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RESUMO 

O texto analisa a Tabuada nas Cartas/Mapas de Parker, no Ensino Ativo. Dentro da perspectiva 
histórica, a investigação das fontes toma como ponto de partida os periódicos educacionais inseridos 
no Repositório Digital da Universidade Federal de Santa Catarina, na área destinada à História da 
Educação Matemática e que compõe um dos projetos de pesquisa do GHEMAT – Grupo de História 
da Educação Matemática no Brasil.  Do empirismo da escola laica à sistematização do ensino 
intuitivo que desponta para dar subsídios à educação, a narrativa da Tabuada em perspectiva 
Histórico Cultural favorece os educadores antes de tudo, de pensar a tabuada em transformação 
dentro de cada temporalidade, atuando na aprendizagem do conjunto de saberes elementares, em 
específico no cálculo aritmético. 

 

Palavras-chave: Tabuada; Renovações Educacionais; Periódicos Educacionais. 

 

INTRODUÇÃO 

Este estudo constitui um recorte da dissertação de mestrado em andamento 

intitulada: “A Tabuada em Diferentes Tempos Pedagógicos: ensino ativo e escola ativa1 

(1900 – 1960)”, no estado de São Paulo.  A temática integra um projeto de pesquisa maior 

do GHEMAT2 denominado: História da matemática escolar no curso primário: a tabuada e a 

resolução de problemas no ensino da aritmética. 

Temos como objetivo, em uma abordagem historiográfica, verificar as 

representações da tabuada no ensino da aritmética primária, na busca de responder a 

questão: Quais as transformações ocorridas no ensino da Tabuada em tempos de ensino 

ativo?   

                                            
1
 Por ensino ativo entenda-se o processo escolar surgido nas últimas décadas do século XIX, relativo 

ao modo de como os saberes escolares deveriam ser trazidos ao aluno, considerando a atividade dos 
professores na realização de experimentos e no oferecimento de imagens e objetos que 
concretizassem a aula. (VIDAL, 2006, p. 11-12 apud VALENTE, 2013) 
2 O GHEMAT – Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil   foi 
constituído no ano   de 2000. O Grupo, cadastrado no Diretório   de   Grupos    de Pesquisas   do   
CNPq   tem como líderes os professores Neuza Bertoni Pinto (PUC-PR) e                   Wagner 
Rodrigues Valente (UNIFESP - Campus Guarulhos). Disponível em 
http://www.unifesp.br/centros/ghemat/paginas/about_ghemat.htm, acesso em 13/07/2014. 

http://www.unifesp.br/centros/ghemat/paginas/about_ghemat.htm
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 O debate da maneira como a tabuada é tratada na prática docente em sala de aula 

persiste nos dias atuais, levando a nossa problematização à busca de refutar a suposição 

criada pelas observações do presente ao enxergarem a Tabuada apenas como um 

instrumento didático-pedagógico herdado de outros momentos pedagógicos, o qual esteve 

isento de transformações, ou seja, cristalizado no tempo. 

Neste sentido, a trajetória do discurso se inicia nas inovações educacionais no final 

do século XIX. No período há o entendimento da necessidade de mudanças paradigmáticas 

e contextuais que influenciam as alterações na política educacional primária, no processo de 

renovação educacional e interferem diretamente na alteração do currículo e da prática 

docente, com a circulação do novo modelo de ensino. Os conteúdos são adaptados na 

proposta de organização escolar divulgada, também segundo SOUZA (2000), por vários 

mecanismos, entre eles as revistas. 

Diversos meios possibilitaram a circulação dessas ideias e modelos: as 
Exposições Universais, os congressos de instrução, relatórios oficiais 
elaborados por ministros e inspetores do ensino, publicações de livros, 
artigos, jornais e revistas especializadas no campo educacional. (SOUZA, 
2000, p.10). 

 

As revistas pedagógicas como fontes investigativas formam parte essencial da 

perspectiva de conceituar a divulgação da nova estrutura educacional dentro do Estado de 

São Paulo, pois mediam a transmissão das ideias pedagógicas dos grupos que compunham 

o cenário educacional nacional (NERY, 2009).  Elas atuam como fonte documental 

retratando os elementos do cotidiano, na medida em que os indivíduos elaboram e 

reelaboram o espaço e as normas a sua volta.  

