas, e não haver à 
venda no mercado, julgamos prestar um relevante serviço aos colegas 
dedicados e a seus alunos, publicando-as em nossa Revista. Cada Carta, que 
vai acompanhada da respectiva explicação em português, poderá ser copiada 
pelo professor no Quadro negro, à medida que for dela precisando, trabalho 
este que não lhe tomará mais do que 5 minutos de tempo, e que será 
compensado com usura (REVISTA DE ENSINO, ano I, n.I, p. 35). 

 

No primeiro número publicado pela Revista de Ensino, na seção Pedagogia Prática, 

são publicadas as traduções das dez primeiras Cartas de Parker, com uma breve apresentação 

sobre como a sua utilização na escola primária beneficiaria professores e alunos. Nos três 

números seguintes de 1902, foram publicadas as Cartas até o número trinta e cinco quando 

iniciaria a polêmica que tornaria as Cartas de Parker objeto de desejo entre os professores 

paulistas e, mais tarde, em outras localidades do Brasil. 

 Conforme o exposto, antes da publicação da primeira Carta foram anunciadas com 

entusiasmo, as contribuições que sua utilização poderia proporcionar ao ensino de Aritmética 

da escola primária graduada, por meio da exploração de objetos conhecidos dos alunos, para 

assim ensinar o desconhecido. 

 De acordo com Catani (1996), A Revista de Ensino foi um importante instrumento 

para a especialização da educação no Brasil. Ela se constituiu numa instância privilegiada 
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para a formação do magistério no país, pelo seu perfil editorial que prezava pela divulgação 

de “coisas úteis” para o ambiente escolar, apresentando-se como uma importante fonte para 

os estudos sobre a circulação dos materiais escolares. É possível identificar em suas seções, 

prescrições para várias disciplinas de materiais e outros recursos para auxiliar o professor. 

 Na Revista de Ensino de 190212, número quatro, na seção “Crítica sobre trabalhos 

escolares”, Arnaldo de Oliveira Barreto13 analisa o livro “Arithmetica dos Principiantes” de 

Arthur Thiré, criticando-o por não apresentar nenhuma inovação, repetindo orientações 

correntes no período Barreto conclui que o ex-professor da politécnica preencheu 155 páginas 

de “baboseiras” e que o livro era um “elemento nocivo à educação da infância, e que não 

trazia utilidade nenhuma ao ensino de arithmetica” (BARRETO, 1902, p.765). Esta 

expectativa deveria ocorrer através das Cartas de Parker, fato que motivou a publicação das 

Cartas que faltavam, perfazendo assim, a publicação das quarenta e oito. 

 

O ensino de arithmetica, para que elle seja proficuo, para que actúe com o 
seu verdadeiro intuito educativo, demanda da parte do professor um 
conhecimento mais ou menos perfeito da psychologia infantil [...] por isso só 
podem escrever compêndios de arithmetica para principiantes, homens da 
elevação philosophica de um Francisco Parker, ou quem no trabalho do jour 
à jour entre as creanças, vá descobrindo o melhor caminho por onde ellas 
devem ser levadas no desenvolvimento de suas tão delicadas faculdades 
(BARRETO, 1902, p.763). 

  

 Ainda segundo Carvalho (2013), ao elaborar essa crítica ao livro “Arithmetica dos 

Principiantes”, Arnaldo Barreto destacou os principais erros apresentados pelo autor e, em 

contraposição, apontou, mais uma vez, através da Revista, as propostas referentes ao ensino 

dessa disciplina que estavam em plena expansão nos Estados Unidos. 

 

Criticando o livro Aritmética para Principiantes, de autoria de A. Thiré , um 
lente da Escola Politécnica, Barreto desqualificava o trabalho, afirmando que 
uma vez que o ensino da aritmética demandava “da parte do professor um 
conhecimento mais ou menos perfeito da psicologia infantil”, compêndios de 

                                                           
12 Números citados no presente estudo encontram-se disponíveis no repositório da Universidade Federal de Santa 
Catarina e podem ser localizadas através do link: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/98842. 
13 Arnaldo de Oliveira Barreto, foi, segundo Carvalho (2013), diretor do Ginásio de Campinas, redator-chefe, 
entre 1902 e 1904 da Revista de Ensino, órgão da Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo 
e organizador de uma Biblioteca Pedagógica para educadores, como também da tradução do livro Talkes on 
teaching de Parker. 
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aritmética para principiantes só poderiam ser escritos por “homens de 
elevação filosófica de um Francis Parker (CARVALHO, 2013, p.8). 

 

 Devido às críticas à obra do professor da Politécnica, as quais insinuavam que o livro 

não seria original e sim uma compilação de diversos trabalhos anteriores, Arnaldo Barreto 

despertou o repúdio de Cyridão Buarque, responsável pela Revista Educação. Buarque não 

acolhia a crítica feita por Barreto ao livro do professor da Politécnica, porque ela 

desmerecendo o árduo trabalho do autor e por outro lado, exaltava a prática de um 

estrangeiro. Durante oito meses, a querela entre Barreto e Buarque ganhou notoriedade no 

espaço educacional paulista, a cada número bimestral da Revista novas acusações apareciam e 

as produções de Francis Parker ganhavam mais destaque. 

 Em abril de 1903, atendendo aos pedidos dos leitores e companheiros de Revista, 

Barreto anunciou em um artigo que não mais insistiria no assunto, pois os professores 

paulistas não tinham dúvidas quanto à importância dos materiais de Parker para a 

modernização educação. Nesse mesmo texto, informou que, posteriormente, iria organizar a 

tradução de mais uma obra de Parker o livro Talkes on teaching, traduzido como Palestras 

sobre Ensino (Figura 2).  

Além das indicações presentes na Revista de Ensino sobre os benefícios da utilização 

das Cartas de Parker no ensino de Aritmética, recorri às obras de Parker que versam sobre a 

mesma temática, pois não sei precisar quando o autor elaborou esses materiais escolares, 

apenas encontrei vestígios dos mesmos em duas de suas obras: o Talkes on teaching (1883) e 

o Quincy course in Arithmetic (1884). Analisando essas produções procurei, ainda, 

compreender a disciplina escolar Aritmética que deveria ser ensinada pela Pedagogia de 

Parker. 

 O Talkes on teaching ou Palestras sobre Ensino (1883), foi traduzido para a língua 

portuguesa pelo professor de Inglês do Ginásio de Campinas José Scott, sob a organização de 

Arnaldo Barreto e está estruturado por meio de palestras, além de apresentar as indicações 

para serem utilizadas pelos professores nas atividades de ensino. Segundo uma anotação da 

folha de rosto da versão disponibilizada em livro, a tradução era composta por 262 páginas, 

distribuídas em espécies de palestras, com ausência de sumário. 

 Ao introduzir o Talkes on teaching, Parker informou que, após onze anos de trabalhos 

realizados com professores e crianças, apresentava aos leitores uma compilação de resultados 

sobre o ensino das disciplinas escolares fundamentais para a formação do cidadão moderno. 
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Ao analisar as palestras referentes à Aritmética, percebo a configuração dessa disciplina 

proposta pelo autor, pois o educador apresentou os objetivos, conteúdos, metodologias, além 

de ter exaltado o papel do professor. 

 

Figura 2 – Contracapa da tradução brasileira do Talkes on teaching 

 
Fonte: Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina14 

                                                           
14 Tal livro contém duzentas e sessenta e duas páginas, divididas em Palestras ordenadas progressivamente. Pelo 
exemplar encontrado, não é possível identificar a quantidade dessas palestras, pois só foi disponibilizada a parte 
referente aos conhecimentos aritméticos. O exemplar está disponível 
em:https://reposito´rio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/96571/1909%20%20Arnaldo%20de%20Oliveira%2
0Barreto%20%20Conferencias%20de%20Parker%20%28trad.%29.pdf?sequence=3. 
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A partir dessa identificação, fui remetida às colocações de Chervel (1990), que afirma 

que para compreender uma disciplina, é necessário olhar para o coração da mesma: o 

professor. Postura adotada também por Parker que destaca de modo sistemático a participação 

desse agente formador como essencial para o sucesso da sua proposta pedagógica e 

aprendizagem dos alunos. Segundo o autor “ninguém pode ensinar o que não sabe, e em 

relação principalmente a crianças, para se lhes ensinar a fazer alguma coisa preciso é que se 

saiba também fazê-la” (PARKER, 1909, p.9). 

 A Palestra I aborda a preparação dos professores para os assuntos a serem tratados nas 

demais palestras voltadas para conteúdos específicos das disciplinas escolares. Um texto com 

caráter provocador convoca os professores para analisarem suas práticas e os métodos que 

adotam, alertando para a necessidade de estudos sobre os princípios que fundamentam cada 

método, como também para a constante formação do professor, além de destacar a não 

efemeridade do processo educacional. Parker explica ainda que as novidades no ambiente 

educacional não devem ser introduzidas ao sabor das modas, mas sobretudo com o objetivo de 

melhorar a qualidade da aprendizagem. 

 Após essa introdução provocativa, passa a tratar de temáticas específicas em cada 

palestra, sendo as referentes à disciplina Aritmética as que são apresentadas a partir da 

Palestra XV até a XVII, perfazendo dezoito páginas dedicadas aos conteúdos de ensino dessa 

disciplina escolar. 

 

Todo o raciocínio aritmético dever ser orientado para conduzir o espírito 
directamente às relações dos números de coisas, pois a linguagem é 
simplesmente o meio de fazer penetrarem no espírito os números de coisas e 
suas relações (PARKER, 1909, p.96). 

 

 A partir dessa breve orientação voltada aos professores sobre a condução do 

conhecimento aritmético, Parker afirma que eles teriam uma função ativa para tornar a 

disciplina uma ciência compreensível para os alunos. Revelou ainda que ao testar sua 

pedagogia, muitos professores consideraram o tempo exagerado para a realização das 

atividades, muito embora trouxesse muitos benefícios para a aprendizagem objetiva. 

 Parker destacou que as quatros operações fundamentais, assim como os demais 

conteúdos aritméticos não deveriam ser considerados isoladamente, mas correlacionados a 

fim de propiciar a aprendizagem dos fatos antes das generalizações. Demonstrou utilizando as 
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indicações de Pestalozzi que a educação é um ato de poder que pode modificar as sociedades 

e que o conhecimento da Aritmética tem um papel fundamental para o progresso. Ele ainda 

apresentou uma espécie de roteiro para o ensino dessa disciplina, lembrando que os 

professores deveriam possuir boa vontade para obterem sucesso no seu emprego junto às 

crianças.   

 No Talkes on teaching, Parker tratou ainda da complexidade do ensino dos números e 

dos conteúdos que ao serem ensinados deveriam proporcionar aos alunos noções elementares 

para o desenvolvimento dos estudos posteriores.  

 

Procurei dar-vos um esboço do processo por meio do qual podem ser 
conduzidas as creanças a bem comprehenderem a arithmetica primaria. Si 
bem o assimilastes, e bem seguirdes este plano, pouco mais precisarei dizer 
sobre a arithmetica superior ou escripta como geralmente se chama. Pois, 
não absolutamente mais nada de novo a aprender em todo o curso de 
arithmetica a não serem os processos que envolvem os grandes números, 
taes como se acham nas sommas, multiplicacções, subtracções e divisões, 
que se não podem effectuar sem os processos, pórem, devem ser descobertos 
pelo próprio alumno (PARKER, 1909, p.112). 

 

 Parker revelou, utilizando uma linguagem próxima do docente, as implicações de um 

ensino voltado apenas à memorização de algarismos no qual as crianças não são motivadas a 

entenderem a relação entre a representação aritmética, o objeto e o número.  

 Na sequência, Parker ainda discorreu sobre os benefícios do aprendizado segundo a 

sua proposta. Ele propôs que o ensino dos conhecimentos aritméticos voltados às quatro 

operações elementares do cálculo: adição, subtração, multiplicação e divisão só deveriam 

ocorrer depois da aquisição da noção de número pela criança. Enfatizava que, após 

aprendizagem oral dos algarismos até dez, o professor deveria prosseguir para o ensino da 

escrita e começar a operacionalizar cálculos. 

 Dessa forma, constatei que o ensino de Aritmética (dos algarismos menores que vinte) 

deveria contemplar os seguintes conteúdos: números e objetos; diferenciação entre contar e 

numerar; operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão); linguagem 

aritmética (utilização de algarismos escritos e orais); construção de problemas; análise de 

erros; relação entre fatos e números; revisão dos conteúdos; números abstratos e, por último, o 

emprego dos sinais. 
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 Para auxiliar no ensino dos algarismos posteriores a vinte, ele indicava que iria 

publicar pela Cowthertwait Company, cartilhas para serem usadas durante três anos do ensino 

da disciplina, estrutura semelhante à das Cartas de Parker. Além de detalhar todas essas 

questões, o livro apresentava ainda palestras voltadas para o ensino de outras disciplinas.  

 Já o livro Quincy course in Arithmetic (Figura 3) publicado em 1884, voltava-se 

unicamente ao ensino dos conhecimentos referentes à Matemática. 

 

Figura 3 – Contracapa do livro Quincy Course in Arithmetic 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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 No Quincy course in Arithmetic (1884), Parker apresentava pontos norteadores para os 

professores executarem as aulas de Aritmética buscando estimular os alunos a evoluírem 

progressivamente, orientava a estruturação dos conteúdos a serem ensinados em cada um dos 

níveis da escolarização das crianças, e ainda sobre o uso dos materiais durante as aulas, sobre 

o tempo médio necessário para ser trabalhado determinando conteúdo, sugeria a utilização de 

explanações orais, escritas e a aplicação de testes para examinar a aprendizagem. 

Nas 38 páginas da obra, Parker, apresentava novamente a indicação do que seria 

publicado, mais tarde, em forma de cartões e/ou Cartas que tinham como objetivo facilitar o 

trabalho do professor da disciplina em questão. Assegurava que, ao utilizar esses cartões, o 

professor teria uma economia de tempo, pois nesse material encontraria um roteiro para suas 

atividades. 

Observando uma nota referida pelo autor, na página 11, verifiquei que, no período, já 

existiam publicações semelhantes às que ele elaborara e que circulariam no Brasil15, como 

Cartas para o ensino de Aritmética. Ao mencionar as cartas de Small, Parker anunciava que 

no período de elaboração das suas cartas existiam outras em circulação nos Estados Unidos, 

mas com uma dimensão de conteúdo reduzida, enquanto as suas tratavam de todos os 

conteúdos necessários para a aprendizagem das crianças. 

A partir de Chartier (1991), analisei a prática de Parker de divulgar em seus livros que 

publicaria um material mais eficiente para o ensino como uma estratégia mercadológica. Ao 

anunciar que faria essa nova publicação, Francis Parker estimulou a criação de uma demanda 

de mercado. Quando “resumiu” suas indicações para o ensino, ele acabou criando uma nova 

estrutura material para colocar em circulação as suas ideias.  

Essa estrutura material em forma de cartões e/ou Cartas seria mais facilmente usada 

pelos professores em sala de aula. Observei ainda que a elaboração desse material pode ter 

sido criada para concorrer com outros que existiam no mesmo período como o próprio autor 

anunciou. 

Além dessas informações já referidas, Parker apresentou também as principais 

referências utilizadas para elaboração de sua pedagogia com relação à Aritmética: Grube, 

Calkins, Franklin, McVicar’s, Horace Grant’s, Oliney’s16. Com base nesses autores, Parker 

                                                           
15 Conforme exposto na página 11 do livro supracitado, Francis Parker faz referência à primeira Carta e/ou cartão 
produzida por Augustus D. Small, que relaciona o ensino de dez fatos/números a mesma quantidade de objetos. 
16 Não consegui informações sobre os últimos quatro autores, mesmo com as indicações recorrentes de Parker 
sobre as suas contribuições para o ensino de Aritmética, os mesmo continuam desconhecidos em estudos 
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sistematizou os conteúdos fundamentais dessa disciplina para os anos finais do curso 

primário: número, adição, multiplicação, subtração, divisão, notação, numeração e frações; 

acrescentando que esse ensino deveria ser pautado na manipulação de objetos. 

Para compreender as propostas elaboradas por Parker voltadas para o ensino de 

Aritmética apresento o Quadro 1. 

 

Quadro 1–Análise das obras de Francis Parker referentes ao ensino de Aritmética 

Características 
analisadas  Talkes on teaching (1883) Quincy course in Arithmetic 

(1884) 

Quantidade de páginas 
dedicadas à disciplina 

Aritmética 
Dezoito Trinta e oito 

Conteúdos 

Números, contagem, numeração, 
adição, multiplicação, subtração, 
linguagem, construção e resolução 
de problemas, números abstratos, e 
emprego dos sinais (+, -, ×, ÷). 

