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Resumo: Neste artigo são apresentados os resultados de uma pesquisa que teve por objetivo identificar os saberes
elementares aritméticos prescritos em Programas de Ensino da Escola Pública Primária de Sergipe dos anos de 1912 a
1944, principalmente para identificar possíveis alterações em termos de conteúdos nos diferentes programas. Para tanto
busca-se em, Valente(2013a, 2013b, 2015), Ferreira(2013) e Santana (2015) o aporte teórico em relação a história da
educação matemática. Constata-se como resultado das investigações que mudanças ocorreram nos programas
investigados em relação aos saberes elementares aritméticos, mas a maioria em relação à forma como deveriam ser
trabalhados os conteúdos, esses muitas vezes apenas eram ampliados ou suprimidos.
 
Palavras-chave: Saberes elementares aritméticos. Ensino Primário. Programas de Ensino de Sergipe.
  Abstract: This paper presents the results of a survey that aimed to identify the arithmetic elementary knowledge
prescribed in Primary Public School Education Program Sergipe the years 1912 to 1944, primarily to identify possible
changes in terms of content in different programs. For that search in , Valente ( 2013th , 2013b , 2015) , Ferreira ( 2013)
and Santana (2015 ) the theoretical framework regarding the history of mathematics education.  It appears as a result of
investigations that changes have occurred in the programs investigated in relation to elementary arithmetic knowledge ,
but most in relation to how the content should be worked out, these were often only extended or suppressed.  
Keywords: Elementary arithmetic knowledge. Primary School. Sergipe education programs.  
 

Introdução
 
No presente artigo são apresentados os resultados de uma pesquisa que teve por objetivo identificar os saberes
elementares aritméticos prescritos em Programas de Ensino da Escola Pública Primária de Sergipe dos anos de 1912 a
1944. O intuito não foi apenas listar os saberes elementares aritméticos, mas identificar possíveis alterações ocorridas
em termos de conteúdos nos diferentes programas. Com isso refletir acerca do que era proposto aos professores do
ensino primário, e ainda de que forma e como colaboraram para o desenvolvimento do ensino da Aritmética.
Para o exame foi tomado como referência fontes já localizadas em Sergipe ou sobre Sergipe e disponibilizadas no
repositório[i] da Universidade Federal de Santa Catarina pelo pesquisadores do Grupo de Pesquisa de História da
Educação Matemática – GHEMAT[ii].
O exame das fontes foi efetuado a partir de indagações como: quais são os saberes elementares aritméticos prescritos
nos Programas de Ensino Primário localizados em Sergipe no período de 1912 a 1944? Quais as mudanças ocorridas
nos programas em relação aos saberes elementares aritméticos?
Vale esclarecer que segundo Valente (2015) a opção adotada por pesquisadores vinculados ao GHEMAT por “saberes
elementares matemáticos”, é pelo fato que nos primeiros anos escolares não cabe à rubrica “Matemática”. Mas para
identificar os saberes elementares aritméticos foi necessário adotar procedimentos de historiadores da educação
matemática.
            Os historiadores do GHEMAT em seu ofício constroem uma história acerca do ensino de matemática passo a
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passo através dos vestígios e testemunhos, estes analisam com o auxílio de outras ferramentas que poderão permitir a
escrita de uma história da educação matemática. Nesse entendimento Valente (2013) em busca de uma resposta
quanto à serventia desses estudos chega a um consenso:
 

O trabalho do historiador da educação matemática refere-se àquele de construção de ultrapassagens de
relações ingênuas, míticas, românticas e memorialísticas sobre as práticas do ensino de matemática
realizadas noutros tempos. A utilidade de sua produção – cujo resultado é uma história da educação
matemática – é a de considerar que, um professor de matemática que mantenha uma relação a-histórica
com os seus antepassados profissionais possa, com a apropriação dessa história, se relacionar de modo
menos fantasioso e mais científico com esse passado. Isso tende a alterar as suas práticas cotidianas,
que passam a ser realizadas de modo mais consistente (VALENTE, 2013a, p. 28).
 