Sendo assim, esta comunicação seleciona os periódicos descritos na Tabela 1 e 

disponíveis no Repositório Digital
3
 da Universidade Federal de Santa Catarina, para indícios 

de um novo modelo educativo no ensino da Tabuada em tempos de ensino ativo. 

                                            
3
 Os repositórios digitais (RDs) são bases de dados online que reúnem de maneira organizada a 
produção científica de uma instituição ou área temática compondo uma rede de pesquisas. Os RDs 
armazenam arquivos de diversos formatos. Ainda assim, resultam em uma série de benefícios tanto 
para os pesquisadores quanto às instituições ou sociedades científicas, proporcionando maior 
visibilidade aos resultados de pesquisas e possibilitam a preservação da memória científica de sua 
instituição. Disponível em: <http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-
inovacao%20/repositorios-digitais/sobre-repositorios-digitais>, acesso em: 20 de novembro de 2014. 
Ligados ao GHEMAT, pesquisadores de vários estados brasileiros, em parceria, depositam no 
banco de dados virtual da Universidade Federal de Santa Catarina, documentos e estudos que dão 
suporte as pesquisas dentro da história da educação matemática. Ele pode ser acessado pelo 
link:<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769>. 

http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/repositorios-digitais/sobre-repositorios-digitais
http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/repositorios-digitais/sobre-repositorios-digitais
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769
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Tabela 1 – Fontes Consultadas  
Ano  Título  Autor  Revista  Link  

1902 Cartas de Parker (carta 1 

até 10) 

J. Brito Revista de 

Ensino n.1 

http://repositorio.ufsc.br/xmlui/

handle/123456789/98842 

1902 Cartas de Parker (carta 11 

até 21) 

J. Brito Revista de 

Ensino n.2 

http://repositorio.ufsc.br/xmlui/

handle/123456789/98843 

1902 Cartas de Parker (carta 22 

até 30) 

J. Brito Revista de 

Ensino n.3 

http://repositorio.ufsc.br/xmlui/

handle/123456789/98844 

1902 Cartas de Parker (carta 31 

até 35) 

J. Brito Revista de 

Ensino n.4 

http://repositorio.ufsc.br/xmlui/

handle/123456789/98845 

1902 Cartas de Parker (carta 36 

até 42) 

J. Brito Revista de 

Ensino n.5 

http://repositorio.ufsc.br/xmlui/

handle/123456789/98846 

1909 O methodo analytico J. Carneiro da 

Silva 

Revista de 

Ensino n.2 

http://repositorio.ufsc.br/xmlui/

handle/123456789/97440 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em conjunto com a observação destas fontes, destacamos as pesquisas de 

Wagner Rodrigues Valente (2008, 2009, 2011, 2012 e 2013) em sua perspectiva de analisar 

como esteve posto dentro da metodologia intuitiva, o ensino do cálculo aritmético para os 

anos iniciais, com ênfase na observação no material didático-pedagógico denominado 

“Cartas de Parker”. 

 

DA MEMORIZAÇÃO PELA VERBALIZAÇÃO PARA A COMPREENSÃO PELA INTUIÇÃO... 

A pedagogia do ensino tradicional com aulas expositivas aponta uma aprendizagem 

voltada na relação hierárquica entre mestres e alunos. O aluno é um receptador passivo, 

sem questionamentos, ou seja, não discute os métodos ou saberes do professor. A tabuada 

de Pitágoras apontada na Figura 1 é um modelo que aparece no século XIX, como 

instrumento para o ensino do cálculo. 