Número, adição, multiplicação, 
subtração, divisão, notação, 
numeração e frações. 

Procedimentos 
metodológicos 

Método da objetivação com a 
utilização de objetos, quadros 
negros, ardósia e papéis. 

Método da objetivação 
utilização de objetos, quadros 
negros, ardósia, papéis, e 
cartões aritméticos. 

Tempo necessário para 
aplicação Dois anos Três anos 

Público alvo Professores de jardins de infância, e 
dos anos iniciais do ensino primário. 

Professores dos anos finais do 
ensino primário. 

Referências utilizadas Frobel, Franklin, Pestalozzi. 
Grube, Calkins, Franklin, 
McVicar’s, Horace Grant’s, 
Oliney’s. 

Fonte: Quadro elaborado com base nos livros Talkes on teaching (1883) e Quincy course in Arithmetic (1884). 

 

 Nesses livros, além dos conteúdos voltados para a disciplina Aritmética, que 

estimulariam a aprendizagem do cálculo, o Coronel definiu, seguindo a mesma proposta, 

alguns pontos referentes ao conteúdo de Geometria a serem ensinados em ambas as obras. 

 Percebo ainda que Parker propunha um ensino de Aritmética a partir do método 

                                                                                                                                                                                       
brasileiros. Nas pesquisas publicadas no Brasil, que tratam das contribuições de Parker, esses autores não são 
citados, ocorrem referências a Grube e Calkins.  
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objetivo, sem estabelecer uma sequência rígida de apresentação dos conteúdos. Ao tratar das 

operações elementares, ele orientava os professores a ensinar os alunos a raciocinar, ao invés 

de torná-los meros copiadores de problemas.  

 Essa proposta de ensino criada por Parker para estimular o desenvolvimento do 

raciocínio dos alunos através da manipulação de objetos, perpassa toda a sua obra através das 

orientações aos professores que deveriam deixar os alunos errarem e perceberem seus 

equívocos. O autor defendia que compreender erro era uma etapa para aprendizagem. 

 Notei ainda a indicação do que seria publicado mais tarde: uma síntese em forma de 

material para ser utilizado pelos professores, que, pela semelhança dos conteúdos e sugestões, 

deveriam ser as Cartas de Parker, popularizadas no Brasil, pela Revista de Ensino e 

Companhia Melhoramentos e utilizadas também em Sergipe. 
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3 DAS REVISTAS AOS CAVALETES: AS CARTAS DE PARKER NO AMBIENTE 
ESCOLAR BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felizmente, a feição antiga das escolas vae-se transformando dia a dia. E 
d’outro modo não poderia ser [...]. Para que verdadeiramente seja ministrado 
o ensino objetivo, que caracteriza a educação moderna, pois é pela 
observação que melhor se adquire o conhecimento certo das cousas tenho 
procurado aparelhar todas as escolas do material pedagogico preciso. De 
Julho do anno passado a esta data, foram distribuidos: 1294 livros didacticos, 
1559 revistas escolares, 103 hymnarios, 103 mappas de physica e historia, 
203 Cartas de Parker, 582 mappas do Brasil e de Sergipe, 16 relogios, 4 
sinos, 71 quadros negros, 73 contadores mechanicos (SERGIPE, 1929, p. 20, 
grifo nosso). 
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Equipar as escolas seria uma condição para o ensino moderno. Os materiais eram 

produzidos ou importados, testados, propagandeados, e, por todos os lados surgiam, voltados 

para as mais diversas disciplinas. A imprensa pedagógica contribuía para o desenvolvimento 

desse cenário e alimentava a ideia de que o cidadão do regime republicano deveria ser 

formado com os recursos mais modernos possíveis. 

Os discursos propagandísticos da imprensa, principalmente os que eram veiculados 

através das revistas dedicadas ao ensino, auxiliaram na incorporação desse novo ideal 

educacional que associava a ideia de que uma escola bem equipada era uma boa escola. 

Segundo Souza (2013), tornou-se imperiosa a adoção desses materiais para consolidar a 

modernidade do ensino, seriam necessários produtos industrializados, criados ou adaptados 

para auxiliar professores na aplicação do método intuitivo.  

Nesse cenário de construção de um ideário de educação moderna, os contadores 

mecânicos, os mapas, as cartilhas, os museus pedagógicos, o quadro negro, tábuas, insetos, 

livros didáticos, hinários, relógios, sinos, revistas, sistema de pesos e medidas, modelos 

caligráficos, as Cartas de Parker, entre outros, figuraram como elementos através dos quais 

seria alcançada a modernidade. 

 Conforme é possível perceber através da leitura do trecho apresentado na abertura da 

seção, os responsáveis pela educação em cada localidade apresentavam com exaltação as 

aquisições feitas para as escolas e as expectativas que depositavam nesses recursos, pois 

acreditavam na sua capacidade de modificar o cotidiano no ambiente escolar, e na sua 

contribuição para a consolidação de uma nova cultura, de mudanças no ensino das disciplinas 

e na formação dos professores. 

 As Cartas foram adotadas como material criado para substituir a utilização das 

tabuadas no ensino do cálculo aritmético, rompendo com uma tradição de aprender a contar 

de forma mecânica. Elas surgiram como uma ruptura da tradição de “cantar a tabuada”; os 

alunos aprenderiam a calcular manipulando objetos que já conheciam e os professores 

deveriam estimular uma aprendizagem a partir da resolução de problemas, dos mais simples 

aos complexos. 

 A utilização desse material tinha como principal inovação o trato não linear do ensino 

das operações fundamentais da disciplina Aritmética: adição, subtração, multiplicação e 

divisão; ensinava-se todas essas operações ao mesmo tempo, além dos processos de 

contagem, da oralização dos números, da transcrição da forma de algarismo para a língua 
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materna e da construção e resolução de problemas. Um material com tantos benefícios para o 

ensino logo foi transposta das páginas das revistas para as salas de aula em um formato mais 

prático para utilização dos professores: os cavaletes. As cartas foram industrializadas e 

amplamente divulgadas em todo o país.  

 

3.1 A INDUSTRIALIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR: DE CARTAS A MAPAS 

 

 Para aulas modernas, livres de processos repetitivos, sem o ritual de tomar a tabuada 

decorada seriam utilizadas as Cartas de Parker. Material suficiente para tornar as aulas da 

disciplina Aritmética um momento ímpar de experimentação para professores e alunos. O uso 

das Cartas contribuiria para uma melhor utilização do tempo e para a compreensão dessa 

ciência exata pelas crianças. As cartas acabaram sendo utilizadas por Parker para divulgar sua 

pedagogia e pelos divulgadores de sua obra no Brasil para que pudesse chegar até a sala de 

aula.  

 De acordo com Valente (2012), as Cartas de Parker foram introduzidas como uma via 

alternativa aos processos de memorização que estavam enraizados no ensino da disciplina 

Aritmética. Ao orientar os professores como introduzir e desenvolver as aulas, as Cartas de 

Parker ganharam destaque nos espaços educacionais; o que lhes garantiu uma permanência 

durante muitos anos entre os materiais escolares adquiridos e distribuídos por governantes, 

apenas caindo em desuso com os avanços dos estudos psicológicos da aprendizagem. 

 

Diferentemente da prática consagrada de decorar taboada, onde estavam 
presentes a repetição e a previsão das etapas seguintes com o “dois e um, 
três”, “dois e dois, quatro”, “dois e três, cinco” ou, ainda, do “dois vezes um, 
dois”, “dois vezes dois, quatro” etc. numa dinâmica de cantar a taboada 
escrita na lousa e repetida pela classe ao sinal do professor, as cartas traziam 
outra organização didático-pedagógica (VALENTE, 2012, p. 4). 

 

 Entre as referências utilizadas por Parker já existia um material semelhante ao que ele 

elaboraria e teria divulgação no Brasil. Mas por que as Cartas de Parker foram publicadas no 

número inicial da Revista de Ensino? Essa Revista foi criada pela Associação Beneficente do 
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Professorado Público de São Paulo, organizada em seções (Quadro 2)17, que teriam para os 

professores um caráter instrutivo e para governadores e legisladores este material teria uma 

caráter orientador quanto às questões referentes ao ensino primário.  

 

a Revista visará, por todos os meios ao seu alcance, não só facilitar a tarefa 
do mestre, divulgando os melhores methodos e processos de ensino, como se 
empenhará , com o maior desvelo para orientar[...]na elaboração das leis 
futuras sobre instrução publica (REVISTA DE ENSINO, ano I, n.I, p.3, grifo 
nosso). 

 

 Uma revista criada para mobilizar os professores primários que teriam a missão de 

formar os cidadãos ordeiros, progressistas, contribuindo para a modernização e a consolidação 

da nação. Ela teria que ser atrativa desde a linguagem até a apresentação gráfica, 

possibilitando aos professores encontrarem roteiros de aulas em suas páginas, numa época em 

que o tempo acelerava; quanto mais prático fosse um objeto, mais rápido seria assimilado pelo 

público alvo. 

Ao analisar a estrutura editorial dessa Revista, a partir das indicações de Chartier 

(1991, 1990), observei que a mesma seguia uma estratégia mercadológica de tratar o leitor 

como um “receptor-passivo” de informações, que após o contato com o conteúdo desse 

impresso, tornar-se-ia um “agente-ativo” das mudanças nas instituições de ensino primário.  

Adotando tal postura, esse impresso pregava que o bom professor seria aquele que 

conhecia seus direitos, seus deveres, os conteúdos que deveriam ministrar aos alunos, além de 

conhecer todos os meandros da organização educacional da localidade, na qual residia, 

adequando às necessidades de seus alunos os conteúdos a serem ensinados, utilizando e 

zelando pelo bem estar dos materiais distribuídos pelo governo.   

Caso os professores não assumissem essa nova postura, poderiam sofrer sanções e até 

mesmo perder seus cargos, por isso a associação criou um mecanismo para levar até os 

recantos mais distantes, informações aos professores sobre o que, como e quando utilizar os 

materiais escolares e sobre quais posturas adotar frente à modernização educacional e a 

consolidação da pátria. 

                                                           
17  Essa Revista teve um papel crucial para a organização do campo educacional em São Paulo e, posteriormente, 
no Brasil, para mais informações consulte Catani (1996). 
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Dessa forma, a estrutura editorial da Revista buscava auxiliar nessa constituição do 

cenário educacional moderno e adequado à formação das crianças, conforme exposto no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Estrutura editorial da Revista de Ensino 1902 

Seções Temáticas 

Editorial Apresenta o entusiasmo dos editores com a 
publicação. 

Questões gerais 
Trata de questionamentos referentes às práticas 
educativas das escolas primárias, principalmente 
os grupos escolares. 

Pedagogia prática 

Apresenta métodos, materiais pedagógicos, lições 
de forma ilustrativa e didática para que os 
professores utilizassem sem muitos esforços em 
sala. Com uma linguagem instrumental, 
organizada por meio de passos, tratava dos 
conteúdos a serem trabalhos em cada disciplina 
escolar, além de apresentar uma parte imagética 
que deveria ser copiada no quadro negro pelo 
professor para auxiliar a aprendizagem do aluno. 

Literatura infantil Divulga contos, poemas e poesias adequadas ao 
universo das crianças e ao ensino da leitura. 

Crítica sobre trabalhos escolares 

Analisa e dá o parecer sobre trabalhos enviados 
para divulgação na Revista. Também servia para 
responder oficialmente as críticas recebidas por 
números anteriores.  

Hinos escolares Divulga hinos (letras e cifras) para serem 
utilizados nas escolas.  

Movimento associativo 

Apresenta o relatório trimestral dos recursos 
gastos e recebidos, o movimento da biblioteca, e 
divulgava os estabelecimentos parceiros nos 
quais os associados poderiam usufruir de serviços 
(médicos, farmácias, cirurgiões-dentistas) com 
um custo inferior. 

Atos oficiais Trata da divulgação das leis referentes à 
educação no Estado. 

Noticiário 
Dedica-se aos agradecimentos aos colaboradores 
e apresentava também as notas de falecimentos 
dos professores associados ou de familiares. 

Fonte: Quadro elaborado com base na Revista de Ensino, 1902, Ano I n.1 e n.2. 
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 Verifiquei que tal estrutura editorial pretendia estimular o professor a tomar um novo 

posicionamento quanto à sua participação na vida educativa que estava se consolidando. Um 

professor bem instruído seria aquele que conhecia as mais modernas práticas pedagógicas, 

estava em contato com a legislação de ensino, como também teria subsídio para escolher 

quais obras utilizaria em sala de aula, não seria mais um professor meramente repetitivo, mas 

crítico e atualizado com seu tempo. 

 Lembrei ainda das reflexões de Chartier (1990) sobre a representação de um texto e a 

sua materialidade “é necessário recordar vigorosamente que não existe nenhum texto fora do 

suporte que o dá a ler, que não há compreensão de um escrito, qualquer que ele seja que não 

dependa das formas através das quais ele chega ao seu leitor” (p.127). Ao analisar essa forma, 

percebi uma organização da leitura proposta para tornar o professor primário um agente ativo 

no processo de ensino aprendizagem. 

 Desse modo, compreendo a Revista como um material proposto por uma associação, 

que zelava pelo bem estar do professorado primário, além de auxiliá-lo nas práticas da sala de 

aula, possibilitando uma atualização de acordo com a legislação vigente e uma continuação da 

formação, porque não havia possibilidade de todos os professores viajarem para conhecer tais 

métodos nos locais de origem. Essa Revista tinha um caráter informativo e atualizado sobre as 

ideias mais modernas no campo da educação. Ainda seguindo as indicações de Chartier 

(1991), é possível classificá-la como um elemento distintivo de divulgação de objetos e de 

modelos culturais que elevariam o ensino primário a um novo patamar. 

 Percebo também que a seção Pedagogia Prática era a principal da Revista por atender 

ao seu principal objetivo que era o de proporcionar roteiros de ensino aos professores. Foi 

nessa seção que as Cartas de Parker foram publicadas pela primeira vez. Em sua inauguração, 

os editores procuram apresentar um material inovador que revolucionaria o ensino da 

disciplina Aritmética, ao anunciar as referidas práticas. 

 As Cartas foram publicadas em números sucessivos da Revista de Ensino, em grupos 

de 10; eram compostas de uma parte imagética (diagramas numéricos)18 e uma instrumental 

(Figura 4), inicialmente, aconselhava-se que os professores copiassem a parte referente às 

imagens nos quadros negros e exercitassem de forma oral, a parte instrumental. 

                                                           
18 Na publicação feita pela Revista de Ensino, a imagem referente à Carta de número 1 foi suprimida, 
apresentando em seu lugar indicações de desenhos que os professores poderiam fazer no quadro negro, a fim de 
atingir o objetivo da aula proposta. 
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Figura 4 – 2ª Carta de Parker 

 
Fonte: Revista de Ensino, 1902, Ano I.n.1 
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As Cartas foram editadas na Revista sob a responsabilidade Joaquim Luiz de Brito19, 

com a finalidade de auxiliar e aperfeiçoar o tempo dedicado ao ensino da disciplina 

Aritmética. A princípio, essas Cartas deveriam ser copiadas no quadro negro, o que ia de 

encontro à sua propositura de praticidade e economia de tempo, pois como pode ser percebido 

na Carta 2, a parte referente aos diagramas numéricos apresentava uma ordem lógica da 

disposição dos símbolos, o que demandava habilidade do professor para transcrever as 

páginas da Revista para os quadros, o que consumia parte do tempo que seria dedicado à 

explicação do assunto contido nesse material. 

Devido a essa insatisfação crescente dos professores com a utilização das Cartas e ao 

crescimento da produção de materiais voltados para a escola em território nacional, acredito 

que as Cartas foram permutadas das páginas da Revista de Ensino para cavaletes de madeira 

(Figura 5). 

Além do que, segundo Pinheiro (2013), as Cartas foram oficializadas pelo governo de 

São Paulo como material didático a ser adotado nas escolas primárias paulistas, a partir de 

1904, o que gerou uma maior demanda de mercado e estímulo à sua produção industrial. Um 

material didático adotado pelo governo paulista com a característica de ser capaz de melhorar 

o ensino ofertado nas instituições de ensino primário, despertou o interesse de outros 

governos em adquirirem tal material. Essa configuração contribuiu para que a Editora 

Companhia Melhoramentos se encarregasse de sua produção.  

Essa editora originada de uma associação de empresários passou a produzir materiais 

voltados para universo escolar em 1909 com a publicação dos Mapas de Parker. A partir dessa 

publicação, chegariam “às escolas material moderno, com alta qualidade gráfica, criado e 

produzido no país” (DONATO, 1990, p.44). Essa publicação significou para Editora 

Companhia Melhoramentos a conquista de novos leitores e uma ampliação do mercado em 

novas localidades brasileiras. 