            Construir uma história seja ela de qual especificidade for poderá trazer aos presentes oportunidades de revelar
acontecimentos aparentemente inovadores, mas que muitas vezes já foram explorados por seus antepassados, poderão
não acontecer da mesma forma, mas semelhanças por certo serão encontradas. No entanto, segundo o referido autor é
uma oportunidade de refletir e produzir uma nova história, no presente com um olhar de que já existiu ou não no
passado.
Para poder tecer uma compressão sobre os saberes elementares aritméticos para a escola primária sergipana no
período de 1912 a 1944, foi necessário um diálogo com as fontes para identificar possíveis mudanças. Para este estudo
foram identificados e examinados os Programas de Ensino de 1912, 1915, 1916, 1917, 1924, 1931, 1938 e 1944 que
estão disponibilizados no repositório[iii], conforme posto a seguir.
 
Saberes elementares aritméticos contidos nos Programas do Ensino de Sergipe
 
O programa de 1912 foi elaborado pelo professor Baltazar Goes[iv] no governo de José Siqueira de Menezes, foi
organizado para quatro anos, em cada ano há duas secções na disciplina[v] Aritmética e é iniciado com a ideia de
número indo até regra de três, conforme está posto no quadro 1.
 
Quadro 1:Programa para o curso primáriode Aritmética, 1912.
PRIMEIRO ANNO
secção 1ª.  a) Suscitar e desenvolver a idéa de numero, sem o nome do numero, comparando
porções de cousas. b) Contar objectos, seguidamente, até 10, 20, 30 e etc. até 99; depois
começar de qualquer numero, 2 a 2, 3 a 3 etc. até o mesmo limite. c) Sommar e diminuir sobre
cousas.
secção 2ª.  a) ler e copiar as cartas de Parker, comparando o resultado das operações com
objectos. b) problema sobre o aprendido nessas cartas. c) escrever e ler os numeros simples e
compostos de dous algarismos até 99. d) algarismos romanos I, V, X, L e sua combinação
até 99; onde se empregam ( o mostrador de relogios, o calado dos navios). e) as quatro
operações pelo processo de cousas, fazendo escrevelas em algarismos.
SEGUNDO ANNO (2ª CLASSE)
 (Estudo praético, sem livro)
secção 1ª. --- a) Revisão da secção 2ª. do 1º anno; continuação dos exercicios de parker,
effectuando todas as operações indicadas nas cartas; problemmas mais difficeis, na pedra e nas
ardosias. b) contar objectos a partir de qualquer numero até 999, de 2 em 2, 3 em 3, etc; os
algarismos romanos  i, v, x, l, c, m, d, m e sua combinação, até 999; escrever e ler numeros
até os compostos de tres algarismos arabicos.
 
secção 2ª. --- a) Escrever e ler os numeros até os compostos de muitos algarismos; numeração
decimal e suas leis. b) As quatro operações e suas provas reaes sobre numeros inteiros,
concrectos e abstractos. c) Multiplicação e divisão de um numero por 10, 100, 1000, etc; idem,
idem, com o multiplicador e divisor simples, e depois composto de dous até muitos algarismos.
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d) Problemas practicos da vida ordinaria; o dinheiro nacional: o real, o vintem, o tostão, a
pataca, o cruzado, o mil reis; o cifrão.
TERCEIRO ANNO
secção 1ª. – a)Revisão do 2º anno. b) fracções decimaes, operações.
secção 2ª. – a)Systemametrico, conhecimento pratico de pesos e medidas. b) problemas.
QUARTO ANNO
secção 1ª.– Revisão do 3º anno.
secção 2ª.-- a) Fracções ordinarias, operações, problemas; maximoscommum divisor,
minimomultiplocommum. b) proporções, regra de tres simples e composta, praticamente.
Fonte: Programa de 1912[vi]
Do programa de 1912, o primeiro apresentado ao ensino primário após a formação dos Grupos Escolares é possível
verificar que não havia indicação de livro, no entanto é citado “ler e copiar carta de Parker”. Tal indicativo e a relação
com o ensino de matemática já foi esclarecido por Valente (2013b),
 