[...] sedimenta-se a memorização da Tábua de Pitágoras, pois através dela 
será possível obter e memorizar os resultados das multiplicações de 
números naturais. Trata-se de um dos raros dispositivos didáticos a ganhar 
lugar no ensino da Aritmética, do Cálculo, em tempos de inexistência de 
livros e materiais didáticos para os alunos. (VALENTE; PINHEIRO, 2013, 
p.6). 

http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/98842
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/98842
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/98843
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/98843
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/98844
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/98844
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/98845
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/98845
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/98846
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/98846
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/97440
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/97440
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Figura 1: Tabuada Pitagórica – Multiplicação 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Reproduzindo várias e várias vezes se dava a assimilação da tabuada pelo 

“decorar”, no intento de incorporar os conteúdos aritméticos e resgatá-los quando 

necessário. Uma crítica deste método é a criança memorizar o signo numérico sem a 

interiorização das suas relações numéricas e não apresentar o desempenho esperado por 

não conseguir utilizar deste conhecimento para a resolução dos problemas.  

O final do século XIX e início do século XX esteve marcado pelo entusiasmo da 

educação na tentativa de fazer proliferar o número de escolas públicas dentro de nosso 

país, em um olhar para o futuro. Desta forma, era necessário diminuir o analfabetismo para 

a progressão dos processos de urbanização.  

Seguindo as concepções filosóficas estrangerias de Pestalozzi4 e Froebel5, foi 

adotado para o sistema nacional de ensino, o método intuitivo6.  Os conteúdos ensinados 

                                            
4
 Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827), educador suíço, adepto da educação pública, defendia a 
introdução de novos recursos metodológicos e já mencionava que a educação deveria começar com 
a percepção de objetos concretos, realizando ações materiais com experimentação. Disponível em 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1283.pdf.  

5
 Friedrich Wilhelm August Fröbel ou Froebel (1782 -  1852) era  um pedagogo alemão e  estudante 
de Pestalozzi, que lançou as bases para a educação moderna, baseando-se  no reconhecimento de 
que as crianças têm necessidades e capacidades únicas. Ele fundou  o conceito de "jardim de 
infância" e também cunhou o termo usado agora em Alemão e Inglês. Disponível em: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Fr%C3%B6bel  

6
 No que se refere a adoção das concepções pedagógicas pestalozzianas e froebelianas por 
diferentes estados brasileiros, àquela época, pode-se citar de exemplo os seguintes documentos: 
Decreto nº 68 de 20 de junho de 1896, aprova o Regulamento geral da instrução pública do estado. 
Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/114995>; Decreto nº 93 de 11 de 
março de 1901, aprova o Regulamento da instrução pública do estado. Disponível em: 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1283.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Fr%C3%B6bel
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/114995
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pela oratória do professor, cedem espaço para racionalização e sistematização na proposta 

metodológica intuitiva (SOUZA, 2000). “Somente esse método poderia triunfar sobre o 

ensino verbalista, repetitivo, enraizado na memória e nas abstrações inúteis praticado nas 

escolas de primeiras letras do Império” (SOUZA, 2000, p.13).     A pedagogia das primeiras 

duas décadas do século XX intenta proporcionar ao professorado a didática, o passo a 

passo, para a condução de suas práticas educativas em classe de aula.  O ensino parte do 

ativo, no manuseio “de coisas” que são apresentadas ao aluno para interiorização e 

concretude da tabuada.  

 

A TABUADA NAS CARTAS/MAPAS DE PARKER 

 

A modernidade pedagógica trouxe consigo a necessidade de materiais didáticos 

que representassem a ruptura com o ensino tradicional.  

No começo do século XX, surgem as Cartas/Mapas7 de Parker8 constituindo-se por 

um conjunto de gravuras cuja finalidade era auxiliar o professor a conduzir metodicamente 

ao ensino, sobretudo, das quatro operações fundamentais. 

 Tais materiais parecem representar um dos primeiros dispositivos pedagógicos a 

serem recomendados aos professores em tempos das novas propostas de ensino. Elas 

foram publicadas na Revista de Ensino, com texto de J.B9 e distribuídas em cinco números: 

a edição de abril trazia as Cartas/Mapas de 1 a 10, junho as Cartas/Mapas de 11 a 21, 

                                                                                                                                        
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/123700>; Decreto nº 239, de 05 de junho de 1899, 
aprova o Programa do ensino Elementar e Complementar do estado.  Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/100095>. 