Dessa forma, sete anos após a publicação da primeira Carta de Parker pela Revista de 

Ensino, saiu a primeira edição dos Mapas de Parker (Figura 5) pela Companhia 

Melhoramentos20, uma adaptação das Cartas para uma estrutura material de maior proporção, 

                                                           
19 Redator efetivo da Revista de Ensino. 
20 Segundo Donato (1990), essa associação editorial fundada em 1877, por Antônio Proost Rodovalho 
(empreiteiro de obras) e os irmãos Otto e Alfried Weiszflog (proprietários de uma fábrica de papel), foi pioneira 
na publicação de recursos na área educacional, tais como cartilhas de alfabetização, mapas de Parker, livros 
didáticos entre outros, durante a primeira metade do século XX. 
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em formato retangular, com folhas dispostas em sequência para serem expostas em 

cavaletes21, e facilmente manipuláveis pelos professores, com um formato contendo 80% de 

parte imagética e 20% de orientações aos professores. 

 

Figura 5 – Capa dos Mapas de Parker para cavaletes22 

 
Fonte: Repositório da Universidade Federal de Santa Catarina  

                                                           
21 Estrutura em madeira construída sobre um tripé onde seriam adicionados materiais para ficarem em exposição 
e serem manipulados.  
22 Mapa de Parker localizado junto ao repositório da Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/116708/Mappas%20Parker%20para%20o%20ensino%20
de%20Arithmetica%2c%20RJ.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 30 de set. 2014. 
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 Essa nova denominação não descaracterizou totalmente a proposta de ensino de 

Parker, pois propunha atividades de aprendizagem por meio da manipulação dos objetos e da 

utilização dos sentidos. Lembro mais uma vez, que “o trabalho histórico deve ter em vista o 

reconhecimento de paradigmas de leitura válidos para uma comunidade de leitores, num 

momento e num lugar determinado” (CHARTIER, 1990, p.131). 

 Assim, noto que a proposta editorial dos Mapas, destacando a parte imagética em 

comparação com a parte textual, criava um novo protocolo de leitura do material de Parker, 

porque na utilização das Cartas, os questionamentos eram verbalizados pelos professores, já 

nos Mapas o conteúdo era apresentado para ser lido pelos alunos.  

 Ressalto ainda que a utilização desses Mapas em sala de aula demandava uma postura 

específica dos professores e dos alunos, inculcava-se um processo civilizador nas crianças e 

instaurava-se uma cultura escolar, conforme evidenciado no programa de ensino de 1917 para 

o curso primário nos grupos escolares e escolas isoladas do Estado de Sergipe: 

 

[...] h) Antes de dar o signal para os alunos sentarem-se, o professor passará 
rapidamente revista a classe para verificar se todos estão preparados para as 
lições, isto é, se trazem as lousas limpas, lápis, papel, e se estão 
decentemente vestidos, as mãos asseiadas fazendo de passagem as 
considerações precisas, dando conselhos, etc; 

i) O professor não iniciará os trabalhos com uma classe antes que a outra 
esteja ocupada; 

j) antes de determinar um exercício o professor explicará rapidamente como 
ele deve ser feito; 

k) Toda vez que os alunos levantarem-se ou estiverem desoccupados, em 
torno do quadro negro, da carta de Parker, cruzarão os braços ou 
conservarão as mãos para traz; 

l) Em classe o maior silencio deve ser mantido com vigor, em beneficio da 
disciplina e da attenção, e disso depende todo o êxito do ensino; 

m) Ao encerrarem-se os trabalhos do dia não consentirá o professor que  os 
alunos levantem-se com assuada. Terminados os últimos exercícios, 
guardados nos armários os objetos do ensino, voltarão todos aos seus logares 
em silencio. Dará então o professor o signal de prevenção (art. 213 do Reg.) 
e, um minuto passado, o de levantar (SERGIPE, 1917, p.4-5, grifo nosso). 

 

 Ao observar o fragmento do programa de ensino de 1917, percebi que as ações dos 

professores estavam prescritas ali; como deveriam ocorrer as aulas, o que esperar do 

comportamento dos alunos, evidenciando a importância das cartas e/ou mapas de Parker. O 

programa propunha que durante a utilização desse material, o aluno deveria apenas observá-
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lo, nunca tocá-lo para evitar que fosse danificado. Como se pode ver, a orientação do 

programa propunha uma postura corporal passiva no momento da aprendizagem. Notei ainda 

que, ao cruzar os braços próximos à Carta, os alunos estavam sendo ensinados a civilizar o 

corpo, segundo Elias (2011), a possuir um “decoro corporal” (p.66) em sociedade. 

 Muitos são os benefícios que podem ser atribuídos à utilização desses materiais de 

Parker, desde a mudança na forma de ensinar os conteúdos da disciplina Aritmética, 

despertando o professor para o seu papel social, até as experiências civilizadoras proposta aos 

alunos, entre tantos outros atributos que ainda podem ser descobertos. O material contribui 

significativamente para a constituição do período que os historiadores da educação 

matemática denominam de aritmética intuitiva. 

 Tenho ciência de que como todo material escolar comercializado teve o seu momento 

de auge e de declínio no ambiente escolar por demandar uma maior aplicação de recursos, 

gasto de tempo, e de boa vontade dos professores, esse material acabou caindo em desuso 

como tantos outros materiais. Segundo Valente (2014), ele foi reeditado por dez vezes; a sua 

décima edição é datada de 1943, a qual teve ampla circulação entre as décadas de trinta e 

quarenta do século XX, acabando por perder espaço entre os materiais essenciais para o 

ensino primário voltados à disciplina Aritmética, a partir do desenvolvimento dos estudos 

psicológicos da aprendizagem do número.  

 Destaco ainda que não existiam limites definidos para a circulação de materiais nas 

escolas, pois muitas vezes eles não eram mais produzidos e prescritos, mas devido aos seus 

benefícios continuavam a ser utilizados nas salas de aulas, como ocorreu com a tabuada, os 

abecedários e até mesmo as Cartas de Parker. 

 

3.2 NAS ENTRELINHAS DAS CARTAS: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA 
O ENSINO DE ARITMÉTICA 

 

 Para compreender a disciplina Aritmética por meio das Cartas de Parker, é preciso 

desenvolver uma leitura mais acurada, atentando para variados aspectos: desde o suporte 

material em que esse artefato foi publicado até as mudanças sutis produzidas a cada reedição. 

Assim, procurei observar nas entrelinhas, o que o material revelava para alunos e professores, 
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no intuito de entender a disciplina em questão, lembrando das indicações de Chervel (1990), 

segundo o qual um historiador que se propõe a estudar uma disciplina escolar deve 

 

dar uma descrição detalhada do ensino em cada uma de suas etapas, 
descrever a evolução da didática, pesquisar as razões da mudança, revelar a 
coerência interna dos diferentes procedimentos aos quais se apela, e 
estabelecer a ligação entre o ensino dispensado e as finalidades que presidem 
a seu exercício (CHERVEL, 1990, p.192). 

  

 A partir dessas indicações, detalharei os assuntos tratados em cada uma das Cartas de 

Parker. Ressalto que continuo a utilizar a denominação carta, porque, em Sergipe, a legislação 

educacional adotou essa designação para os materiais de Parker publicados pela Companhia 

Melhoramentos (com a denominação de Mapas de Parker) e, como já informei o conteúdo dos 

dois materiais são semelhantes. Analisarei, de uma forma geral, essas quarenta e oito lições de 

Aritmética, seguindo a ordem de publicação na Revista de Ensino. 

 Como já foi dito, as Cartas eram compostas de parte imagética e uma parte 

instrumental. A parte que continha a imagem tinha a função de apresentar o conteúdo de 

forma abstrata, já o segmento instrumental, apresentava a explicação desse mesmo conteúdo.  

Essa explicação ocorria por meio de exemplos ou questionamentos para em seguida serem 

aplicados. Isso traduzia a orientação de Parker para a formação contínua do professor com 

vistas a melhorar a aprendizagem, pois as Cartas eram apenas um roteiro, que, para ser bem 

utilizado, necessitava dos conhecimentos do professor sobre o assunto a ser ensinado. 

A primeira Carta de Parker publicada na Revista de Ensino, em 1902, não apresentava 

uma parte imagética, apenas sugeria aos professores a utilização de conjuntos de objetos 

(palitos, canetas, lápis, gravuras) e uma gravura de calendário de fim de ano, para ilustrar o 

procedimento a ser adotado no ensino introdutório do conteúdo números.  A “primeira Carta é 

representada por uma gravura onde se destacam vários grupos de objetos, animaes, etc. Um 

desses chromos que costumam ser distribuídos com os kalendarios, em fim de anno, poderá 

servir perfeitamente” (REVISTA DE ENSINO, 1902a, p.36).  
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Segundo essa descrição, é apresentado o primeiro Mapa de Parker, conforme pode ser 

visualizado a seguir (Figura 6). Destaco um fato peculiar a respeito desses mapas da 

Companhia Melhoramentos duas versões foram criadas para o mapa de número 1 (Figura 7)23. 

 

Figura 6 – Primeiro Mapa para o ensino de Aritmética (versão 1) 

 

Fonte: DONATO, Hernani. 100 anos de Melhoramentos. São Paulo: Melhoramentos, 1990, p.44. 

.  
                                                           
23 Não encontrei indícios suficientes para definir a ordem de publicação dessas versões das Cartas, mas acredito 
que a versão 1 foi publicada inicialmente, mas por questões mercadológicas foi substituída pela versão 2. 
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Figura 7 – Primeiro Mapa para o ensino de Aritmética (versão 2) 

 
Fonte: Repositório da Universidade Federal de Santa Catarina  
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A primeira Carta torna-se crucial para entender as demais, pois introduz o sistema de 

passos que deve ser adotado na utilização de cada uma. Somente nesse primeiro material, o 

autor tem o cuidado de definir cada parágrafo como um passo a ser seguido pelo professor, 

mesmo sendo suprimida essa indicação nas outras Cartas. Uma leitura mais atenta revela 

indícios de que, em todas elas, o mesmo sistema deveria ser seguido pelos professores na 

condução de suas aulas.  

Como esses Mapas foram criados a partir da publicação da Revista de Ensino e a Carta 

de número 1 foi a única que não apresentou gravura ao ser publicada pela Revista. Esse fato 

deu liberdade aos editores para interpretarem o enunciado proposto por Parker e criarem a 

gravura do primeiro Mapa. 

Na primeira da versão, observei as ilustrações de diversos animais, além de divisões 

em cada uma delas, conjuntos de objetos que faziam parte do cotidiano das crianças como: 

botões, pássaros, bananas, os dedos, folhas e lápis. Já na segunda versão, verifiquei apenas a 

existência de variados animais.  

Ambos os Mapas apresentam a mesma explicação presente na Carta de número 1. 

Sendo esses materiais indispensáveis aos professores no período em que foram publicados, 

percebo a preocupação da editora em utilizar apenas materiais que pudessem auxiliar aos 

professores.  

A estrutura de apresentação com símbolos, números e explicação torna-se recorrente a 

partir da segunda Carta, que foi analisada a fim de compreender uma disciplina escolar, 

segundo os pressupostos de Chervel (1990) que sugere atentar para as entrelinhas que 

revelassem os conteúdos, procedimentos e finalidades presentes em cada uma, conforme 

exposto no Quadro 3. 

Quando analisei as dez primeiras Cartas, percebi que todas tratam da mesma temática: 

a compreensão do conceito de número. Parker tratou de forma diversificada como o professor 

poderia introduzir um conceito pré-conhecido pelos alunos, que seria o conceito de número, 

pois os discentes já entravam na escola conhecendo algumas quantidades e o espaço escolar 

teria a função de sistematizar a escrita e a representação dessas quantidades através de 

números. Além desse conhecimento, tratou também da escrita, através de sinais, indicando 

aos professores como esse processo deveria ocorrer. 
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Quadro 3 – Análise das primeiras Cartas de Parker 

Cartas Conteúdo Procedimentos Finalidades 

2 Números 

Introdução à oralização dos números 
(um de cada vez), por meio de 
questionamentos, a partir da análise 
da parte imagética da carta, com 
orientação ao professor para respeitar 
o tempo de aprendizagem do aluno. 

Ensinar os 
números 
naturais. 

3 Números 

Construção na lousa de figuras 
geométricas (pelos alunos) para 
serem preenchidas, conforme os 
símbolos das cartas. Além da 
manipulação de objetos como canetas 
e tornos para oralizar as quantidades. 

Relacionar 
quantidades a 
escrita 
numérica. 

4 

Comparação numérica 
(princípios de igualdade e 
desigualdade) e 
Introdução às frações. 

Transposição da linguagem oral a 
escrita a partir da comparação de 
símbolos, como também o estudo das 
possibilidades de divisão de um 
número em partes. 

Escrever os 
números e suas 
partes. 

5 Números naturais e 
fracionários. 

Utilização de figuras para representar 
números, conforme os símbolos da 
carta, cópia da Carta no quadro 
negro. 

Exercitar a 
escrita dos 
números. 

6 Sinais (+,–, ×, ÷, =) 

Transposição da linguagem da 
criança para a matemática 
(substituição de palavras por sinais), 
cópia da Carta, e aplicação de 
exercício para a fixação desse 
conteúdo, com a manipulação de 
material concreto (tornos, palitos, 
etc.). 

Estudar os sinais 
(+,–, ×, ÷, =). 

7 Sinais (+,–, ×, ÷, =) 

Resolver as operações aritméticas 
propostas na Carta, relacionando 
colunas com respostas semelhantes, 
além da construção dirigida de 
problemas para fixar o conteúdo 
estudado. 

Fixar o estudo 
dos sinais (+,–, 
×, ÷, =). 

8 Expressões aritméticas 
Transposição da linguagem da 
criança a aritmética com a utilização 
dos sinais e expressões da Carta. 

Conhecer 
expressões 
aritméticas. 

9 Números abstratos 

Resolução das expressões aritméticas 
presentes na carta sem a manipulação 
de objetos (Permitida a utilização do 
quadro e dos dedos). 

Introduzir os 
números 
abstratamente. 
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10 Números abstratos 

Resolução das expressões 
aritméticas, comparando os números 
e seus resultados, utilizando o cálculo 
mental. 

Fixar os 
números 
abstratos e o 
cálculo mental. 

Fonte: Quadro síntese dos conteúdos das Cartas de Parker presentes na Revista de Ensino. 

 

 Apresentado o conceito de números concretos, abstratos, comparações entre os 

mesmos, e estudado os sinais, Francis Parker iniciou a indicação de como deveriam ser 

ensinadas as quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), seguindo uma 

sequência não linear para ensinar as mesmas, porque o mais comum era ensinar uma operação 

de cada vez e, somente após a aprendizagem da primeira (adição), seria iniciada uma nova 

operação (Quadro 4). 

  

Quadro 4 – Análise da 11ª a 21ª Cartas de Parker 

Carta Conteúdo Procedimento Finalidades 

11 Multiplicação e divisão 
Resolver questões rápidas 
envolvendo multiplicação e 
divisão até o número 10. 

Fixar as operações de 
multiplicação e 
divisão. 

12 Adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 

Elaborar problemas, 
estimular o trabalho coletivo 
entre os alunos, recitar as 
questões da lousa construídas 
a partir da Carta. 

Resolver problemas 
diversos. 

13 Adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 

Copiar as Cartas do quadro 
negro e preencher as 
interrogações com objetos. 

Fixar as quatro 
operações. 

14 

Subtração, multiplicação, 
divisão (para números 
menores que 100) e 
adição (para números 
maiores que 100). 

Utilizar as tábuas das Cartas 
(retângulos com símbolos) 
para resolver operações 
através do cálculo mental. 

Exercitar as quatro 
operações através do 
cálculo mental. 

15 Adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 

Aplicação de problemas para 
efetuar as operações 
fundamentais e compreender 
as partes dos números. 

Compreender os 
números e operações. 

16 
Operações com números 
naturais e racionais 
positivos (frações). 

Resolução de problemas com 
números concretos  

Exercitar as operações, 
por meio de problemas 
diversos. 
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17 Multiplicação, divisão, e 
algarismos romanos. 

Construção de tábuas de 
multiplicação e divisão até 
15; oralização dos algarismos 
romanos. 

Exercitar divisão e 
multiplicação de 
números até 15; 

Conhecer os 
algarismos romanos.  

18 Multiplicação, divisão, e 
algarismos romanos. 

Resolução de problemas com 
números concretos. 

Fixar os conteúdos 
trabalhados. 