As Cartas de Parker constituem um conjunto de gravuras cujo fim é o de auxiliar o professor a conduzir
metodicamente o ensino, sobretudo, das quatro operações fundamentais. Junto de cada gravura, há uma
orientação ao professor de como deveria dirigir-se à classe de modo a fazer uso de cada uma delas e
avançar no ensino da Aritmética (p. 4).

 
Constata-se pelo exame desse programa que além dos saberes elementares aritméticos foi possível identificar
orientações pautadas nas Cartas de Parker, como citada anteriormente. Verifica-se ainda que no ensino eram utilizados
objetos, “cousas” para a comparação entre o número e as “cousas” ou os objetos.
Ainda sobre as Cartas de Parker nos Grupos Escolares, foi localizado o trabalho desenvolvido por Santana (2015) que
informa “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” (p. 104). De acordo
com a autora doze Grupos Escolares receberam as cartas, tanto na capital quanto no interior. Vale destacar que para
esta pesquisa ainda não foi possível localizar nenhuma para exame
Em relação ao conteúdo observa-se que para o período, o primeiro ano era iniciado com a ideia de número, mesmo sem
o nome utilizando a comparação com as coisas e passava-se a contagem chegando até 99, ou seja, não chegava à
centena, depois com o agrupamento dos números e por fim somar e diminuir sobre coisas, entende-se que nessa
primeira secção os alunos apenas tinham a noção sobre os números, a contagem, o agrupamento e as duas primeiras
operações adição e subtração.
Ao verificar a secção 2ª observa-se que é nesse momento que começam as atividades escritas através da leitura e
escrita das Cartas de Parker, utilizando a comparação feita na secção 1ª. Os algarismos romanos também são
indicados até 99, com a observação e materiais onde esses eram vistos, ou seja, na prática. Finaliza o primeiro ano com
as quatro operações.
O estudo continua prático e sem livro como é posto no inicio dos conteúdos do segundo ano. O rol de atividades
começa com a revisão das atividades desenvolvidas na secção 2ª do ano anterior, mas com problemas mais difíceis. A
contagem vai até 999. A secção 2ª do segundo ano inicia com a escrita e leitura de muitos algarismos, acrescentando a
numeração decimal. As quatro operações com as provas reais e entre elas a multiplicação e divisão por números
decimais. Enfatiza os problemas práticos com uso do dinheiro nacional.
No terceiro ano são acrescentadas as frações decimais com suas operações sem detalhamento. Na secção 2ª o
conteúdo recai no sistema métrico e problemas. Por fim o quarto ano revisa o terceiro e apenas na secção 2ª são
suscitadas as frações ordinárias com operações e problemas, o MDC, o MMC, as proporções, regra de três com a
indicação que seja prática.
Assim foi posto o Programa de Ensino de 1912, com seus conteúdos e algumas orientações para o professor. O
próximo programa foi constituído três anos após e convém identificar as diferenças ocorridas com o que foi examinado.
O Programa de 1915 organizado pelo Diretor Geral Dr. Helvécio de Andrade, também é dividido em quatro anos,
diferenciando-se inicialmente com a indicação do “método objetivo” na disciplina Leitura no primeiro ano e pela forma de
organizar os conteúdos nos anos distribuídos. Observa-se então que:
Há orientações quanto à postura do professor diante dos alunos e a forma de conduzir a aula, que chama de “Instruções
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particulares”.
No primeiro ano e em todos os anos está escrito 1º anno, antes não utilizava a numeração ordinal e sim o nome
“primeiro”.
Logo abaixo do primeiro ano agora intitula-se: “Primeiros Exercícios (Phase Preliminar)”, essa fase é correspondente ao
período de cinco dias para a disciplina Leitura e entende-se que também pode acontecer na disciplina Aritmética. As
“Instruções particulares” são postas e referem-se aos alunos analfabetos ou os considerados analfabetos, com o
princípio da leitura. O conteúdo assemelha-se Programa de 1912, foi acrescentado que ao aluno, além ser levado à
Carta de Parker, também o será ao contador mecânico, deveria receber o caderno de Ramon Roca e são descritos os