7
 Optamos em adotar a terminologia Cartas/Mapas pois, em 1902 JB emprega o termo “Cartas” 

enquanto em 1903 Arnaldo O. Barreto utilizaria “Mappas”. 
8
  Francis Wayland Parker (1837-1902), segundo Lawrence Cremin (1961), constitui um dos pioneiros 

do progressive movement in American education. E, ainda, segundo o mesmo autor, nos dizeres de 
John Dewey, Parker representa o “father of progressive education” (p. 129). Ainda, em meio às suas 
atividades pedagógicas, Parker tem oportunidade, com o recebimento de uma herança familiar, de 
viajar à Europa e tomar contato com o desenvolvimento teórico das pesquisas pedagógicas. Vistas as 
novidades dos trabalhos europeus, em matéria de ensino nas primeiras letras, resolve financiar e 
promover ações similares nos EUA. Suas ideias e inovações curriculares fazem sucesso. Sobretudo a 
partir de 1883, quando Parker assume a direção da Escola Normal de Cook County, em Chicago. 
Nesse novo ambiente, o educador formaliza as suas propostas pedagógicas a partir de elementos 
vindos de Pestalozzi, Froebel e Herbart. Nesse ano publica. “Talks on Teaching” e, em 1894, “Talks 
on Pedagogics”. Este último livro, é considerado como, possivelmente, o primeiro tratado norte-
americano de pedagogia a ganhar renome internacional (VALENTE,  2013 , p.11).  
9
 Assina a matéria, J.B. que, possivelmente, deva tratar-se de João Chrysostomo Bueno dos Reis 

Junior, indicado como um dos redatores-efetivos da Revista, futuro Diretor Geral da Instrução Pública 
no período 1912-1917 (VALENTE, 2011, p.8). 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/123700
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/100095
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agosto as Cartas/Mapas de 22 a 30, outubro de 31 a 35 e em dezembro 35
10

 a 42. Junto a 

cada uma, há uma orientação para o professor na maneira de se dirigir à classe de modo a 

fazer uso de cada uma delas e avançar no ensino da Aritmética. (VALENTE, 2011).  

As Cartas mostravam uma nova organização didático-pedagógica para o ensino do 

cálculo. Na busca de um ensino que promovesse uma ruptura com a memorização; elas 

traziam uma nova proposta do ensino da aritmética emergindo em substituição ao “cantar da 

tabuada”.  Elas conduziriam o ensino intuitivo da aritmética do curso primário (VALENTE, 

2011). 

Diferentemente da prática consagrada de decorar tabuada, onde está 
presente 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 tabuada 
escrita na lousa e repetida pela classe ao sinal do professor, as Cartas 
trazem outra organização didático-pedagógica. Cada uma delas tem uma 
forma própria, e objetivos definidos de ensino e aprendizagem (VALENTE, 
2008 apud VALENTE, 2011, p.8).  

No manuseio sensível dos objetos (feijões, folhas, ou seja, qualquer material 

concreto), a forma destacada por Parker para assimilação, é ensinado o número para a 

criança, com todas as suas combinações e arranjos. Ultrapassada essa fase do ensino, com 

a sensibilização da criança aos números, seguem novas fases de progressiva abstração, 

sem que o material manipulável fosse necessário. Seguindo nesta perspectiva, da 1ª a 5ª 

carta, a ênfase dada era na manipulação das coisas e a partir da 6ª apareceria o trabalho 

com materiais em parceria aos números arábicos. Destacamos ainda, o emprego dos sinais 

matemáticos e das quatro operações introduzidas de modo simultâneo. Além disto, ocorre a 

preocupação de proporcionar ao aluno conhecer fatos comuns em um número, conhecer as 

grandezas pequenas e as grandes em um ensino do mais simples para o complexo.  

De modo sintetizado, as crianças seriam ensinadas a ler e escrever os números; a 

compor e decompor, estabelecendo relações entre os valores na resolução de problemas e 

também, ao trabalho com as taboas, com o auxílio do manuseio dos objetos, conforme 

trazemos no exemplo da Figura 2. 