19 Adição. 

Resolução de operações de 
soma dos números das tábuas 
seguindo a prescrição dos 
pares ordenados formados 
entre os elementos de linhas 
e colunas. 

Adicionar números. 

20 Números e operações. 

Usar aplicações com 
números concretos para 
ilustrar as operações da 
Carta. 

Revisar as operações e 
números aprendidos. 

21 Divisão exata e inexata. 
Resolução de diversas 
operações para compreender 
os tipos de divisões. 

Compreender os 
processos de divisão. 

Fonte: Quadro síntese dos conteúdos das Cartas de Parker presentes na Revista de Ensino. 

 

 O ensino anterior à utilização das Cartas de Parker priorizava os processos de 

repetição da tabuada e de contagem (o desenvolvimento dos processos de adição, subtração, 

multiplicação e divisão). Com as Cartas o ensino tornara-se inovador por criar situações para 

desenvolver o conhecimento por meio da problematização de questões e a manipulação de 

objetos, ensinando os alunos as noções básicas da Aritmética e não apenas treinando para 

resolver “contas simples” (Figura 8). 

 Além do ensino das quatro operações, pautado principalmente na resolução de 

problemas, percebi a presença do conceito de números romanos nesse conjunto de Cartas. Ao 

ensinar essas operações com ênfase na multiplicação e divisão, o autor apresenta os números 

romanos e os números fracionários sem seguir uma linearidade entre os conteúdos. 

Identifiquei ainda diversos procedimentos metodológicos para levar o aluno a aprender os 

conteúdos ensinados e desenvolvimento a partir do cálculo mental. 
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Figura 8 – Carta de Parker 15 

 

Fonte: Revista de Ensino, 1902, Ano I n.2. 

 

 Olhando mais atentamente para as entrelinhas das Cartas 15 e 16, visualizei as 

indicações de possíveis comportamentos que os alunos deveriam adotar; há a recomendação 
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clara para os professores não deixarem os alunos utilizarem objetos para calcular, e nem 

tampouco se negarem a resolver qualquer atividade proposta. 

O bom cidadão deveria saber aceitar as normas, logo, o aluno deveria aprender isso na 

escola. Após a aquisição do conceito de número, o professor deveria iniciar o ensino das 

quatro operações, promovendo situações que envolvesse questões referentes à multiplicação e 

à divisão (Quadro 5). 

 

Quadro 5– Análise da 22ª a 30ª Cartas de Parker 

Cartas Conteúdos Procedimentos Finalidades 

22 Multiplicação e divisão. Cópia e resolução das 
operações das tábuas. Resolver as operações. 

23 Multiplicação e divisão. 
Recitação das tábuas e 
resolução mental das 
operações. 

Fixar o conteúdo. 

24 Multiplicação e divisão. 
Recitação das tábuas e 
resolução mental das 
operações. 

Fixar o conteúdo. 

25 Quatro operações. 

Solicitação aos alunos 
que respondam 
rapidamente às 
questões propostas nas 
Cartas. 

Testar a aprendizagem 
dos alunos. 

26 Quatro operações. 

Solicitação aos alunos 
que respondam 
rapidamente às 
questões propostas nas 
Cartas. 

Testar a aprendizagem 
dos alunos. 

27 Quatro operações. 

Solicitação aos alunos 
que respondam 
rapidamente às 
questões propostas nas 
Cartas. 

Testar a aprendizagem 
dos alunos. 

28 Adição. 
Combinar e adicionar 
os elementos segundo 
as Cartas. 

Fixar os processos de 
adição. 

29 Adição. 
Relacionar os símbolos 
das tábuas com os 
valores numéricos 
resultantes da 

Fixar os processos de 
adição. 
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resolução das adições. 

30 Noções de dezenas (grupos 
de 10). 

Trabalho em grupo 
com a manipulação de 
objetos. 

Introduzir o conceito 
de grupos de 10 
(dezenas). 

Fonte: Quadro síntese dos conteúdos, finalidades e procedimentos com base nas 22ª a 30ª  Cartas de Parker 
presentes na Revista de Ensino. 

 

 Ao propor a resolução das operações de multiplicação e divisão, ao mesmo tempo 

introduzindo outras operações, Parker indicava que o ensino não deveria ocorrer de forma 

fragmentada para o aluno. Para ele, o aluno deveria aprender todas as operações ao mesmo 

tempo, sendo avaliado constantemente pelo professor, a fim de que a metodologia pudesse ser 

repensada e de o professor pudesse fazer mudanças necessárias para que o conhecimento 

fosse realmente adquirido (Figura 9). 

 Durante a observação das Cartas, percebi a preocupação em estimular o 

desenvolvimento do cálculo mental, o aluno era levado a treinar o raciocínio para resolver 

situações problemas sem a utilização material de qualquer recurso. Numa sociedade que 

buscava modernizar-se, a rapidez de pensamento para resolver problemas deveria ser uma 

prática adquirida na escola. 

 Verifiquei ainda que, mais uma vez, as cartas estimulavam o trabalho em grupo como 

prática facilitadora da aprendizagem. Notei que, o professor deveria demonstrar aos alunos 

que a aquisição do conhecimento ocorria ao manipular os objetos e ao introduzir um novo 

conceito.  

 Parker orientava ainda que os professores deveriam estimular em seus alunos, o 

desenvolvimento do raciocínio através do cálculo mental, mas chamava a atenção para o uso 

do tom de voz para dar as respostas, pois sendo a escola o local de formação, não seriam 

aceitos gritos ou similares no ambiente escolar. 

Dessa maneira, as Cartas contribuíram para o processo civilizador das crianças e para 

o desenvolvimento do espírito competitivo, conforme será demonstrado através das análises 

das próximas missivas (Quadro 6). Estimular espírito competitivo entre as crianças seria 

torná-las capazes de conviver em sociedade e contribuir para o progresso do país. Quando um 

aluno era estimulado a demonstrar seu conhecimento em relação a outro, o sentimento de 

liderança era desenvolvido; o bom cidadão brasileiro deveria ser capaz de liderar para manter 

a nação em perfeita ordem e nos trilhos da modernização. 
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Figura 9 – Carta de Parker 31 

 

Fonte: Revista de Ensino, 1902, Ano I, n.4. 
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 Analisando as Cartas (Quadro 6), verifiquei um aprofundamento em quatro Cartas em 

relação ao ensino das operações de adição e de subtração. A orientação nessas Cartas (31, 32, 

33, 34) é que elas deveriam ser utilizadas para o ensino de ambas as operações, mas de forma 

dissociada: primeiramente, seriam utilizadas as quatro Cartas para fixar a adição e somente 

após aprendizagem dos alunos dessa operação, as mesmas Cartas deveriam ser utilizadas para 

ensinar subtração.  

 

Quadro 6– Análise da 31ª a 35ª Cartas de Parker 

Cartas Conteúdos Procedimentos Finalidades 

31 Adição e subtração. 

Construção e resolução de 
problemas, operações e 
combinações dos 
algarismos presentes nas 
Cartas. 

Fixar a adição e 
subtração. 

32 Adição e subtração. 

Construção e resolução de 
problemas, operações e 
combinações dos 
algarismos presentes nas 
Cartas. 

Fixar a adição e 
subtração. 

33 Adição e subtração. 

Construção e resolução de 
problemas, operações e 
combinações dos 
algarismos presentes nas 
Cartas. 

Fixar a adição e 
subtração. 

34 Adição e subtração. 

Construção e resolução de 
problemas, operações e 
combinações dos 
algarismos presentes nas 
Cartas. 

Fixar a adição e 
subtração. 

35 As quatro operações. 
Utilização de passos para 
resolver as operações 
propostas nas Cartas. 

Exercitar as quatro 
operações. 

Fonte: Quadro síntese dos conteúdos, finalidades e procedimentos com base nas 31ª a 35ª    Cartas de Parker 
presentes na Revista de Ensino. 

 

 Esse alerta quanto à utilização dessas Cartas feito pelo autor aos professores indica 

que os mesmos deveriam ter muita atenção ao trabalhar com tais operações, porque se fossem 

ensinadas apressadamente, poderiam confundir os alunos na resolução de problemas e nos 

exercícios de cálculo mental. 
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 Já a Carta de número 35 iniciava a apresentação de exercícios para fixar as operações 

aprendidas, sendo que essa Carta era complementada pela posterior. Destaco que a Carta 36 

(Figura 10) representa uma continuação da Carta anterior, pois se olharmos para as 

prescrições de ambas, percebemos a referência de uma a outra, como também a continuidade 

do ensino de operações com números de 20 até 100.  

 

Figura 10 – Carta de Parker 36 

 
Fonte: Revista de Ensino, 1902, Ano, I n.5. 
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 Aponto um erro de numeração na publicação das Cartas, a carta numerada como 36 

era na verdade a carta 35, porque seu conteúdo é uma continuação da carta 34. Essas cartas 35 

e 36 foram publicadas em revistas distintas e quando transpostas para os cavaletes, o equívoco 

foi sanado para não haver prejuízos no processo de ensino-aprendizagem. Observei tais 

indícios, quando visualizei as Cartas na Revista. 

Identifiquei nas últimas Cartas (Quadros 7 e 8), a parte que dizia respeito à orientação  

dirigida para o professor foi sendo suprimida, restando apenas a parte imagética dos 

conteúdos. Conjecturei que tal indício comprova a crença de Parker na aquisição do saber 

pelo professor. Para o autor, após adquirir o saber, o docente não necessitaria de roteiros 

norteadores para sua prática. 

 

Quadro 7– Análise da 36ª a 42ª Cartas de Parker 

Cartas Conteúdos Procedimentos Finalidades 

36 Adição, multiplicação e 
divisão. 

Comparação dos números 
expressos e os resultados das 
operações. 

Estimular o 
desenvolvimento do 
raciocínio da criança. 

37 Adição, multiplicação e 
divisão. 

Comparação dos números 
expressos e os resultados das 
operações. 

Estimular o 
desenvolvimento do 
raciocínio da criança. 

38 Adição. 

Combater o receio de 
utilização de processos 
aditivos, por meio da resolução 
de problemas propostos 
conjuntamente entre 
professores e alunos. 

Fixar a operação de 
adição. 

39 Adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 

Resolução dos exercícios 
propostos na Carta. Fixar as operações. 

40 Adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 

Resolução dos exercícios 
propostos na Carta. Fixar as operações. 

41 Adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 

Resolução dos exercícios 
propostos na Carta. Fixar as operações. 

42 Adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 

Resolução dos exercícios 
propostos na carta. Fixar as operações. 

Fonte: Quadro síntese dos conteúdos, finalidades e procedimentos com base nas 36ª a 42ª Cartas de Parker 
presentes na Revista de Ensino. 
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 Estudando mais esse material de Parker, pude identificar as ideias de Chervel (1990) 

sobre as disciplinas escolares. Ao analisar cada Carta, identifiquei os conteúdos, os 

procedimentos metodológicos, as finalidades, a aplicação de processos de testagem e a 

importância do docente enquanto elemento norteador da prática de ensino e da aprendizagem. 

 

Quadro 8 – Análise da 43ª a 48ª Cartas de Parker 

Cartas Conteúdos Procedimentos Finalidades 

43 
Adição, subtração, 
multiplicação e 
divisão. 

Resolução das 
operações propostas na 
Carta. 

Exercitar as operações. 

44 
Adição, subtração, 
multiplicação e 
divisão. 

Resolução das 
operações propostas na 
Carta. 

Exercitar as operações. 

45 
Adição, subtração, 
multiplicação e 
divisão. 

Construção de 
operações, problemas e 
resolução. 

Fixar as operações. 

46 
Adição, subtração, 
multiplicação e 
divisão. 

Construção de 
operações, problemas e 
resolução. 

Exercitar as operações. 

47 Divisão. Resolução das divisões 
propostas. Exercitar divisões. 

48 Números e operações. 

Construção de 
problemas para revisão 
dos conteúdos 
abordados. 

Revisar os conteúdos 
estudados. 

Fonte: Quadro síntese dos conteúdos, finalidades e procedimentos com base nas 43ª a 48ª Cartas de Parker 
presentes na Revista de Ensino.  

 

 Dessa forma, tive acesso à disciplina Aritmética, proposta nas Cartas, conteúdo 

pautado no desenvolvimento do raciocínio da criança, a partir da construção da abstração 

(partia-se do conhecido para o desconhecido) do conceito de números e das operações 

decorrentes do cálculo aritmético.  
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4 ITINERÁRIO DO IDEÁRIO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO PRIMÁRIO EM 
SERGIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na reforma de ensino primário, attendi tanto quanto possivel ao que de mais 
moderno e proveitoso se tem adoptado em relação ao assumpto sempre com 
vistas na modestia dos nossos recursos financeiros (SERGIPE, 1911, p.54, 
grifos nossos). 
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 Observando o trecho da mensagem apresentada pelo Governador do Estado, 

Rodrigues Dória, à Assembleia em 1911, notei que, no período, havia uma busca pela 

adequação do ensino aos princípios da Pedagogia Moderna. Mesmo com a situação financeira 

não sendo propícia para tais investimentos, o governo investiu os recursos na instrução 

pública, a fim de modernizar o Estado de Sergipe.  

 Nesse período, tal prática era comum em outras localidades brasileiras, pois para 

consolidar uma nação aos “moldes republicanos”, a educação precisava ser moderna – 

itinerário que estava se estabelecendo, desde o século XIX, ganhando proporção durante as 

primeiras décadas do século XX, com a expansão do mercado da produção de bens para o 

setor educacional e a circulação desses novos materiais escolares. 

 Segundo Lages (2013), a partir de meados do século XIX, a instrução pública buscava 

uma modernização visando à formação do Estado Nacional através da educação do povo que 

era norteada por cinco princípios: luzes, liberalismo, civilidade, civilização e progresso. No 

caso sergipano, conforme exposto por Rodrigues Dória, a educação existente ainda não 

atendia aos princípios da Pedagogia Moderna.  

 Essas novas normatizações implantadas em Sergipe se espelhavam em atividades 

educacionais de outros Estados, como: São Paulo, Rio de Janeiro e em algumas nações como 

França e Estados Unidos. 

 
Ha em Lyão, li em Crichton-Browne, um estabelecimento para a seleção de 
mais custosa das fibras, a sêda, onde se faz a escolha rigorosa pela 
qualidade, resistência, belleza. Deviamos imitar essa pratica, procurando 
fazer a seleção da mais preciosa das fibras — a fibra nervosa, inquirindo a 
capacidade e competência de cada qual para ocupar os lugares (SERGIPE, 
1911, p.51). 

 

 Em seu discurso, Rodrigues Dória deixa transparecer o modelo de educação que 

adotaria para Sergipe, através do contato com a experiência estrangeira e a partir dos avanços 

alcançados pelos outros estados brasileiros, que já haviam adotada tal modelo.  Ao optar por 

uma educação moderna, o governador evidenciava que a melhoria do sistema educacional 

local estava em atraso e, portanto, seria necessário executar medidas como a construção de 

novos ambientes escolares, aquisição de materiais, formação adequada de professores e 

fiscalização do sistema de ensino. Para colocar Sergipe nos “trilhos da modernidade”, o 

acesso à educação seria a principal “locomotiva” das mudanças. 
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 Essa prática adotada por Rodrigues Dória era comum no período por todo território 

nacional, diversos dirigentes políticos empreenderam reformas através da busca pela adoção 

de uma Pedagogia Moderna para a educação. Para tanto, buscavam exemplos nos quais 

poderiam se inspirar como as exposições internacionais, as viagens de estudos, a aquisição de 

livros e outros impressos. 

Ainda, segundo Warde (2000), desde a independência do domínio português, havia 

uma iniciativa de modernização da sociedade, desenvolvida principalmente pela elite 

intelectual, baseada no pressuposto de que o Brasil deveria se inspirar na Europa e, 

posteriormente, nos Estados Unidos, caso desejasse a civilização. Essa leitura aludida pela 

autora pode ser constatada através das formas e conteúdos que faziam a circulação do 

conhecimento, como, por exemplo, da Pedagogia de Parker para o ensino de Aritmética. 

 Nesse período, no Brasil, foram desenvolvidas reformas da instrução pública, que 

objetivavam contribuir para a consolidação da educação. Em cada momento, as elites 

intelectuais dirigentes dos estados buscaram implantar as melhorias no ensino a fim de 

modernizá-lo. São esses aspectos que estão vinculados à implantação das escolas primárias 

graduadas em Sergipe, à aquisição de materiais, e, à circulação das Cartas de Parker que 

materializam essa modernização. 