objetos utilizados pelos alunos.
A organização deixa de ser em secção, e a nomenclatura é em primeiro passo, 2º e 3º passos na fase preliminar com a
descrição dos meses ou semestre e os conteúdos são indicados da mesma forma que no Programa de 1912, com
exceção para alguns, a serem descritos.
A numeração romana, por exemplo é posta no primeiro semestre do 3º ano e a divisibilidade foi acrescentada ao final do
segundo semestre. As frações decimais e o sistema métrico que eram no terceiro ano passaram para o quarto ano. Não
há menção de problemas práticos como no programa anterior e também em relação ao dinheiro.
Em 1912 os problemas mais difíceis deveriam ser efetuados na pedra e nas ardósias, em 1915 não são mencionados
esses elementos, o que consta é: “Problemas para os alumnos resolverem, bem fáceis, fáceis, e menos fáceis, etc.
gradativamente ao quadro negro, sob a direcção do mestre e nas suas carteiras. As construcções no quadro negro
sempre interessando a todos os alumnos” (SERGIPE, 1915, p. 16), constata-se uma nova forma de lidar com as
atividades para os alunos que deixava de ser mais difícil e passava a ser mais fácil e deveria ser utilizado o quadro
negro. Ao que tudo indica há uma mudança no cenário da sala de aula, na aprendizagem dos alunos.
No Programa de 1916 observa-se apenas uma alteração na forma de escrever que não é destaque apreciativo, pois no
2º semestre do 4º ano em 1915 a redação é a seguinte: “Recapitulação do primeiro, principalmente systema métrico e
complexos” (SERGIPE, 1915, p. 23) e no programa de 1916 tem-se: “recapitulação do primeiro, principalmente systema
métrico, múltiplos e submúltiplos” (SERGIPE, 1915, p. 22). A diferença está no termo “complexos” que é entendido por
Trajano (1922) como uma representação na numeração decimal na formação das unidades que é irregular ou variada.
Daí a distinguir a numeração decimal da numeração complexa.
Semelhança também pode ser vista no Programa de 1917, as mudanças pontuais são:
No 1º ano só são mencionados a Carta de Parker, o contador e o caderno de Ramon Roca ao final do segundo passo .
O uso do processo dos traços para adição, subtração e multiplicação é exemplificado no Programa de 1917, o que não
acontece no de 1916.
As páginas das cartas para leitura e cópia são idênticas em ambos os programas.
No 2º ano de 1917 é posto que na falta de Parker o professor deve utilizar o palito e dividi-lo em partes para que
explique a ideia da unidade, meios, terços e etc.
Os cálculos mentais, as frações homogêneas e heterogêneas, o mínimo denominador, e a divisibilidade dos números
que foram prescritos em 1916, não o foram em 1917. No entanto os sinais das operações e os números mixtos são
encontrados em 1917, o que não acontece em 1916.
Destaca-se o conteúdo regra de três simples que retorna ao programa de 1917 e foi posto apenas em 1912.
Ao final do Programma há uma lista dos livros adoptados, com seus respectivos autores e os materiais necessários, que
relacionados aos saberes elementares aritméticos como: as Cartas de Parker, contadores mecânicos, pesos e medidas.
Entre os livros, no caso deste estudo, destaca-se Aritmética Elementar, disponível no repositório a 92ª edição e é de
autoria do professor Antonio Trajano, segundo Oliveira “era destinado ao ensino de Aritmética nas escolas de primeiras
letras, posteriormente chamadas de ensino elementar” (2011, p. 19), primeira publicação foi em 1879, contou com 138
edições, observa-se que todos os conteúdos que foram referenciados nos programas estão presentes no livro.
Através do decreto N. 867 de 11 de março de 1924[vii], o ensino primário passa por uma mudança, e é dividido em
elementar e superior, cada um ministrado em três anos. No ensino primário elementar constava “Arithmetica,
compreendidas as quatro operações fundamentais e o sistema métrico decimal” e no ensino primário superior
compreenderá “Arithmética elementar”, com essa alteração na quantidade de anos para o ensino primário convém
verificar se também houveram alterações em relação aos saberes elementares aritméticos. Para isso apresenta-se o rol
de conteúdos no quadro 2 a seguir.
 
