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RESUMO

Neste artigo é apresentado um mapeamento de trabalhos de conclusão de curso de alunos da
Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe, com o objetivo de caracterizar os
da área da história da educação matemática no período de 2014 a 2018. A partir de um exame ao
trabalho de Silva (2017) que apresenta um levantamento inicial foi dado continuidade até 2018.
Valente (2013) foi adotado para um entendimento de história da educação matemática. A partir do
exame de catorze trabalhos constatamos que durante o período houve uma mudança em relação as
fontes, passou a ser priorizados os periódicos. E foi caracterizado que os saberes aritméticos e
geométricos foram identificados em saberes específicos como: saber porcentagem, saber fração,
saber operações e em problemas matemáticos.

RESUMEN

Este documento presenta un mapeo del trabajo de finalización del curso de los estudiantes del Grado
de Matemáticas en la Universidad Federal de Sergipe, con el objetivo de caracterizar a los del área de
la historia de la educación matemática de 2014 a 2018. De un examen del trabajo de Silva (2017) que
presenta una encuesta inicial se continuó hasta 2018. Valente (2013) fue adoptado para comprender
la historia de la educación matemática. Del examen de catorce artículos encontramos que durante el
período hubo un cambio en las fuentes, las revistas fueron priorizadas. Y se caracterizó que los
conocimientos aritméticos y geométricos se identificaron en conocimientos específicos tales como:
conocimiento porcentual, conocimiento de fracciones, conocimiento de operaciones y problemas
matemáticos.

ABSTRACT

This paper presents a mapping of the course completion work of students of the Mathematics Degree
at the Federal University of Sergipe, aiming to characterize those from the area of the history of
mathematics education from 2014 to 2018. From an examination of the work of Silva (2017) that
presents an initial survey was continued until 2018. Valente (2013) was adopted for an understanding
of the history of mathematics education. From the examination of fourteen papers we found that
during the period there was a change in the sources, the journals were prioritized. And it was
characterized that the arithmetic and geometric knowledge were identified in specific knowledge as:
percentage knowledge, fraction fraction, operations knowledge and mathematical problems.
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INTRODUÇO

Para a conclusão do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe é
necessário produzir um trabalho de conclusão de curso(TCC). Para isso é necessário optar por uma
área entre matemática, matemática aplicada e educação matemática. A partir da opção pela educação
matemática, decidimos com a orientadora[i], pesquisar uma temática relacionada a história da
educação matemática.

Para isso em um primeiro momento foi efetuado leitura de textos para adotarmos um entendimento
sobre história da educação matemática entendida como “[...] a produção de uma representação sobre
o passado da educação matemática. Não qualquer representação, mas aquela construída pelo ofício
do historiador”. (VALENTE, 2013, p. 25). O referido autor contribui para esclarecer que a história
da educação matemática é uma forma de compreender o passado, além do mais auxilia na realização
de uma prática docente melhor, uma vez que,

[...] mais conhecimento implica em melhores práticas de ensino: a alteração
da relação que o professor de matemática tem com o passado profissional de
seu ofício leva, assim, a uma mudança de qualidade de suas práticas na
realidade presente. (VALENTE, 2013, p. 28)

Cientes deste entendimento e para adquirirmos instrumentos próprios do historiador a recomendação
foi examinarmos os trabalhos já produzidos e que se enquadram nessa categoria. Posto isto,
definimos como objetivo caracterizar os trabalhos de alunos que concluíram a graduação e
desenvolveram suas pesquisas na área da história da educação matemática no período de 2014 a
2018.

Vale salientar que que Silva (2017) da mesma forma que a presente pesquisa se dispôs em fazer um
mapeamento de Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC produzidos por alunos do curso de
Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe – UFS que versam sobre saberes
matemáticos. A autora concluiu que todos os trabalhos foram desenvolvidos como parte do projeto
intitulado “A constituição dos saberes elementares matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o
Desenho no curso primário em perspectiva histórico-comparativa, 1890 - 1970”. Enfatizamos que
esse projeto faz parte de um grupo de pesquisa composto por pesquisadores vinculados ao GHEMAT
(Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática)[ii]. Visto que a mesma constata que os
autores foram em buscas de fontes históricas que tratam dos saberes elementares matemáticos, a
exemplo de Decretos, Regulamentos de Instrução Primária e Programas de Ensino.