 A implantação das escolas primárias graduadas em território sergipano ocorreu com a 

finalidade de diminuir o índice de analfabetismo no estado e preparar as crianças para 

conduzirem a pátria. Esse processo iniciado a partir da reforma de Rodrigues Dória, 

representa um importante fragmento da historiografia da educação local, e que ainda 

apresenta diversos aspectos a serem desvendados. Dessa maneira, busco, nessa seção, analisar 

a implantação do ensino primário graduado, como também a adoção e a circulação das Cartas 

de Parker. 

 

4.1 UM MODELO ESCOLAR A SEGUIR: A ESCOLA PRIMÁRIA GRADUADA 

 

 Por conta da necessidade crescente de governabilidade do povo, durante os primeiros 

anos do século XX, ocorreram incentivos ao desenvolvimento da instrução pelos dirigentes 

das diversas esferas administrativas. Com esse intuito, ampliou-se a circulação de materiais 

para compor o novo universo escolar formado por espaços planejados arquitetonicamente para 
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atender, da melhor forma possível, aos princípios de higiene, os quais possibilitavam uma 

formação inicial adequada. 

 Nesse espaço temporal, os governos de cada Estado investiram na aquisição de 

mobiliário, relógios, sistemas de pesos e medidas, uniformes, mapas, museus e outros 

recursos essenciais ao método educacional em utilização naquele momento visando a 

modernização educacional. Para tanto, vários Estados estabeleceram parcerias para a 

formação docente, implantação de reformas de ensino que atendessem às necessidades 

educacionais locais e que resultassem na preparação dos homens para o futuro da pátria. As 

questões referentes ao ensino se tornavam questões prementes e precisavam de soluções em 

curto prazo.   

 

Julgo nenhum serviço mais valioso se poderia prestar ao Estado, ás crianças 
sergipanas, homens de amanhã, futuro da Pátria, do que um bom ensino. É 
triste ver o processo de ensino ainda em uso neste Estado, representando um 
atrazo semi-secular, comparado a Estados como o de S. Paulo, na vanguarda 
da Instrucção Publica brasileira (SERGIPE, 1911, p.52). 

 

 Conforme ficou evidenciado pela fala de Rodrigues Dória (1911), em mensagem 

apresentada à Assembleia Legislativa, quando ofereceu um panorama sobre a educação no 

Estado de Sergipe, fica demonstrado o papel que a educação passou a ter durante as primeiras 

décadas da República. Preparar as crianças era uma necessidade urgente para a consolidação 

da Pátria, por essa razão não poderiam mais ser adiados os investimentos e as medidas 

necessárias para adequar a instrução à sua nova e crescente finalidade. Mesmo com o atraso 

da organização escolar existente, buscava-se um exemplo a ser seguido, mas qual? 

 A educação ofertada não atendia às demandas existentes quanto à adequação de 

espaços higiênicos, preparação profissional, racionalização das práticas escolares, 

disponibilização de materiais para a escola primária, secundária e normal, oferta de matrícula 

para as crianças mais pobres, construção de escolas no interior do Estado, nomeação de 

professores através de concurso público e fiscalização do sistema educacional.   

 Essas inadequações do sistema de ensino sergipano geravam um índice elevado de 

analfabetismo, o que se contrapunha aos novos ideais em circulação no período. O próprio 

governador Rodrigues Dória apresentou o seu descontentamento com a nomeação de 

professores que não tinham formação (fruto de apadrinhamento político), com os altos 
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aluguéis pagos por imóveis nos quais funcionavam escolas e com a saída constante de 

sergipanos para estudar em outros Estados.   

 Ele acreditava no potencial educacional de Sergipe e, por essa razão, elaborou uma 

reforma de ensino para todos os níveis educacionais. Através dessa reforma, ele desejava 

implantar uma instrução tão moderna quanto à paulista e com o rigor disciplinar aos moldes 

franceses. Assim, traçaria uma educação adequada aos ideais republicanos. Sua proposta de 

reforma para o ensino estabelecia níveis gradativos: primário, secundário e normal, definia as 

normas de inserção em cada um, os profissionais com formação adequada; e os programas de 

ensino a serem seguidos por cada instituição que ofertasse determinado nível. 

 A reforma de Rodrigues Dória estabeleceu que a escola ideal para atender as 

necessidades dos sergipanos seria a escola graduada, organizada em quatro anos escolares, 

pública ou particular, e igual para ambos os sexos. Essa escola ofertaria um ensino de 

qualidade máximo à população. Essa nova racionalização do tempo escolar estava estruturada 

para que todos os momentos fossem de aprendizagem, nem um minuto seria desperdiçado, até 

mesmo durante o período destinado ao intervalo das aulas, as crianças estariam exercitando os 

modos civilizados de viver em sociedade.  

 Para atender a essa proposta de racionalização do tempo, o ensino primário foi 

organizado em quatro anos, com duração de dez meses cada, e deveria ser ofertado através 

das disciplinas escolares: Leitura, Aritmética, Desenho, Geografia, História, Ciências Físicas 

e Naturais, Educação, Caligrafia Música, Trabalhos Manuais e Ginástica.  

 Ressalto que essas disciplinas eram distribuídas entre os anos escolares, conforme o 

Quadro 9; algumas, como o caso de Leitura e Aritmética, estavam presentes em todos anos 

pela importância que as mesmas tinham para o andamento dos estudos e a formação que essa 

modalidade propunha. Fazer as crianças lerem, escreverem e efetuarem as operações 

elementares eram finalidades essenciais para o desenvolvimento que se buscava no período.  

 Para avaliar o ensino ofertado estabeleceu-se que, ao final de cada ano letivo, seriam 

aplicados exames escritos e orais para averiguar o aproveitamento dos estudos, elaborados 

pelo professor da classe, juntamente com membros designados pela Diretoria de Instrução 

Pública que versavam sobre todas as disciplinas. E, ao final do quarto ano, esse exame 

serviria também para certificação de conclusão do nível de ensino. Os exames escritos eram 

aplicados à disciplina Língua Portuguesa e à disciplina Aritmética, com duração de uma hora; 
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já os exames orais eram aplicados a todas as disciplinas e tinham a duração de quinze minutos 

cada um. 

 

Quadro 9 – Disciplinas Escolares do Ensino Primário em Sergipe 

Divisão do Ensino Primário Disciplinas Escolares 

Primeiro Ano 

Leitura; Lições orais de higiene e educação; 
Caligrafia; Aritmética; Desenho; Música; Ginástica. 

Segundo Ano 
Leitura; Composição; Aritmética; Desenho; 
Geografia; História; Recapitulação do 1º Ano; 
Trabalhos Manuais; Ginástica. 

Terceiro Ano 

Leitura; Caligrafia; Lição oral de leitura; 
Composição; Aritmética; Desenho; Geografia; 
História; Ciências Físicas e Naturais; Trabalhos 
Manuais; Ginástica. 

Quarto Ano 
Leitura; Aritmética; Desenho; Geografia; História; 
Ciências Físicas e Naturais; Educação; Caligrafia; 
Música; Trabalhos Manuais; Ginástica. 

Fonte: Quadro síntese do Programa de Ensino de 1912. 

 

 A distribuição dessas disciplinas em quatros anos letivos tinha como objetivo preparar 

expor as crianças o máximo tempo a determinados conteúdos. Além de delimitar quais 

disciplinas deveriam ser ensinadas, o governador procurou estabelecer um horário a ser 

seguido por todas as instituições que ofertassem esse novo ensino, a fim de que o 

analfabetismo fosse combatido de forma homogênea. Sua tarefa não foi fácil, pois instituir 

novas normas ao sistema de ensino seria algo que demandaria tempo e gerenciamento. 

 Nesse horário escolar, cada atividade do dia letivo estava delimitada, desde os cantos 

de entrada aos de retirada, estava definido o tempo a ser gasto pelo professor em cada 

atividade como a chamada para certificar a presença dos alunos, as práticas de ensino a serem 

adotadas como as cópias dos exercícios de Parker. Ao verificar o tempo dedicado à disciplina 

Aritmética, notei que as Cartas de Parker são o único material citado nesse horário, o que 

indica o grau de importância que tal material assumiu em Sergipe e que os professores locais 

“adotaram” uma postura ativa de ensino. 
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 Com o objetivo de que a reforma de ensino fosse cumprida novas formas de ensinar 

foram introduzidas, como também foi introduzida a fiscalização aos professores que estavam 

em sala de aula, com o objetivo de observar a aplicação das orientações, no sentido de 

garantir o bom andamento da educação. Com essa imposição, os professores passaram a 

utilizar os novos materiais e seguir as normas propostas, o que contribuiu para a circulação 

dos materiais escolares e a construção de uma nova cultura escolar. 

 Azevedo (2009) afirma que as mudanças implantadas pela reforma de 1911 

despertaram o descontentamento de parcela da população, o que acabou prejudicando o bom 

andamento da modernização do ensino. Impasses à parte, a reforma de 1911 estabelecia o 

modelo escolar que a educação primária sergipana seguiria a partir do século XX.  Essa nova 

escola graduada e gratuita seria ofertada para ambos os sexos e ocorreria por meio dos grupos 

escolares e de escolas isoladas. 

 

Na reforma do ensino primário, attendi tanto quanto possivel ao que de mais 
moderno e proveitoso se tem adopatdo em relação ao assumpto, sempre com 
as vistas na modéstia dos nossos recursos financeiros. 

Criei os grupos escolares para a capital e para as cidades merecedoras desse 
melhoramento, logo que as condições o permitissem. Fiz logo o grupo-
modelo na Escola Normal, representando o que de melhor se tem adoptado 
no ensino primario, sendo que as escolas isoladas hão de permanecer por não 
ser possível acabar com ellas. A aula em casa do professor é commodo para 
este, em prejuizo do ensino; os misteres domesticos são attendidos de 
preferencia aos trabalhos do magistério. (SERGIPE, 1911, p.54). 

  

 Conforme o fragmento anterior é possível perceber que o governador apresentava a 

nova modalidade escolar, fruto da junção das principais teorias educacionais que circulavam 

no período tanto na Europa quanto nos Estados Unidos da América. Dessa mistura 

heterogênea de teorias e práticas, surgiu em Sergipe, uma nova modalidade escolar 

denominada Grupos Escolares, que se expandiu por várias cidades Em algumas, obteve êxito 

e em outras nem tanto. Em um período de quinze anos foram implantadas quatorze 

instituições desse modelo (Quadro 10), nos quais os governos investiram na adequação aos 

princípios da Pedagogia Moderna. 
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Quadro 10– Primeiros Grupos Escolares de Sergipe24 

Ano de inauguração Nome da Instituição Cidades 

1911 Grupo Escolar Modelo. Aracaju 

1914 Grupo Escolar Central. Aracaju 

1917 Grupo Escolar Barão de Maroim. Aracaju 

1918 Grupo Escolar General Valladão. Aracaju 

1918 Grupo Escolar Coelho e Campos. Capela 

1923 Grupo Escolar Gumersindo Bessa. Estância 

1923 Grupo Escolar Vigário Barroso. São Cristóvão 

1924 Grupo Escolar Sylio Romero. Lagarto 

1924 Grupo Escolar Dr. Manuel Luiz. Aracaju 

1925 Grupo Escolar José Augusto Ferraz. Aracaju 

1925 Grupo Escolar Fausto Cardoso. 
Anápolis 

 (Atualmente Simão Dias) 

1925 Grupo Escolar Coronel João Fernandes. Propriá 

1926 Grupo Escolar Olympio Campos. 
Vilanova  

(Atualmente Neópolis) 

1926 Grupo Escolar Severiano Cardoso. Boquim 

Fonte: Quadro síntese das instituições escolares com base nas mensagens apresentadas pelos governadores de 
Sergipe à Assembleia de 1911 a 1926. 

 

 Segundo Chartier (1991), essa adequação à modernidade educacional que colocou em 

circulação os materiais escolares e os conhecimentos específicos deve ser compreendida como 

uma estratégia para determinar a posição a ser adotada por uma classe social em meio à 

constituição de uma identidade maior, no caso, a nacional. Como um elemento constitutivo 

desse processo, a circulação de materiais escolares, figura como mais um símbolo distintivo 

dessa nova sociedade escolarizada.  

                                                           
24 Para mais informações sobre os grupos escolares em Sergipe consulte Santos (2009), Almeida (2009) e 
Azevedo (2009a, 2009b, 2011). 
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 Com o passar desses quinzes anos, a expressiva construção de instituições 

educacionais foi diminuindo, passaram a ser criados mais grupos, com menores proporções 

arquitetônicas e outros símbolos passaram a se destacar nesse cenário de modernização. 

 Passada a euforia por construções suntuosas, que, segundo Santos (2009), 

simbolizavam fisicamente a escola moderna, os dirigentes educacionais passaram a investir 

cada vez mais na aquisição e distribuição de materiais escolares para proporcionar um ensino 

mais eficaz para a formação do cidadão sergipano. 

Procurando distribuir os mesmos materiais tantos para os grupos escolares como 

também para todas as escolas que ofertavam o ensino graduado, pois equipar as escolas 

tornou-se uma das metas dos administradores com a finalidade de proporcionar aos 

professores e alunos as melhores condições para o ensino. Não foram poupados investimentos 

na compra desses materiais, muitas vezes importados, o que aumentava os custos para os 

administradores. 

 Adquirir um material que era amplamente divulgado pela imprensa como capaz de 

melhorar as condições do ensino significava lutar contra o retardamento do processo de 

ensino/aprendizagem que estava ocorrendo naquela localidade. No caso de Sergipe, notei que, 

desde a implantação da reforma de 1911, houve um crescimento do espaço dedicado à questão 

da materialidade escolar, que, inicialmente, voltava-se para a adequação do espaço físico no 

qual a instituição educacional se edificaria e em seguida foi, aos poucos, particularizando-se 

até definir os materiais a serem utilizados em determinadas disciplinas escolares, como, por 

exemplo, a Aritmética. 

 

É sensivel a pobreza das nossas escolas em relação ao material escolar. Essa 
é mesmo uma das causas do retardamento do ensino, sendo, entre nós, até o 
seu grande mal, como salienta o Director da Instrução em seu relatorio. 
Effectivamente só os nossos Grupos, a Escola Normal e as escolas de 
Propriá são dotados do necessário mobiliario, nas demais escolas isoladas, 
inclusive as da capital, é absoluta a carência de tão valioso elemento de 
propagação do ensino (SERGIPE, 1915, p.17). 

 

Na mensagem apresentada à Assembleia pelo General Manuel Prisciliano de Oliveira 

Valladão25, dentro da temática Instrução Pública, esse administrador abriu um longo espaço 

                                                           
25 Segundo Guaraná (2014), General Manuel P. de Oliveira Valladão nasceu em 4 de Janeiro de 1849, em Vila 
Nova, participou da Guerra do Paraguai, ocupou diversos cargos militares, foi eleito para governar Sergipe de 
1894 e 1914. 
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para explanar sobre as questões referentes ao material escolar, apresentando um breve 

panorama das dificuldades encontradas para adquiri-los e também divulgou as medidas 

adotadas para equipar as escolas com esses materiais, exaltando as aquisições de carteiras 

duplas para acomodação dos alunos e de outros recursos (Quadro 11). 

 

Quadro 11– Demonstrativo dos materiais prescritos para as escolas primárias sergipanas 
(1911 – 1915) 

Ano Materiais Prescritos 

1911 

Bancos-carteiras; Mesas com estrados; Quadros preto; Relógio de parede; Cadeiras 
de braços; Mapa geográfico do Brasil; Mapa geográfico de Sergipe; Cabides; 
Armários; Sistema de pesos e medidas; Livro de matrícula; Livro de chamada; 
Livro para os termos de visita; Livro para o inventário da mobília e mais objetos da 
escola; Livro para os termos de exames finais de classe; Livro de registro de 
correspondência oficial. 

1912 
Mobiliário; Livros diversos; Quadros; Mapas; Livros; Modelos caligráficos; 
Artefatos para lições de coisas; Cartas de Parker; Hinário. 

1914 

Bancos-carteiras; Mesas com estrados; Quadros preto; Relógio de parede; Cadeiras 
de braços; Mapa geográfico do Brasil; Mapa geográfico de Sergipe; Cabides 
Armários; Sistema de pesos e medidas; Livro de matricula; Livro de chamada; 
Livro para os termos de visita; Livro para o inventario da mobília e mais objetos da 
escola; Livro para os termos de exames finais de classe; Livro de registro de 
correspondência oficial; Quadros; Mapas; Livros; Modelos caligráficos; Artefatos 
para lições de coisas; Hinário. 