 Quadro 2: Programa para o curso primário de Aritmética, 1924.
1º Gráo
Exercícios oraes – 1ª Secção: Contar objetos de 1 a 100; Uso de <contadores mecânicos>;
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primeiros exercícios de Parker; uso dos sinais aritméticos de somar, diminuir multiplicar e
dividir, de igualdade e de interrogação; dinheiro nacional – moeda de cobre, niekel e prata.
Exercícios escriptos – 1ª Secção – Nas ardezias: copia dos números de 1 a 100; Primeiros
exercícios de Parker.
2ª Secção: Exercícios graduados das quarto operações até 100; Cópia de Parker; Problemas
fáceis sobre addição e subtração de números inteiros.
2º Gráo
Exercícios oraes  Recapitulação da 2ª secção do 1º gráo; Numeração romana; as quatro
operações sobre reaise inteiros, de 1 a 1000; unidade; quantidade; número; números pares,
impares, abstratos, concretos, simples, compostos e consecutivos; numeração falada e escrita.
Modo de escrever e ler os reais; formação das unidades superiores e coletivas; divisão da
unidade em partes iguais pela <carta de Parker>; conhecimento prático do metro, do litro, do
grammo e do aro.
Exercícios escriptos – Cópia de algarismos romano de 1 até 1000. Cópia de <Parker>;
Exercícios graduados das quatro operações até 1000. Problemas fáceis sobre números inteiros;
as quatro operações.
3º Gráo
Exercícios oraes – Recapitulação do 2º gráo; Valores dos algarismos; systema monetário
quantias – empregos dos signais que as indicam; operações desenvolvidas sobre números
inteiros; Provas; abreviações da multiplicação e da divisão; Frações decimais Modo de
escrever e ler decimais – OPERAÇÕES; Systema métrico— parte histórica;Systema métrico—
medidas principais;Systema métrico— múltiplos e submúltiplos;Systema métrico— modo de
exprimilos abreviadamente; Superfície e perímetro; avaliação das áreas.
Exercícios escriptos – Exercícios graduados das operações sobre inteiros e decimaes;
Problemas sobre inteiros, decimaes e systema métrico.
CURSO PRIMÁRIO SUPERIOR
4º Grao
Exercícios oraes  Operações desenvolvidas sobre os números inteiros; propriedade dos
números; números primos e múltiplos; redução à unidade; dividendo menor que divisor;
complemento do quociente; estudo concreto sobre decimais; periódicas e geratrizes; sistema
métrico, operações e reduções; preliminares de frações ordinárias; relação entre o diâmetro e a
circunferência; circulo avaliação da área.
Exercícios escriptos – Exercícios graduados e problemas sobre o programma estudado.
5º Gráo
Recapitulação do 4º gráo; Frações ordinárias e operações; divisibilidade; M.D.C. e M.M.C;
reduções métricas; complexos e operações;  razão; proporção e suas propriedades regra de três;
Problemas simples;metro quadrado, avaliação das áreas.
Exercícios escriptos – Exercícios e problemas.
6º Gráo
Exercícios oraes–Recapitulação do programma dos 4º e 5º grãos; Sociedade comercial;
porcentagem; divisão em partes proporcionais; juros simples; desconto comercial; desconto
racional; termo médio e prazo médio; câmbio reduções de moedas; extração da raiz;
medição cúbica — achar a capacidade de um cilindro, o volume de um cone e de uma
pyrâmide, a superfície e o volume de uma espera.
Exercícios escriptos – Exercícios e problemas sobre a matéria dada.
Fonte: Programa de 1924[viii]
 