                                            
10

 Traz indícios de um equívoco tipográfico, tendo em vista a observação de rodapé referir-se a carta 
36. 
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Figura 2 – Carta de Parker número 17 

 

Fonte: Revista de Ensino, SP, 1902 

Na Carta 17, observamos o emprego de multiplicação, divisão, fração, adição e 

subtração, ou seja, operações simultâneas as quais não ultrapassavam a contagem de 

quinze, reflexo da sugestão de um ensino gradual.  

O ensino de aritmética parte sempre do material manipulável, no caso sugerido as 

moedas: “sete vezes dois, quatorze”; “quatorze dividido por dois, sete”; “a sétima parte de 

quatorze, dois”; “nove somado a cinco, quatorze”. Outro fator é o ensino das operações em 

primeiro lugar pelo uso da linguagem própria da criança, para depois passarem ao 

formalismo da simbologia aritmética. 

 Um exemplo seria 6 ÷ 2, onde incialmente a criança diria que existem dois 3 em 6 

e após a apropriação da linguagem matemática faria a leitura: 6 dividido por 2 é 3. 

 As Cartas/Mapas de Parker, aparecem recitadas não em uma verbalização linear 

crescente como o “dois vezes dois, quatro”, “dois vezes três, seis” e sim na composição e 

decomposição das quantidades numéricas.  
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Na continuidade da análise, no periódico da Revista de Ensino de 1909, nota-se a 

publicação do artigo “O methodo analytico” na  autoria de J. Carneiro da Silva11.  

O texto traz como inovação o uso das Taboadas de Parker como “um dos 

magníficos processos do methodo analytico, desde que o professor saiba aproveitar a parte 

intuitiva representada por meio de círculos pretos que se encontram ao alto de cada licção 

ou carta” (SILVA, 1909, p.38). Isto nos leva a considerar a possibilidade da proposta de 

Parker como parte de um processo analítico intuitivo. A Figura 3 exemplifica a fala do autor. 

Figura 3 – Carta de Parker número 9 

 

Fonte: Revista de Ensino, SP, 1902 

O discurso do autor sugere ao professor abordar o assunto gradualmente, direta ou 

indiretamente, criando as condições necessárias para revelar as características 

fundamentais das relações numéricas. Isto permite ao aluno, em uma condição controlada 

pelo professor, identificar as operações aritméticas e sua influência com os outros fatores.  

Posteriormente a estas publicações, as Cartas/Mapas de Parker são revistas pelo 

professor Manoel Bergström Lourenço Filho principalmente em relação aos sinais na 

aritmética e a orientação docente com objetivos mais claros nos exercícios propostos. A 

                                            
11

 José Carneiro da Silva também atuava como inspetor de ensino do Estado de São Paulo. 
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revisão é amplamente divulgada e o material é distribuído pela Editora Melhoramentos, com 

várias edições. Além de estarem presentes oficialmente no ensino primário de São Paulo, 

como o método da vaga intuitiva para o ensino do cálculo aritmético (durante as primeiras 

décadas de XX com maior destaque), elas seguem até a metade do século (VALENTE, 

2011).  

  
CONSIDERAÇÕES 

 

A Tabuada no final do século XIX tem como objetivo primeiro a resposta ágil e 

correta das igualdades pelos alunos, quando inqueridos pelo mestre. E o “saber decorado”, 

na repetição mecanizada sem significação, caracterizava a ideia de abstração do número 

arábico no ensino do cálculo aritmético no ensino primário.  Neste contexto, surgem críticas 

em relação às dificuldades das crianças transporem este conhecimento adquirido para a 

resolução de problemas e outras situações da prática cotidiana.  

 Nos artigos selecionados, aparece a necessidade de proporcionar ao professorado 

uma didática para o ensino do cálculo aritmético, com entendimento e compreensão, 

trazendo um método com a pretensão de mais eficácia para que os alunos completassem os 

seus estudos da tabuada, estabelecendo relações deste conhecimento na hora de resolver 

problemas.   