1915 

Bancos-carteiras; Mesas com estrados; Quadros preto; Relógio de parede; Cadeiras 
de braços; Mapa geográfico do Brasil; Mapa geográfico de Sergipe; Cabides 
Armários; Sistema de pesos e medidas; Livro de matricula; Livro de chamada; 
Livro para os termos de visita; Livro para o inventario da mobília e mais objetos da 
escola; Livro para os termos de exames finais de classe; Livro de registro de 
correspondência oficial; Quadros; Mapas; Livros; Modelos caligráficos; Cartas de 
Parker; Cadernetas de notas. 

Fonte: Quadro síntese baseada nas seguintes documentações do IHGS: Regulamento de 1911, Lei 605, 
Mensagens apresentadas à Assembleia em 1914 e 1915. 

 

Olhando mais detidamente para os materiais declarados como essenciais para que as 

escolas funcionassem desde a reforma de ensino de Rodrigues Dória (1911). Na mensagem de 

Valladão (1915), observei a introdução de novos materiais escolares e a permanência de 

muitos como, por exemplo, as Cartas de Parker. 
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 Detendo-me sobre a lista de 1912, verifiquei a amplitude de artefatos utilizados, além 

do mobiliário, ficaram implícitos também todos os utensílios utilizados para auxiliar as lições 

de coisas. Acredito que eram diversos, pois as lições de coisas envolviam vários conteúdos26 e 

demandavam a utilização de objetos conhecidos pelos alunos, como pedaços de madeira, 

feijões, botões e quaisquer outros que pudessem representar coleções. 

 Analisando ainda o Quadro 11, observei que foram adquiridas, no período, carteiras 

escolares que tinham por finalidade acomodar as crianças de forma confortável e estimulante 

ao ensino. Essas carteiras que permitiam o melhor aproveitamento da luz para a escrita, 

juntamente com outros materiais, mudaram a organização espacial das salas de aula, além de 

contribuir para uma racionalização do tempo escolar, a fim de atender a todas as finalidades 

que essa nova escola equipada com diversos artefatos se propunha. 

 

Foram recebidas 1090 carteiras americanas, duplas, da fabrica E. H. Stafford 
Co. de Chicago, sendo esperadas mais 1000 carteiras das quaes 500 antes do 
fim do presente anno e 500 nos primeiros mezes do vindouro completando 
assim a quantidade que era meu desejo introduzir (SERGIPE, 1917, p.9, 
1917). 

 

 Pelo trecho do discurso do General Valladão (1917), verifiquei a dificuldade no 

processo de aquisição de tais materiais. O governador deixou evidente que durante a gestão, 

era seu desejo, conseguir comprar as carteiras para as escolas sergipanas. No período, Sergipe 

possuía apenas três grupos escolares: Grupo Escolar Modelo, Grupo Escolar Central, Grupo 

Escolar Barão de Maroim e 238 escolas isoladas, evolução pouco sensível em comparação às 

mudanças ocorridas desde 1911. 

 Verifiquei também uma preocupação em manter a organização escolar realizada por 

meio de diversos registros de visitas sobre as situações cotidianas e constantemente 

fiscalizadas por inspetores escolares e delegados de ensino. Assim, ao equipar as escolas com 

esses utensílios, os administradores criavam uma nova cultura baseada na racionalização do 

tempo, espaço e no registro da memória educacional. Ressalto que a manutenção e a guarda 

desses materiais eram de responsabilidade dos professores, que deveriam zelar pelo bom 

estado e duração dos mesmos, pois, caso fossem destruídos, demorariam a ser substituído, o 

que acarretaria dificuldades para as atividades de ensino. 

                                                           
26 As Lições de coisas, ensino objetivo pautado na utilização de objetos pelos alunos, ver Valdemarin (2004). 
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 No programa de ensino de 1917, essa relação de dependência entre as disciplinas 

escolares e materiais ficou mais evidenciada, pois, anteriormente, poucos materiais eram 

prescritos relacionados às disciplinas como as Cartas de Parker, para a Aritmética, as 

cartilhas, para a Leitura e os mapas, para a Geografia. 

 Nesse novo programa organizado pelo diretor da Instrução Pública Helvécio de 

Andrade27, mais detalhado quais eram os materiais para cada disciplina. No mesmo período, 

ocorreu uma maior aquisição e distribuição desses materiais para os primeiros anos de todos 

os grupos escolares e para as escolas isoladas. 

 

Quadro 12– A materialidade de uma disciplina escolar 

Disciplinas Materiais utilizados 

Leitura 
Cartilha Analítica de Arnaldo Barreto; Livro de R. Pestana. Gramáticas 
elementares de Pope, Andrade e João Ribeiro; Livro de composição de 
Bomfim e Billac. 

Caligrafia Cadernos de caligrafia vertical. 

Aritmética Coleções de objetos; Lápis; Canetas; Cartas de Parker; Contadores; 
Cadernos de Ramon Rocca. 

Desenho Giz de Cores; Bola borracha; Celuloide; Bandeira Nacional; Lenço de 
cores. 

Trabalhos manuais Sacos de papel; Chapéus de papel; Caixinhas; Cestinhas; Agulhas. 

Música Hinários; Cantos pátrios; Minha Pátria. 

Geografia Mapa de Sergipe; Mapa do Brasil; Geografia elementar de Lacerda. 

História Livro Meu Sergipe de Elias Montalvão 

Fonte: Elaborado a partir do Programa de ensino de 1917. 

 

 A relação entre a aquisição de materiais para equipar a nova escola primária sergipana 

inaugurada em 1911 através da reforma de ensino de Rodrigues Dória, lançou os pilares para 

                                                           
27 Segundo Oliveira (2008) e Souza e Andrade (2013), Helvécio Ferreira de Andrade, nasceu em 6 de maio de 
1864, foi diretor do Instituto de Educação Rui Barbosa e da Instrução Pública em Sergipe por três vezes Nessas 
instituições  buscou imprimir reformas no ensino sergipano com o objetivo de torná-lo capaz de civilizar e 
regenerar a população existente. 
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a modernização educacional local. Escolher um modelo de escola a seguir, investir para que 

ela se concretizasse tornou-se uma meta dos diversos governantes do Estado de Sergipe.  

 A partir da reforma de Rodrigues Doria, foram lançados novos pilares para a educação 

sergipana com o objetivo de erradicar o analfabetismo. Os investimentos intensificaram-se na 

aquisição de materiais escolares, foram construídos grupos escolares e fiscalizadas as escolas 

isoladas, particulares e rurais.   

 Com esse crescimento do quantitativo de instituições no Estado, a escola foi 

adquirindo novas funções; além de acabar com analfabetismo, ela formaria o cidadão 

sergipano capaz de promover o desenvolvimento. Com o aumento da procura e oferta, sobre 

determinado nível de ensino, ocorreu uma nova reorganização social e, progressivamente, 

surgiram novas funções para as escolas. Com isso, surgem novas práticas culturais nas 

escolas.  

Ressalto ainda que os investimentos adotados pelos governantes procuraram diminuir 

as instituições que não eram grupos escolares, mas tal medida não alcançou sucesso. Notei 

que, tantos os grupos escolares, como as escolas isoladas, particulares e rurais, continuaram 

existindo. Dessa forma, verifiquei que Sergipe seguiu os moldes que circulavam a nível 

nacional com relação à escola que deveria existir para o ensino primário, sendo ela graduada, 

equipada, adequada ao desenvolvimento local e consequentemente da nação. 

Com o aumento do número de instituições, percebi também o aumento da divulgação 

da compra e da distribuição de materiais para os estabelecimentos escolares, como também 

das queixas quanto à escassez de materiais escolares para o bom andamento das escolas, pois 

para uma instituição primária de ensino graduado atender aos seus objetivos, era necessária a 

utilização de diversos materiais escolares, tais como: bancos-carteira, mesas, quadros, quadros 

pretos, relógios, cadeiras, mapas diversos, cabides, armários, sistemas de pesos e medidas, 

livros para escrituração, contadores mecânicos, quadros murais, peças diversas do museu 

pedagógico, cadernetas de notas, livros escolares, manuais, modelos caligráficos, hinários, 

ditos de mamíferos e insetos, folhetos do ABC, planisférios, folhas de papel mata-borrão, 

sineta, revistas escolares e as Cartas e/ou Mapas de Parker.  

 As aquisições desses materiais tinham como finalidade adequar as escolas aos 

preceitos da Pedagogia Moderna e de proporcionar a utilização do método intuitivo28 e das 

                                                           
28  Segundo Faria Filho (2010), o assim chamado método intuitivo consistia no ensino baseado na observação 
das coisas, objetos, natureza e experimentação para produção do conhecimento pelo aluno. 
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práticas dele decorrentes. Por meio da análise da legislação educacional e das mensagens dos 

governadores, como a do General Valladão (1915) e Manoel Corrêa Dantas (1928), percebi a 

exaltação com que eram divulgadas a compra e distribuição desses materiais. 

 

Além do mobiliário, que já se tem distribuído em larga escala, cuidei, 
seriamente, do aparelhamento pedagógico. 

Quasi que já não ha escola, onde faltem bons quadros negros, mapas e 
contadores mecânicos, hoje em dias, entre nós. 

O ambiente escolar vae se transmudando na sua feição característica, 
apropriada, solicitando a atenção dos alunos e estimulando-lhes a atividade, 
a fonte primacial da vida infantil. 

Bastantes são já as Cartas de Parker, os mapas geographicos, os quadros 
muraes de systema metrico e de sciencias physicas e naturaes remetidos para 
as nossas escolas. 

Com o auxilio desse material pedagógico, o estudo dos números e pratica 
expedita dos cálculos arithmeticos, as noções praticas das sciencias, 
assimilados mais facilmente se torna pela puericia (SERGIPE, 1928, p.27). 

 

 Observei que, ao longo de dezessete anos, a aquisição e distribuição de materiais 

continuam a figurar como uma prática essencial para a manutenção da escola primária, 

mesmo em face de diversas reclamações quanto à quantidade insuficiente desses materiais e 

para que as escolas funcionassem. Os governadores não pouparam esforços, no intuito de 

atender a maior parcela possível das crianças a serem escolarizadas. 

 Para fiscalizar a aplicação das normas de ensino que buscavam a modernização, os 

governadores implantaram o sistema de inspetoria escolar. Com a execução da lei de número 

703 de 14 de julho de 1916, o governador General Valladão definiu que haveria funcionários 

do Estado responsáveis pela tarefa de fiscalizar a organização interna das escolas, elaborando 

relatórios sobre a situação educacional de cada estabelecimento.  

 De acordo com Almeida (2009), Azevedo (2009a, 2009b), Santos (2009), Lima (2009) 

e conforme observado os inspetores escolares tiveram a função de mapear a situação da 

educação para que a Diretoria de Instrução Pública adotasse medidas para sanar as 

discrepâncias entre as finalidades de objetivo, e reais da legislação. 

 Esses inspetores seriam agentes fiscalizadores do sistema educacional sergipano, sua 

função era visitar as diversas instituições, arguindo alunos e professores sobre o ensino e 

fiscalizando a utilização do método de ensino intuitivo instituído como referencial a ser 

seguido desde 1911. Esse método de ensino começou a ser implantado ainda durante o século 
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XIX e tinha como aspecto norteador principal a observação de coisas. Ele vigorou nas escolas 

graduadas por um longo período, sendo possível notar as práticas decorrentes dele, com a 

utilização dos materiais de Parker, ainda em meados da década de trinta do século XX. 

 Esse método fazia parte dos pilares da Pedagogia Moderna tão aludida entre os 

administradores, que pretendiam modernizar o ensino. Tal método foi amplamente difundido 

pela imprensa educacional, através da qual era apresentado tanto o método em si, como as 

práticas baseada nele.  

 A partir de sua introdução, observei que ocorreu uma modificação quanto às temáticas 

divulgadas pelas revistas voltadas ao ensino. Essas publicações configuradas como “caixas de 

utensílios”, direcionadas à divulgação das práticas, materiais e métodos modernos, 

apresentavam em cada seção, orientações para os professores sobre as diversas disciplinas que 

compunham o ensino primário e as outras modalidades de ensino.  

 Segundo Carvalho (2007; 2013) alguns impressos que circularam entre o final o século 

XIX e início do século XX, no Brasil, possuíam a finalidade de caixa de utensílios, por 

priorizar em suas publicações “coisas” para os professores utilizarem em sala de acordo com 

os modernos programas curriculares como, por exemplo, a Revista de Ensino. 

 Esses utensílios, de acordo com Carvalho (2013), norteavam as práticas dos 

professores pelo Brasil, mesmo com a concentração das revistas, em algumas regiões, as 

inovações por elas transmitidas se difundiram em todo o território nacional, através de outros 

veículos da imprensa ou por intelectuais. 

 Além desses impasses referentes à adequação da legislação apontados pelas pesquisas 

mencionadas, verifiquei que, mesmo diante de todos os investimentos governamentais para 

implantar os grupos escolares, esse processo ocorreu lentamente e não conseguiu acabar com 

as escolas isoladas, que custam muito aos cofres públicos.  

 Segundo a mensagem emitida pelo General Valladão, em 1915, o Estado possuía dois 

grupos escolares e 221 escolas isoladas, sendo que os primeiros possuíam uma frequência de 

93%, enquanto as escolas possuíam apenas 67% de frequência. Já conforme a mensagem de 

1917, o Estado contava com três grupos escolares e 216 escolas isoladas. E 1925, de acordo 

com a mensagem do governador Graccho Cardoso, contava com doze grupos e 201 escolas 

isoladas, em 1927, no governo de Manoel Dantas, com quatorze grupos, 222 escolas isoladas 

e 29 escolas particulares.  
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 Através de uma análise da legislação dos anos posteriores, percebi que tal crescimento 

continuou a ocorrer ao mesmo tempo que algumas modalidades de escolas foram sendo 

suprimidas, como as escolas isoladas, conforme já foi amplamente exposto por estudos 

historiográficos como os de Azevedo (2009a, 2009b), enquanto outras mudaram de 

nomenclatura, de acordo com as reformas educacionais. 

Ainda com relação a esse crescimento do número de instituições, percebi que a 

proposta iniciada por Rodrigues Dória, que visava oferecer um modelo escolar efetivo para a 

modernização educacional no Estado, continuou a ser perseguida por diversos governadores, 

alguns aplicando mais investimentos na construção de instituições, outros na aquisição de 

materiais, mas todos caminhando na mesma direção, a fim de colocar Sergipe no patamar de 

Estado escolarizado. 

 

4.2 OS PROGRAMAS DE ENSINO: O CASO DA DISCIPLINA ARITMÉTICA 

 

 Como um elemento elucidativo do processo que estava sendo instaurado no Estado de 

Sergipe, referente à educação, os programas de ensino apresentam diversos aspectos sobre a 

proposta educacional colocada em vigor, abordando pontos referentes à formação dos 

professores, à organização escolar, aos processos administrativos, aos disciplinares e 

estabelecendo critérios sobre as diversas disciplinas escolares. Segundo Azevedo (2009b), 

nesses ordenamentos jurídicos, visualiza-se a imagem que a República esboçou da escola, 

como um espaço capaz de formar o cidadão republicano, direcionando o comportamento dos 

alunos e as condutas dos próprios professores através das lições gerais. 

 Dentre os diferentes aspectos presentes nos programas de ensino relacionados às 

disciplinas Língua Materna, Desenho Linear, Geografia, Ciências Físicas e Naturais, História, 

Trabalhos Manuais, Música, Ginastica e Aritmética, dentre outras que foram introduzidas 

com o avançar o tempo, fixei meu olhar para compreender a organização da disciplina 

Aritmética apresentada nesse mecanismo normatizador da modernização educacional em 

Sergipe. 

 Analisando os programas de ensino de 1912, 1915, e 1917, percebi uma maior 

centralização dos conteúdos nos dois primeiros anos, entre os quatros anos que constituíam o 
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ensino primário. Nesses anos iniciais, buscava-se apresentar os saberes e materiais para que as 

crianças se familiarizassem com a nova rotina de estudos (Quadro 13). 

 

Quadro 13– Conteúdos programáticos da disciplina Aritmética 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Ideia de número e 
algarismos; 

Contar até nove; 

Contar até vinte; 

Contar até trinta; 

Contar até cinquenta; 

Contar até cem; 

Somar; 

 

Multiplicar; 

Subtrair; 

Ler e copiar as vinte e 
quatro primeiras Cartas 
de Parker. 

Resolver o caderno de 
Ramon Rocca no 
quadro negro. 

Recapitulação do 1º 
Ano; 

Cálculos mentais de 
Parker com as Cartas 
de 20 a 24; 

Somar; 

Diminuir; 

Formação de dezenas, 
centenas e milhares 
com Parker; 

Multiplicar; 

Dividir; 

Estudo das frações com 
auxílio das Cartas de 
Parker; 

Resolver o caderno de 
Ramon Rocca. 