O Programa de 1924 é apresentado com algumas mudanças vistas num primeiro momento na estrutura dos graus que
antes eram anos, no campo educacional, mas é fruto de uma reforma ocorrida para outros fins também, de acordo com
Barroso (2011),
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A reforma de 1924 pode ser interpretada como ações e idealizações identificadas com a proposta
republicana de educação e com a proposta de modernização da sociedade brasileira. Em consonância
com a industrialização, urbanização e com a constituição de uma nova ordem de hierarquias sociais,
pensa-se a educação como mecanismo regenerador da sociedade. O projeto de educação estava
articulado ao projeto de civilização social. Contemplavam não só uma formação que preparasse o sujeito
para a vida, mas defendiam uma proposta política educacional na defesa do sistema público de ensino
(BARROSO, 2011, p. 185).

 
            Ainda dito por historiadores como Barroso (2011), a idealização de uma reforma já era vista desde a década de
1920 no país, embora só fosse divulgada em 1924. Apesar de que aqui apenas é relevante identificar o que houve de
alteração ou não em relação aos saberes elementares aritméticos e foram influenciados por reformas de outros estados
no país. Os reflexos da reforma serão agora analisados na parte da disciplina Aritmética, daí surge à indagação: é
possível que mesmo havendo a alteração nos graus, também possam ter ocorrido alterações nos conteúdos?
            Para responder a questão, serão tomados os Programas anteriormente vistos num exercício de comparação
com o Programa de 1924.
            Uma nova forma de estruturar o programa de 1924 é posta com a nomenclatura em cada grau na forma de
“Exercícios orais” e depois “Exercícios escritos”.
            Não há destaque para a fase preliminar no primeiro grau, mas os pontos abordados se assemelham, porém já
inicia com “contar objetos de 1 a 100” e o “Dinheiro nacional” em moedas já era mencionado.
            Os contadores e as cartas de Parker continuam a fazer parte do programa embora não é citado o caderno de
Ramon Roca em nenhum grau. O conhecimento prático do “metro, do litro, do grammo e do aro” são postos no 2º grau.
            Os sistemas monetário e métrico são indicados a partir do 3º grau estende-se até o 6º grau.
Observa-se que estudos em relação aos programas de 1912 a 1931 foram realizados por Ferreira 2013 e em relação ao
programa de 1924 vale destacar que
 

[...] dentro dos conteúdos de Aritmética estão presentes outros que atualmente são considerados como
conteúdos de Geometria, são eles: área e perímetro; relação entre diâmetro e circunferência; avaliação
da área do círculo; proporções e suas propriedades; metro quadrado; medição cúbica (FERREIRA, 2013,
p. 28).

 
Esses conteúdos de Geometria estão presentes no programa a partir do 4º grau do Curso Primário Superior, alguns
também constam no programa da disciplina Desenho, mas ao que podemos inferir é que são ligados aos estudos sobre
área, metro quadrado e medição cúbica, com um olhar para o que era prático.
A Divisibilidade, a razão, proporção e regra de três passam a ser indicadas no 5º grau ficando o 6º grau com a revisão
dos dois graus antecedentes e acrescenta além da porcentagem, juros, descontos e câmbio um novo conteúdo
chamado “Extração da raiz”.
Observa-se então que o programa de 1924 traz uma nova roupagem para o ensino primário em Sergipe, omitindo os
cadernos de Ramon Roca, reestruturando os conteúdos e acrescentando a geometria como parte da aritmética.
O Ato N. 1 de 6 de fevereiro de 1931 do diretor Geral da Instrução Helvécio de Andrade “manda que o ensino primário
obedeça ao programa, e ao horário abaixo publicados”. (SERGIPE, 1931, p.3). Esse é o Programa de 1931 e nele
retorna a ser organizado em 4 anos os conteúdos distribuídos nas matérias (antes chamadas disciplinas). Ao final do
elenco das matérias e conteúdos são postas observações e orientação, convém destacar a primeira orientação que faz
referência ao tamanho do programa em relação aos anteriores e ao método de ensino que passou a ser adotado em
Sergipe.
 