As Cartas/Mapas de Parker aparecem no cenário educacional Paulista com a 

pretensão de romper com a memorização pela verbalização da Tabuada tradicional, do 

signo arábico, em uma estruturação sistematizada e voltada para a assimilação dos 

conteúdos com a compreensão das formações numéricas.  Na luta entre a velha tabuada a 

ser memorizada pela simples oratória dos signos numéricos e as Cartas de Parker, estas 

últimas representam o material, de ensino da aritmética nas séries primárias, que mais 

favorecem nossa observação de transformações nas orientações para as novas práticas do 

professorado paulista para o ensino da tabuada dentro da proposta do ensino intuitivo, no 

início do século XX.  

Levando em consideração que todos os métodos estão sujeitos às críticas, talvez 

seja prematuro o testemunho da sua consagração como o método que suplantou o 

tradicional, eliminando as antigas dificuldades de aprendizagem geradas na assimilação 

mecanizada dos saberes elementares. Apesar disto, não podemos deixar de considerar a 

sua relevância como um material de referência, com ampla adesão e oficialização dentro do 

ensino primário no Estado de São Paulo, adentrando inclusive ao período da Escola Nova.  



 
 
 
 

 

 256 

XII Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890 - 1970): o que 
dizem as revistas pedagógicas? 
Local: Auditório Tristão de Athayde, Escola de Educação e Humanidades - PUCPR 

Data: 8, 9 10 e 11 de abril de 2015.                                                                                                       ISSN 2357-9889 

 

REFERÊNCIAS 

DE CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis - RJ: Editora Vozes, 
2000. 

NERY, A.C.B. A Sociedade de Educação de São Paulo: embates no campo educacional 
(1922 – 1931). São Paulo. Ed. UNESP, 2009. 

SOUZA, R.F. Inovação educacional no século XIX: A construção do currículo da escola 
primária no Brasil. Cadernos Cedes, ano XX, nº. 51, novembro/2000. 

VALENTE, W. R. O Ensino Intuitivo de Aritmética e as Cartas de Parker. SHBE - Anais do V 
Congresso Brasileiro de História de Educação – O Ensino e a Pesquisa em História da 
Educação, 2008. http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe5/pdf/528.pdf. Acesso: 20 de 
janeiro de 2014. 

_________. A metodologia da Aritmética nas Anotações de Aulas de Lourenço Filho. In: 
BASTOS, M. H. C.; CAVALCANTE, M. J. M. (Orgs).  O curso de Lourenço Filho na Escola 
Normal do Ceará. Campinas, SP: Alinea Editora, 2009. 

_________. O que é número? Intuição versus Tradição na história da educação. Texto para 
o I CIHEM, Covilhã, Portugal,  2011. 

_________. O que é número? Produção, Circulação e Apropriação da Matemática Moderna 
para Crianças. Bolema, Rio Claro (SP), v. 26, n. 44, p. 1417-1441, dez. 2012. 

VALENTE, W. R.; PINHEIRO, N. V. L. Chega de decorar a tabuada! As Cartas de Parker e a 
Árvore do Cálculo na ruptura de uma tradição. Mimeo, 2013. 

VALENTE, W. R. Lourenço Filho, As Cartas de Parker e as Transformações da Aritmética 
Escolar. SHBE – Anais do VII Congresso Brasileiro de História de Educação – Circuitos e 
Fronteiras da História da Educação no Brasil, 2013. Disponível em: 
http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe7/pdf/06- 
%20HISTORIA%20DAS%20CULTURAS%20E%20DISCIPLINAS%20ESCOLARES/LOURE
N CO%20FILHO%20AS%20CARTAS%20DE%20PARKER.pdf.  

http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe5/pdf/528.pdf
http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe7/pdf/06-%20HISTORIA%20DAS%20CULTURAS%20E%20DISCIPLINAS%20ESCOLARES/LOUREN%20CO%20FILHO%20AS%20CARTAS%20DE%20PARKER.pdf
http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe7/pdf/06-%20HISTORIA%20DAS%20CULTURAS%20E%20DISCIPLINAS%20ESCOLARES/LOUREN%20CO%20FILHO%20AS%20CARTAS%20DE%20PARKER.pdf
http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe7/pdf/06-%20HISTORIA%20DAS%20CULTURAS%20E%20DISCIPLINAS%20ESCOLARES/LOUREN%20CO%20FILHO%20AS%20CARTAS%20DE%20PARKER.pdf