 

Recapitulação do 2º 
Ano; 

Somar; 

Diminuir; 

Multiplicar; 

Dividir inteiros; 

Resolver problemas no 
quadro negro; 

Utilizar sinais (Parker); 

Sistemas de numeração 
(Parker); 

Frações decimais com 
o auxilio das Cartas de 
Parker. 

 

 

 

Recapitulação do 3º 
Ano; 

Preparação para os 
exames finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Síntese dos Programas de Ensino de 1912, 1915 e 1917. 

 

 Após a análise dos conteúdos programáticos da disciplina Aritmética, verifiquei que o 

ensino estava organizado para ocorrer a partir da utilização das Cartas de Parker, porque a 

estrutura de apresentação dos conteúdos a serem trabalhados em cada ano era similar a das 

Cartas; eles eram indicativos que de tal material adquiriu muita importância no cenário 

educacional sergipano. Esse material era essencial para o ensino dessa disciplina. Utilizar as 

Cartas de Parker para ensinar as operações elementares era aplicar os preceitos da Pedagogia 

Moderna ao ensino primário sergipano. 

 Essas Cartas, conforme foi explicitado no Programa, deveriam ser utilizadas em três 

dos quatros anos escolares, deixando implícita a sua utilização no quarto ano, quando as 

crianças deveriam ser preparadas para os exames finais. A legislação educacional consultada 

não deixa evidente se, durante a realização desses exames, as Cartas eram utilizadas, mas 
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mencionam que para a realização dos mesmos, deveriam ser selecionados materiais e 

problemas compatíveis com a amplitude do ensino primário em vigor em Sergipe. 

 Além das Cartas de Parker, os programas de ensino são reveladores quanto aos livros 

adotados para ensino dessa disciplina, como o livro Arithmética Escolar – exercícios e 

problemas para escolas primárias, famílias e colégios. Costa (2011) pontua que esses livros 

eram utilizados para a verificação dos trabalhos dos alunos e poderiam ser complementados 

com novos exercícios para os alunos de menor rendimento pelos professores. Ainda segundo 

o autor, os livros permitiam o acompanhamento individual do aluno sem deixar a classe 

ociosa, por terem sido elaborados para atender o sistema educacional moderno. 

 Tais programas de ensino são reveladores das práticas adotadas para cada disciplina 

escolar por apresentarem os conteúdos e indicativos sobre a nova cultura imposta as escolas. 

Ao analisá-los, identifiquei o método de ensino instituído, como também as práticas adotadas.  

 Conforme a pesquisa apresentada por Souza (1999), eles se tornaram um objeto de 

prescrição do Estado referente à educação, com o objetivo de uniformizar a formação do 

cidadão republicano, pois esses programas, organizados através do método objetivo, tinham 

por finalidade, além de definir os conteúdos, citar os materiais escolares e as referências 

bibliográficas que deveriam ser utilizadas pelos professores.  

 Além dos programas apresentarem indicativos sobre o modo como os docentes 

deveriam conduzir as aulas, e quais condutas adotar, a fim de proporcionar uma aprendizagem 

eficiente ao aluno, eles também tinham sua conduta normatizada entre os diversos artigos 

como é possível verificar no exposto no programa de 1917. 

 

Muna-se o professor de coleções de objetos eguaes (si coloridos melhor) 
sementes, palitos, botões, moedas, etc. 

Disponha o mestre na mesa, deante da classe, alguns objetos da mesma 
espécie dos acima indicados enfeleirando-os. 

Na falta servirão traços de giz no quadro negro. 

Apontando o professor o 1º objeto, diga: um, e toda a classe atenta responda 
— um, Na 2ª linha: um, dous, e todos respondam—  um, dous. Em seguida, 
o mesmo na 3ª linha. 

Sabendo a creança contar até 3, ensine-se-lhe a contar até 6, na mesma 
ordem, depois até 9. 

Sabendo a creança contar até 9 — disponha o professor objectos  diversos 
em filas:  1ª fila — 1 lapis; 2ª fila — 2 canetas; 3ª fila — 3 botões; 4ª fila — 
4 palitos, e assim até 9. 
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Isto feito, pergunte: 

José, quantos lápis na 1ª fila? 

João, quantos botões na 3ª fila. 

E assim por deante, até verificar que a classe sabe contar bem até 9. 

Ou então: Ernesto, conte quantos palitos na 4ª fila. 

Um, dous, trez, etc. 

Exercicios para conhecer o valor dos números. 

Um nº. maior que 4? 

Um menor que 3? 

De 7 e 5 qual o maior? (SERGIPE, 1917, p.11-12). 

 

 Ao detalhar a prática que deveria ser adotada para iniciar o ensino no primeiro ano da 

disciplina Aritmética, o programa de ensino proposto determina a postura que os professores 

deveriam adotar para ministrar determinados conteúdos, como, no caso, a diferenciação entre 

números e algarismos.  

 Seguindo recomendações semelhantes às propostas por Parker para o ensino de 

Aritmética, os programas adotavam o método intuitivo, partindo de objetos conhecidos dos 

alunos para iniciar os processos de contagem, posteriormente, os alunos eram levados a 

resolver as quatro operações, e também a responder um roteiro de questionamentos que 

proporcionava aquisição de conhecimentos da matéria em questão. 

 Destaco que, ao analisar o exposto, percebi que alunos necessitavam de um 

conhecimento prévio sobre o que iriam aprender para a boa eficácia do método intuitivo, por 

isso, quando matriculados no ensino primário, eram submetidos a um exame de classificação 

de conhecimentos para serem distribuídos de forma adequada entre o primeiro e segundo ano.  

 Sobre esse exame inicial, seriam aferidos apenas os conhecimentos referentes às 

disciplinas Leitura e Aritmética, pois para o bom andamento das aulas, todos os alunos 

deveriam possuir o mesmo grau de adiantamento. No programa de ensino destacava-se ainda 

que tal prática deveria ocorrer somente para alunos que ainda não haviam frequentado escolas 

oficiais. 

 Ao instituir nos programas o detalhamento sobre como deveria ocorrer o ensino de 

cada disciplina, os governadores direcionavam a educação cada vez mais para as práticas 

pedagógicas modernas. Da mesma forma que, ao obrigar uma formação adequada dos 

professores e instituir agentes fiscalizadores das instituições escolares, verifiquei que não 
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foram poupados investimentos para que a modernização educacional se instaurasse por todo o 

Estado de Sergipe, como mostram os detalhes a seguir, acerca do processo de circulação das 

Cartas de Parker. 

 

4.3 DA CAPITAL AO INTERIOR: AS CARTAS DE PARKER CIRCULAM EM SERGIPE 

 

 A legislação educacional sergipana não deixa dúvidas quanto à circulação das Cartas 

de Parker por esse território. Carregadas de saberes referentes à disciplina Aritmética, e 

propagandeadas como um material eficiente e adequado ao método intuitivo, elas figuraram 

nesse cenário educacional durante vários anos.  

 As Cartas chegaram a Sergipe em sua versão para cavaletes, proposta pela Editora 

Companhia Melhoramentos. Inicialmente, elas foram distribuídas para o Grupo Escolar 

Modelo, no qual todas as novas professoras do ensino primário deveriam praticar o que 

haviam aprendido no curso normal. E, posteriormente, foram distribuídas para todas as 

instituições oficiais de ensino. 

 Mais tarde, foram adquiridas novas Cartas e distribuídas para os grupos escolares que 

existiam na capital Aracaju, e no interior do Estado. Mas em quais cidades as Cartas de Parker 

circularam em Sergipe? Para responder a esse questionamento, busquei fontes que pudessem 

revelar a aplicação dos materiais e toda a legislação educacional, dessa forma, recorri aos 

relatórios de inspeção escolar e aos termos de visita dos inspetores e delegados de ensino as 

instituições de ensino.  

 Mais uma vez, essas fontes se tornaram reveladoras do interior do ambiente escolar, 

elaboradas para serem entregues à diretoria de instrução pública, apresentando um panorama 

do ensino da instituição visitada, elas revelaram uma riqueza de detalhes quanto aos materiais 

utilizados. Ser inspetor escolar ou delegado de ensino significava zelar pelas escolas como os 

olhos do governador e com o rigor do diretor da instrução pública, concedido o cargo somente 

a pessoas de inteira confiança da administração estadual. De acordo com Lima (2008), esses 

agentes do Estado tiveram um papel crucial para a consolidação do sistema educacional 

republicano. 

 A função de fiscalizar o ensino já estava proposta desde o regulamento de ensino de 

1911, quando ficou estabelecido que em cada localidade, tanto na capital como no interior, 



Itinerário do ideário de modernização do ensino primário em Sergipe - 96 
__________________________________________________________________________________________ 

 

haveria um delegado de ensino e um suplente para fiscalizar a execução plena dos programas 

de ensino, as condições higiênicas das escolas, a frequência e o aproveitamento dos alunos, 

como também a conduta dos professores no ambiente escolar.  

 Enviando, inicialmente, boletins mensais da escola à Diretoria de Instrução, porque, 

caso fosse necessário adotar medidas de intervenção para corrigir algo que não ocorria 

segundo a norma, deveria ocorrer em tempo hábil para não prejudicar o andamento do ano 

letivo. Posteriormente, com o aumento do número de instituições escolares, além de visitarem 

as escolas e de elaborarem os boletins, esses agentes fiscalizadores passaram a trabalhar 

dentro da Diretoria de Instrução para auxiliar na distribuição de materiais e recursos 

necessários para atender as escolas de sua jurisdição. 

Um desses inspetores foi Antônio de Assis Xavier, que, em visita a uma escola 

graduada voltada ao sexo masculino, em Aracaju, comprovou a aplicação do método intuitivo 

e da utilização de alguns materiais escolares. Quando visitou a escola da Rua Bonfim, situada 

em Aracaju, em 1919, como era comum na prática de inspetoria, arguiu os alunos sobre 

algumas das disciplinas escolares para verificar se os professores estavam ensinando de 

acordo com a Pedagogia Moderna. Em um trecho de seu termo de visita relata que os alunos 

foram “submetidos à chamada da arguição mostraram aproveitamento na Carta de Parker, na 

contabilidade com exercícios no quadro negro e com calligraphia” (SERGIPE, 1918). 

Expressando que os alunos mostraram rendimento satisfatório, esse inspetor de ensino 

apresentou indícios de que as Cartas de Parker circularam em Sergipe. Em outros relatórios de 

inspetores de ensino desse ano e de anos posteriores, verifiquei a ocorrência de práticas 

similares e de queixas de professores quanto à falta de Cartas para atender a todos os alunos, 

porque com o frequente uso, tais materiais acabavam se deteriorando, o que prejudicava a 

aprendizagem. 

Comparando os indícios presentes nesses relatórios e nas mensagens dos 

governadores, verifiquei que as Cartas de Parker circularam, em Sergipe, durante um longo 

período e continuaram a ser objeto de desejo tanto de professores quanto de legisladores. Pelo 

seu alto preço e pelas condições econômicas do Estado, elas não foram distribuídas 

igualitariamente, sendo utilizadas, principalmente nas instituições da capital, raramente em 

instituições do interior sergipano (Figura 11). 

A partir da análise desse e de outros relatórios, além dos termos de visita, identifiquei 

que as Cartas de Parker eram um material muito desejado, uma vez que poucos não foram os 
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pedidos para que as mesmas chegassem às instituições escolares. As Cartas chegaram às 

escolas graduadas das cidades de Aracaju, Capela, São Cristóvão, Vilanova, Lagarto, 

Anápolis, Boquim, Estância e Própria, como mostra a figura 11. 

 

Figura 11 – Mapa de Sergipe 

 

Fonte: Mapa elaborado a partir de relatórios de inspeção, termos de visitas, e correspondências oficiais.  
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O movimento de circulação das Cartas foi intensificado com a construção de novos 

grupos escolares. A partir de 1918, esses materiais iniciaram sua movimentação além dos 

territórios da capital, pois, nesse ano, foi inaugurado o primeiro grupo escolar, no interior, 

mais precisamente, na cidade de Capela. O Grupo Escolar Coelho e Campos tinha por 

objetivo expandir o processo de modernização instaurado sete anos antes.  

Segundo Santos (2009), a seleção das cidades do interior que receberiam os grupos 

escolares não ocorreu de forma aleatória. O autor aponta três aspectos para a distribuição dos 

grupos escolares: influência da elite política, dos produtores de açúcar e/ou algodão e dos 

proprietários de fábricas de tecidos. Adotei os mesmos aspectos para compreender o processo 

de circulação das Cartas de Parker.  

Segundo Azevedo (2009b) e Almeida (2009), ao iniciar o processo de modernização 

do ensino, através da instauração dos grupos escolares em algumas cidades do interior, o 

número de matrículas desses estabelecimentos educacionais não foi significativo, pois as 

famílias tradicionais não aceitavam as novas normas de ensino e preferiam matricular seus 

filhos em instituições que julgavam possuir um ensino adequado, mais especificamente 

aquelas que aplicavam castigos físicos e com relação ao ensino de Aritmética, os processos 

decorativos da tabuada. 

A partir de 1917, ficou instituído que todas as instituições de ensino em território 

estadual deveriam seguir os programas oficiais de modo que estariam sujeitas às mesmas 

intervenções. A partir de 1919, durante o governo de Pereira Lobo, as instituições privadas de 

ensino passaram a ser fiscalizadas pelos inspetores de ensino. O crescimento do ensino 

privado gerou a criação de novas leis que as englobaram como instituições que deveriam ser 

fiscalizadas pelo Estado de modo a estarem submetidas às regras gerais de funcionamento.  

 Dessa forma, as práticas adotadas quanto à vigilância dos inspetores escolares ao 

ensino passou a incidir sobre esse tipo de instituição e conforme pode ser observado no 

Quadro 14, os materiais de ensino passaram a ser adotados nelas. Já em 1919, observei que as 

Cartas de Parker estavam sendo utilizadas em um estabelecimento de ensino primário, 

dedicado ao sexo masculino, em plena capital Aracaju. 

 Como pode ser percebido, as Cartas de Parker circularam não somente pelos grupos 

escolares, mas também nas instituições de ensino privado que ofertavam o ensino primário. 

Notei que todas as instituições oficiais, os grupos escolares, quanto as escolas isoladas 

receberam esses materiais, ao longo do período do estudado. As Cartas de Parker figuraram 
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como um instrumento modernizador do ensino capaz de modificar a constituição da disciplina 

Aritmética, uma das principais para a consolidação do progresso da nação. 

 

Quadro 14 – Listagem das instituições que receberam as Cartas de Parker em Sergipe 

Instituição Cidade Ano Nível 
Administrativo 

Grupo Escolar Modelo Aracaju 1915 Pública 

Escola do Sexo Masculino do Professor 
Veríssimo de Oliveira 

Aracaju 1919 Privada 

Grupo Escolar Barão de Maroim Aracaju 1927 Pública 

Collégio Nossa Senhora da Conceição Aracaju 1927 Privada 

Grupo Escolar Coelho e Campos Capela 1928 Pública 

Grupo Escolar Vigário Barroso. São Cristóvão 1929 Pública 

Grupo Escolar Olympio Campos Vilanova 1928 Pública 

Grupo Escolar Augusto Ferraz Aracaju 1929 Pública 

Grupo Escolar Sylvio Romero Lagarto 1929 Pública 

Grupo Escolar Fausto Cardoso Anápolis  1929 Pública 

Grupo Escolar Severiano Cardoso Boquim 1928 Pública 

Escola Professora Vitória Moreira São Cristóvão 1943 Privada 

Educandário Sagrado Coração de Jesus  Estância 1948 Privada 

Curso Primário do Ginásio Nossa Senhora 
das Graças 

Propriá 1948; 1953 Privada 

Grupo Escolar Gumercindo Bessa Estância 1948 Pública 

Grupo Escolar Manuel Luís Aracaju 1930; 1940 Pública 

Grupo Escolar João Fernandes de Brito Propriá 1953 Pública 

Fonte: Quadro elaborado a partir de relatórios, boletins de inspeção, termos de visitas, e ofícios dirigidos a 
Diretoria de Instrução Pública.  

 

A partir dessa ampliação de instituições com objetivo diminuir o analfabetismo, e 

contribuindo para a urbanização das cidades, as Cartas passaram a circular por novos locais, o 
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que permite compreendê-las como um dispositivo dinâmico para o ensino, gerando a 

constituição de novo público. Esse processo de aquisição, distribuição e apropriação de 

materiais escolares, iniciado em 1911, constituiu um importante aspecto da historiografia 

sergipana referente ao ensino primário. 