a) É p programma ‘mínimo’ da Escola Nova – que dá liberdade e autonomia ao professor para, dentro das
linhas geraes no methodo intuitivo-analytico, adaptar, crear mesmo processos mais naturaes e eficientes,
e aos alunos ensejos francos de expandir suas atividades e predileções [...] (SERGIPE, 1931, p. 14).
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O Programa de 1931 como é dito no recorte acima realmente é mínimo com relação aos anteriores e pode ser
observado no quadro 3.
 
Quadro 3: Programa para o curso primário de Aritmética, 1931.
1º ANNO
Arithmetica conta pausinhos, caroços, de 1 a 5, a 10, a 20, até 100.
Contagem por unidades, por 2, 4, 6, 8, 10, até 20; e inversamente, depois até 100, etc.
Contagem por dezenas.
Parker. Operaçoesfundamentaes até 100.
Leitura e escripta de numeros simples.
Algarismos romanos  signaes, depois as combinações. O relogio.
2º ANNO
arithmetica revisão do 1º anno. operações elementares. Faceiscalculosmentaesrapidos.
Parker. Pequenos problemas de interesse prático. Dinheiro nacional
3º ANNO (3º LIVRO)
Arithmetica revisão do 2º anno. Fracções. Decimaes, systemametrico, pesagens e medições.
Frequantesexercicios de calculo mental.
Juros simples e descontos simples por meios rapidos e calculo mental.
4º ANNO
O mesmo programma do 3º com maior desenvolvimento da materias.

Fonte:
Programa
de
1931[ix].

Apesar de ser mínimo apresenta os conteúdos que também estavam presentes em outros programas, em
compensação, há as observações e orientações muito pertinentes. Convém destacar entre as observações e
orientações para a distribuição das aulas durante a semana e aos sábados, pois na 1ª hora de aula, em dias alternados
eram destinados a três disciplinas[x] - Aritmetica, Cálculo, História ou geografia, mas não há menção no programa da
disciplina Cálculo. Aos sábados eram destinadas as lições gerais e entre elas “exercícios de cálculo mental rápido, que
interessem toda a aula, propostas as questões conforme as classes, desde as mais fáceis adicção, subtracções, etc. até
os limites do programma para os mais adeantados” (SERGIPE, 1931, p. 15-16).
Enfatiza-se ao final que “os alunos perderão o medo de emitir seus juízos, ganharão confiança, terão individualidade”.
Recomenda aos professores em forma de apelo para o ideal da reconstrução nacional pela instrução, pela educação
preparem os futuros cidadãos de Sergipe e do Brasil.
Há também a listados os livros que deveriam ser adotados e novamente Aritmetica Elementar é posta.
Em 13 de janeiro de 1938, Arício de Guimarães Fortes, diretor geral do Departamento de Educação autoriza a
publicação do Programa para o ensino das Escolas Primárias Públicas e Particulares do Estado de Sergipe.
Nota-se nesse Programa uma mudança na forma de citar a disciplina, que deixa de ser Aritmética e passa a ser
Matemática. No 1º ano, já na primeira secção, mesmo antes do rol de conteúdos encontra-se prescrito que é mínimo,
mas os conteúdos se assemelham, com a ideia de número na própria natureza. Há a menção do emprego do zero. O
uso do quadro negro, do contador mecânico e das Cartas de Parker. Apesar de mínimo o programa apresenta mais
detalhes nos conteúdos que o programa de 1931, com uma descrição que em muitas vezes como são mencionadas no
Programa de 1924 e há detalhes mais elaborados em relação a divisibilidade, as quatro operações e o Sistema Métrico.
Há referências quanto à exigência que deveria ser feita ao aluno como: na 1ª secção do 2º ano: “Conduzir a criança a
responder com exatidão e rapidez as combinações numéricas e fundamentais” (SERGIPE, 1938, p. 18), outra referência
que pode-se observar é ao final da 1ª secção do 3º ano: “Ao terminar esta secção, o aluno deve ter o conhecimento
completo da taboada de somar, subtrair, multiplicar e dividir” (SERGIPE, 1938, p. 19).
A republicação do Programa de 1938 para o ensino das Escolas Primárias Públicas e Particulares do Estado de
Sergipe, é determinada através da portaria nº 157, em 5 de junho de 1943, que foi publicado em 1944. E verifica-se uma
alteração mínima como pode ser vista no 4º ano, na 2ª secção que em 1938 a correspondência entre as unidades de
volume, capacidade e peso é exemplificada e em 1944 o exemplo é suprimido, passando a constar:
 