Após o exame desse mapeamento priorizamos em examinar os trabalhos que foram produzidos após
esse estudo feito por Silva (2017). Desta forma nos atentamos em explorar conjunturas, analisando
os refinamentos dos objetivos as transformações ocorrentes no grupo, as comparações entre os títulos
dos trabalhos.

A seguir está apresentado de forma resumida o trabalho de Silva (2017), para em seguida
apresentamos uma continuidade dos exames.

UMA APRESENTAÇÃO DE UM PRIMEIRO MAPEAMENTO...

Como dito anteriormente Silva (2017) no trabalho Intitulado Um Mapeamento de Trabalhos de
Conclusão de Curso em relação aos Saberes Matemáticos do Ensino Primário em Sergipe fez um
primeiro exame dos trabalhos elaborados pelos alunos do Departamento de Matemática no período
de 2014 2017. Foi dessa forma que de pronto identificamos e tivemos acesso a oito[iii] trabalhos,
conforme está listado a seguir.
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◦ A aritmética da escola primária em Sergipe: uma investigação sobre conteúdos, métodos e
recurso (1901 -1931) de autoria de Jefferson dos santos Ferreira (2014).

◦ Uma investigação sobre o ensino de geometria e desenho nos grupos escolares (Sergipe, 1911
– 1931) de autoria de Rodrigo Oliveira de Souza Santos (2014)

◦ Um exame de The Thorndike Arithmetics em busca de elementos para uma compreensão
sobre o uso de testes no saber elementar adição de autoria Alan Marcos Silva de Rezende
(2015).

◦ Um exame sobre se e como o saber elementar aritmético operação foi tratado em periódicos
que circularam em Sergipe (1900 - 1931) de autoria de Josefa Lourenço Souza do Nascimento
(2016).

◦ Saberes elementares geométricos para o ensino primário: um exame de periódicos que
circularam em Sergipe (1900 – 1931) de autoria de Joana Kelly Souza dos Santos (2016).

◦ Uma investigação sobre o saber elementar medida para o ensino primário em revistas
periódicas que circularam em Sergipe (1900-1933) de autoria de Janayna Bispo Santana
(2016).

◦ Prescrição ou orientação? um exame em periódicos localizados em Sergipe acerca dos saberes
elementares geométricos apontados para os professores primários (1900 -1926) de autoria de
Maria José de Resende (2016)

◦ Uma caracterização dos problemas relacionados a saberes elementares matemáticos abordados
por meio do periódico A Escola (1925 - 1926) de autoria Laurinda Graciele Alves Feitosa
(2016)

◦ Uma Investigação sobre o saber elementar fração em revista pedagógicas localizadas em
Sergipe (1923 – 1930) de autoria Fernanda Viana Santos (2017)

A partir desse trabalhos que foram utilizados como fontes por Silva (2017) e são caracterizados
como da história da educação matemática, como já citado anteriormente. Os oito trabalhos são
desenvolvidos dentro de três temáticas a saber: saberes aritméticos, os saberes geométricos e
formação de professores. De pronto vale ressaltar que cada um desses conceitos podem ser
esclarecidos a partir de autores como Rocha (2016) que adota saberes aritméticos como

[...] saberes propostos para os primeiros anos do ensino primário a fim de
tratar sobre números, sua representação, a arte de calcular por meio de
algarismos de forma prática com as quatro operações, frações e sistemas de
unidades de medidas, proporção, regra de três, porcentagem e desconto
(ROCHA, 2016, p. 47).

Já os saberes geométricos, segundo Leme da Silva (2015) são

[...] todos os conceitos, definições, temas, propriedades e práticas
pedagógicas relacionadas a geometria que estejam presentes na cultura
escolar primária, seja nos diferentes programas de ensino, nos manuais do
ensino primário, em revistas pedagógicas e em outros vestígios da escola
primária (LEME DA SILVA, 2015, p. 42).

Em relação a formação de professores Silva (2017) constata que somente Resende (2016),
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desenvolveu a pesquisa com esse tema, e salienta que a autora buscou discuti-la ligando aos saberes
elementares geométricos apontados para os professores primário. Apesar de alguns trabalhos estarem
ligados a mesma temática apresentam objetivos e marco cronológicos distintos, sendo que alguns
deles utiliza fontes diferentes destacamos alguns dos trabalhos exposto anteriormente.