Observando a circulação das Cartas de Parker, percebi a dimensão das medidas 

adotadas pelos governantes, como também, compreendi que a introdução de uma nova cultura 

escolar não ocorreu de forma imediata à adoção de uma nova lei. Por mais que as leis 

buscassem modernizar o ensino, elas passaram por um período de rejeição e acabaram sendo 

impostas nas instituições escolares. 

As Cartas de Parker circularam em território sergipano em meio ao processo de 

consolidação do sistema republicano, quando os dirigentes buscavam a todo custo introduzir a 

modernização e a população insistia em continuar da forma que estava. Aplicar mudanças ao 

sistema educacional. Sendo elas aceitas ou não pelos professores e pela sociedade, 

contribuiram para o avanço do acesso a uma educação gratuita e para formação do cidadão 

sergipano. 

 Entendo ainda a circulação desses materiais com uma prática adotada pelo governo 

para modernizar de forma igualitária o ensino local, atentando para as necessidades da 

população sergipana e exigindo que esses novos métodos fossem realmente praticados. As 

Cartas de Parker são fragmentos reveladores de uma disciplina escolar, as quais contribuiram 

para adoção do ensino primário moderno, em Sergipe. 

 Ao instituí-las para o ensino, os governantes procuraram mostrar às crianças, que eram 

o futuro da nação, os fatos aritméticos através dos exercícios e das atividades propostas para 

serem usadas com as Cartas de Parker. Adotando esse processo de ensino, os administradores 

locais contribuíram para promover uma aprendizagem que não seguia uma ordem linear, mas 

que se alicerçava no princípio de que o conhecimento não era fragmentado, mas sim 

proporcional à complexidade do mundo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estudo histórico da cultura escolar recebida pelos alunos constitui, na 
história das disciplinas escolares, o terceiro elemento do tríptico. É somente 
então que se pode dar uma resposta à interrogação da partida: o ensino 
“funcionou”? As finalidades foram preenchidas? As práticas pedagógicas se 
mostraram eficazes? (CHERVEL, 1990, p.212). 
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 Responder a tais questionamentos suscitados por Chervel (1990) foi um dos fios 

condutores do presente estudo, procurei identificar se o ensino funcionou e as práticas 

pedagógicas foram eficazes aos propósitos do sistema republicano. As fontes foram escassas 

para construção de respostas definitivas, mas apresentamos alguns indicativos para a 

elucidação da modernização do ensino de Aritmética através da circulação das Cartas de 

Parker. 

 Ao observar o período de 1912 a 1953, momento em que circularam por Sergipe 

diversos materiais escolares, entre eles, as Cartas de Parker, um instrumento modernizador do 

ensino primário, verifiquei que a busca pela modernidade pedagógica, através da instituição 

de uma nova forma de ensinar às crianças, ficou no centro dos investimentos governamentais. 

 Instituir uma escola moderna não foi uma tarefa fácil para os diversos governadores, 

pois tiveram que criar novas instituições, cargos, além de obrigar os professores a seguirem a 

Pedagogia Moderna. Em um Estado em que o processo educacional era conservador, criar 

uma escola para formar o cidadão republicano marcou a reorganização da sociedade sergipana 

e a constituição de uma nova cultura escolar.  

 Identifiquei que a sociedade sergipana desse período foi moldada através de normas e 

valores, com a finalidade de consolidar o sistema republicano e de contribuir para o progresso 

econômico da nação de forma ordeira. Foi a partir dessa nova cultura originada da imposição 

de normas ao sistema escolar que ocorreu a implantação das reformas de ensino. Constatei 

que surgiu uma escola graduada, voltada para a formação do povo, mais equipada e 

dependente desses materiais para atender a sua função social de formar o cidadão republicano.  

 Os materiais escolares passaram a figurar, nesse contexto de modernização 

educacional do ensino primário brasileiro, como elementos essenciais para o processo de 

modernização educacional e Sergipe não poderia continuar na contramão de mudanças, que já 

estavam ocorrendo em outros Estados brasileiros. 

 Equipar as escolas era uma condição para o ensino moderno, mas os dirigentes 

sergipanos encontraram barreiras econômicas para adquirir esses materiais e também para que 

eles fossem utilizados no ambiente escolar. Para obrigar a sua utilização foi criado um regime 

de fiscalização das instituições de ensino, onde inspetores escolares executaram o papel de 

zelar pela educação semelhante ao próprio governador. 

 Além de adotar essas novas formas de fiscalização, os administradores assumiram, em 

seus discursos, a tarefa de destacar os resultados alcançados pelo ensino. Compreendo, dessa 
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forma, a postura adotada nos discursos dos governadores, buscando exaltar os benefícios do 

ensino primário e da utilização dos materiais, principalmente as Cartas de Parker, como uma 

estratégia para consolidar as mudanças em voga. 

 Com relação à investigação do ensino da disciplina Aritmética através da circulação 

das Cartas de Parker, segui as indicações de Chartier (1991, 1990), assim, tornou-se possível 

observar que, a partir de uma demanda mercadológica, os materiais impressos circularam e 

foram apropriados em novas localidades, assumindo uma posição de destaque em meios 

oficiais como as leis, tornando-se objeto de desejo por aqueles que os ainda não possuíam. 

 A partir desse cenário de desejo, criado pelos discursos sobre os benéficos das Cartas 

de Parker, elas passaram a circular em todo o país, como uma forma nova de se ensinar a 

efetuar sem apelar para os processos decorativos. Mergulhei nesse universo das Cartas de 

Parker baseadas nos pressupostos de Chervel (1990). Essa tarefa foi instigante, pois descobri 

uma disciplina escolar através de indícios sobre um material utilizado para seu ensino. 

 A investigação da circulação das Cartas de Parker em Sergipe como elemento 

modernizador do ensino da disciplina Aritmética, revelou o papel exercido pela Revista de 

Ensino e, posteriormente, pela Editora Companhia Melhoramentos para a construção de um 

ideário de modernização educacional ligado à aquisição de materiais escolares 

industrializados para as instituições de ensino primário.  

 Analisando cada Carta de Parker, identifiquei os conteúdos, as práticas, as formas de 

exame e a importância do professor ativo. Parker, em sua obra voltada para o ensino dessa 

disciplina, buscava sempre estimular uma participação crítica do “coração da disciplina” e/ou 

mestre, que deveria ser capaz de ensinar os alunos de forma eficiente, somente se conhecesse 

os métodos e conteúdos a serem abordados.  

 Não posso afirmar que as Cartas de Parker contribuíram para que o ensino funcionasse 

melhor, mas há indícios de que, em Sergipe, elas ocuparam um papel de destaque nas 

prescrições para o ensino durante vários anos. Identifiquei ainda que ocorreram diversas 

solicitações desses materiais, que chegavam de forma desproporcional às escolas, sendo as 

isoladas mais desprovidas de materiais que os grupos escolares. Indícios foram revelados para 

os novos pesquisadores, que pretendam enveredar por esse caminho não linear de estudar uma 

disciplina escolar no ensino primário.  

 Mesmo diante de inúmeros silêncios que ainda permanecem e das possibilidades 

existentes para continuar a compreender esse capítulo da historiografia educacional sergipana, 
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revelo que, a partir das fontes analisadas, as Cartas de Parker circularam pelas instituições 

educacionais sergipanas, principalmente pelos grupos escolares, e que elas contribuíram para 

modernização do ensino de Aritmética, no período, como também para introdução de uma 

nova cultura escolar. 

 Compreende-se ainda que, a partir das Cartas de Parker, os sergipanos foram 

apresentados a uma nova metodologia de ensino, que prezava pela utilização de objetos, do 

cotidiano dos alunos, para ensinar a efetuar as operações elementares da disciplina Aritmética. 

 Por fim, entende-se que, as Cartas de Parker contribuíram para apresentação e ensino 

da disciplina Aritmética de forma inovadora ao utilizar fatos e/ou situações cotidianas dos 

alunos. Essa metodologia de ensino pode ser compreendida como um dos pilares para as 

mudanças no ensino da disciplina Matemática, consequentemente de novas formas de efetuar 

o mundo e as coisas. Dessa forma apresentei os fatos presentes nas Cartas e como eles 

proporcionaram uma nova forma de efetuar o mundo durante o período utilizado. 
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ANEXO 1- Horário do Grupo Escolar Modelo em 1912. 

 

 
Fonte: Acervo do IHGS: Anexo 6 da Lei nº 605 de 24 de Setembro de 1912. 
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ANEXO 2- Horário para o 2º Anno do Grupo Modelo 

 

 
Fonte: Acervo do IHGS: Anexo 7 do Regulamento Geral da Instrução Pública do Estado de Sergipe de 1915. 
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ANEXO 3- Trecho da Mensagem de Rodrigues Dória apresentada à Assembleia 
referente à Instrução Pública29. 

 

Temáticas Conteúdo 

Instrução Primária 

E é assim que a instrucção primaria se acha 

amontoada de pessoal, sem escolha, em grande 

parte, faltando professores nos pontos mais 

afastados do Estado, porque foram apinhados na 

Capital e cidades mais próximas, sem obedecer 

ao critério da lei nos accessos, e muito menos ao 

da população escolar, sem justiça, mais 

principalmente por motivos de politica. A 

remodelação do ensino no Estado, já tive 

oportunidade de escrever, necessita tempo, 

perseverança e disposição de animo para resistir 

á politicagem, e amor, dedicação e capacidade 

para o trabalho. 

Mobiliário Escolar 

Importei dos Estados-Unidos da América do 

Norte, da American Scating Company, 500 

carterias automáticas (Automatic Truemph Deck), 

sendo dos ns. 2 e 4 repartidamente, e 100 de um 

assento e 400 de dois. Com estas carteiras está 

mobiliada a Escola Normal e as Annexas, e farei 

distribuir as restantes por outras escolas.  

Na reforma do ensino primário attendi tanto 

quanto possível ao que de mais moderno e 

proveitoso se tem adoptado em relação ao 

assumpto, sempre com as vistas na modéstia dos 

nossos recursos financeiros. 

Instalação de Escolas Criei os Grupos Escolares para a Capital e para 

                                                           
29 Conforme a mensagem apresentada à Assembléa Legislativa do Estado de Sergipe, em 7 de Setembro de 1911, 
ao installar-se a 2ª Sessão Ordinaria da 10ª legislatura, pelo Exm. Sr. Dr. José Rodrigues da Costa Doria, 
Presidente do Estado. Aracaju, 1911. 
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as cidades merecedoras desse melhoramento, 

logo que as condições o permitissem, fiz logo um 

grupo-modelo na Escola Normal, representando o 

que de melhor se tem adoptado no ensino 

primário, sendo que as escolas isoladas hã de 

permanecer por não ser possível acabar com 

ellas. A aula em casa do professor é commodo 

para este, em prejuízo do ensino; os misteres 

domésticos são atendidos de preferencia aos 

trabalhos do magistério. 

Situação Educacional 

Pode ser anti-politico, no modo de compreender 

de muita gente, dizer que o ensino atendia antes 

ao emprego dado ao professor, do que aos 

resultados que se pretendia obter em benefecio da 

mocidade Sergipana. Mas também é doloroso e 

anti-patriotico ver sahirem de Sergipe para se 

educar e outros Estados meninos cujos paes, 

desejosos que eles aprendiam, são obrigados a 

procurar fora um ensino que não acham aqui, 

apezar dos gastos que o Estado faz para manter 

um estabelecimento de Instrucção Secundaria. 

Nenhum material tínhamos também para fazer o 

ensino. 

Fonte: Mensagem de Rodrigues Dória. 
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ANEXO 4- Trechos da Mensagem de Manoel Correa Dantas apresentada à Assembleia 
referente ao ensino primário30 

 

Temáticas Conteúdo 

Cultura primária 

 

 

Tem o meu governo na mais alta conta o ensino primário. 

No meu entender, a maior das nossas necessidades é, justamente 

a da cultura primaria generalizada.  

Não se pode contestar que dentre os factores, que concorrem 

para crear a riqueza publica, prepondera o ensino popular. 

Além das grandes vantagens econômicas dele decorrentes, há as 

de ordem social e política. 

A alma das instituições republicanas reside na cultura do povo, 

cujo esclarecimento é a mais segura garantia de normalidade e 

progresso. 

Não pode ser livre, rico e feliz um povo onde predominam as 

massas de analfabetos. 

O dever dos governos 

Assente essa verdade irrefragável, cumpre aos governos não 

descurarem esse problema mais vital importância para as 

nacionalidades novas. 

Tenho, no meu governo, dado maior attenção ao ensino popular. 

Semear Escolas Primárias 

Nunca recusei crear uma escola primaria, quando esse pedido 

vem diretamente do povo. 

Nenhum bem maior de consequências mais felizes se lhe poderia 

fazer, que essa dádiva abençoada. Foram pelo meu governo 

creadas 20 escolas primárias. 

Escolas Ruraes Verificando que os nossos centros urbanos são mais ou menos 

bem providos de escolas, voltei minhas vistas para o interior do 

                                                           
30 Conforme a mensagem apresentada á Assembléa Legislativa, em 7 de Setembro de 1928, ao installar-se a 23ª 
Sessão Ordinaria da 16ª legislatura, pelo Sr. Manoel Corrêa Dantas, Presidente do Estado. Aracaju: Imprensa 
Official, 1928, p. 25-27. 
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Estado, para as zonas productoras, especialmente onde procurei 

colocar essas novas escolas. 

Um dos meios mais seguros de attahir das massas, despertando-

lhes interesse pelo ensino, é justamente este: fazer com que a 

cultura primaria se acomode ás necessidades locaes, preparando 

intelligencias cultivas para o fim principal das atividades da 

região servida pela escola. 

Installação de Escolas 

 Encontrei as escolas singulares em precárias condições 

materiaes, sem ambiente apropriado, que estimulasse as mentes 

jovens á tarefa bem-fazeja do estudo, feito com satisfação, sem 

as desalentadores conseiras, resultantes dos grandes esforções, de 

todo em todo impróprios e prejudiciais ás intelligencias em 

formação. 

Mobiliário Escolar 
 O meu governo só tem creado escolas, dotando-as de material 

adequado. 

Prédios Escolares 

Ainda, infelizmente, não fiz tudo a que aspiro, nesse particular. 

As condições financeiras do Estado não me permitiram dar-lhes 

uma installação condigna, em casas apropriadas, de construções 

simples, hygienicas, mas feitas com o fim de abrigarem boas 

escolas. 

Propaganda da Escola 

Entretanto, tenho procurado localizar a importância da escola 

primaria, afim de que, para ellas convirjam as atenções de todos, 

proporcionando-lhes melhor instalação, mais garantias e conforto 

ás professoras. 

Mobiliário Adequado 

 Não tenho poupado esforços para, quanto antes, sentar os 

meninos em mobiliário adequado, confortável, que lhes assegure 

bem estar e atitudes correctas. Para esse fim das mais altas 

vantagens, na obra educativa da escola, mandei construir 

carteiras de madeiras, dum typo que se adapta bem ás facilidade 

de transporte e de installação, proporcionando aos alumnos  

commodidade  e evitando, desse modo, o perigo para a infância 

resultante dos defeitos de conformação, oriundos de atitudes 
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viciosas. Já foram distribuídas 438 carteiras do novo typo. 

Material pedagógico 

 Além do mobiliário, que já se tem distribuído em larga escala, 

cuidei, seriamente, do aparelhamento pedagógico. 

Quase que já não há escola, onde faltem quadros negros, mapas e 

contadores mecânicos, hoje em dia, entre nós. 

O ambiente escolar vae se transmudando na sua feição 

característica, apropriada, solicitando a atenção dos alunos e 

estimulahndo-lhes a actividade, a fonte primacial da vida infantil. 

Bastantes são já as Cartas de Parker, os mapas geographicos, 

os quadros muraes de systemas métrico e de sciencias physicas e 

naturaes remetidos para as nossas escolas. 

Com o auxilio desse material pedagógico, o estudo dos números 

e pratica expedita dos cálculos arithmeticos, as noções praticas 

das sciencias, assimiladas mais facilmente se tornam pela 

puerícia. 

Fonte: Mensagem de Manoel Correa Dantas. 
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ANEXO 5- Estrutura do Termo de Visita dos Inspetores Escolares 

 

1-Delimitação Temporal; 

2- Caracterização da unidade escolar; 

3- Quantidade de alunos matriculados; 

4- Inventário do material escolar; 

5- Arguição dos alunos; 

6-Recomendações ao diretor e professor referentes ao programa de ensino em vigor. 

7- Classificação do espaço físico. 
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ANEXO 6 - Capa do programa de ensino de 1917 

 

 

Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 
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ANEXO 7- Boletim de Inspeção Escolar. 

 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Público do Estado de Sergipe. 