Sistema Métrico: unidades legais de comprimento, área, volume, capacidade, massa, seus múltiplos e
submúltiplos (de acordo com o Decreto-Lei n. 4357 de 16-06-939). Problemas fáceis sobre Sistema
Métrico, movimento da vírgula e correspondência entre as unidades legais de medidas (SERGIPE, 1944,
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P. 20).

 
De pronto como é posto não houve alteração nesse regulamento em relação aos conteúdos, apenas a referência ao
decreto de 1939 acerca do sistema métrico.
 
Considerações finais
 
Os saberes elementares aritméticos contidos nos Programas de Ensino de 1912 a 1944 foram apresentados
sequencialmente com o objetivo de identificar as mudanças ou alterações ocorridas no decorrer dos anos.
Identifica-se que nos primeiros programas relacionados à década de 1910 ocorreram mudanças em relação número de
anos que antes eram quatro, depois passando a ser seis, os conteúdos iniciavam com a ideia de número e finalizavam
com Sistema Métrico até Regra de três em 1912, sabendo que a regra de três sai no programa seguinte (1915) e
retorna no programa de 1924, mas esse é dividido em seis anos, apesar disso a mudança em relação aos saberes
elementares aritméticos está principalmente na inclusão de conteúdos de geometria. O ensino era prático, menciona-se
que o método utilizado era o objetivo ou intuitivo.
A década de 1930 até 1940 é marcada inicialmente pelo retorno do ensino primário de quatro anos e ao primeiro
Programa mínimo da “Escola Nova”, é o Programa de 1931, que apresenta o método “intuitivo-analytico”, nesse ao fim
do rol de conteúdos haviam várias observações e orientações de como o professor deveria conduzir as atividades. Nos
Programas de 1938 e 1944, há quase uma semelhança total, visto que o de 1944 é uma reescrita do Programa de 1938,
com alteração de um decreto sobre o Sistema Métrico.
Verifica-se a partir de 1917 que além das Cartas de Parker, dos contadores mecânicos e dos cadernos de Ramon Roca
é apresentado o livro Aritmética Elementar, pois nos programas anteriores não foi citado.
Convém então afirmar que mudanças ocorreram nos programas que vão de 1912 a 1944 em relação aos saberes
elementares aritméticos, mas a maioria em relação à forma como deveriam ser trabalhados os conteúdos do que os
próprios conteúdos, esses muitas vezes apenas eram ampliados ou suprimidos. Embora neste trabalho a análise foi em
busca de identificar essas mudanças, há inda a necessidade de verificar porque a forma de ensinar dos professores
sofreram modificações. Ou seja, quais e como foram os métodos adotados para o ensino primário sergipano no período
investigado?
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