O de Ferreira (2014) que o autor utiliza os programas e foi o primeiro a escrever nesta temática.
Santos (2014) que investigou sobre o ensino de geometria e desenho, teve como objetivo identificar
possíveis alterações ou não nos conteúdo das matérias geometria e desenho, utilizando as legislação
no marco cronológico de 1911 – 1931. No ano seguinte, em 2015 Rezende (2015) ó que, ao contrário
dos outros dois citado anteriormente, ele não utiliza como fonte as legislações, e sim os manuais de
Thorndike, especificamente “The ThorndikeArithmetics”.

Ao observar as pesquisa a autora percebe que as revistas pedagógicas foram adotadas como fontes de
pesquisa dos cinco trabalhos produzidos no ano de 2016. Porém, assim como os Decretos,
Regulamentos de Instrução Primária e Programas de Ensino, também foram utilizadas com diversos
objetivos e diferentes olhares.

Assim Nascimento (2016) inicia com o objetivo compreender se e como esse saber foi tratado em
periódicos que circularam em Sergipe no período de 1900 a 1931 na tentativa de caracterizar
possíveis padrões de ensino para a época. Em seguida Santos (2016) procurou investigar se e como
esses saberes foram propostos em periódicos que circularam em Sergipe no período de 1900 a 1931.
A escolha por esse marco cronológico, se deu por ser o período de publicação das fontes localizadas.

Um outro trabalho que é considerado como sendo sobre um saber elementar geométrico, é o de
Santana (2016) que buscou investigar se e como o saber elementar medida, que pode ser encontrado
nos saberes geométricos, estava proposto para o ensino primário nas revistas pedagógicas que
circularam em Sergipe nas primeiras décadas do século XX. Segundo a autora, a escolha desse marco
é por ter sido localizados em Sergipe periódicos de todas as décadas desse período.

Feitosa (2016) cita que ao que tudo indica as revistas eram destinadas aos professores do ensino
primário. E que muitas vezes não era explicita nos artigos uma distinção entre exercício e problema,
mas que é possível distingui

[...] os exercícios são indicados como questões cujas perguntas continha as
operações para o aluno fazer, ou seja, sem nenhuma utilização de elementos
da vida fora do ambiente escolar, característica apenas é possível de ser
identificada nos enunciados dos problemas. [...] existiam problemas
aritméticos e geométricos, como também vários saberes elementares
matemáticos no enunciado. Por exemplo, medidas de capacidade e sistema
métrico. (SILVA, 2017 apud FEITOSA, 2016, p. 45)

Salientamos que Silva (2017) nos trabalhos produzidos, os autores destacam que trata de narrativas
provisórias, pois novas fontes poderão ser encontradas e examinadas levando em considerações
outros aspectos e novos olhares, o que possibilita uma nova construção e representação em história
da educação matemática.

No tópico seguinte apresentamos uma continuação do mapeamento feito por Silva (2017) para
identificar as mudanças ocorrida após seu exame. Averiguaremos se houve transformações
ocorrentes no grupo e faremos comparações entre os títulos dos trabalhos.

UMA CONTINUAÇÃO DO MAPEAMENTO.

A partir do que foi apresentado, neste tópico procederemos o exame dos Trabalhos de Conclusão de
Curso (TCC) desenvolvidos no âmbito de história da educação matemática sobre saberes matemático
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no período de 2017 a 2018. A seguir estão listados os trabalhos desse período.

◦ Orientações para professores primários relacionadas aos saberes elementares aritméticos na
revista pedagógica a escola Sergipe (1925-1927) de autoria de Maely da Silva Almeida (2017)

◦ Prescrições sobre o saber matemático porcentagem na revista pedagógica a escola localizadas
em Sergipe (1925 – 1927) de autoria Thayane Andressa Santos (2017).

◦ Orientações relacionadas aos saberes elementares geométricos para professores primários em
periódicos localizados em Sergipe de autoria de Josélia dos Santos (2018).

◦ O saber fração para o ensino primário em periódicos brasileiros (1930-1960) de autoria de
Jessica Socorro Bispo Ramos (2018).

◦ Uma investigação sobre o saber operações em periódicos brasileiros de (1930-1960) de autoria
de Katiele Reis Santos (2018).

◦ Uma caracterização das orientações para problemas matemáticos para o ensino primário
propostos em revistas pedagógicas brasileiras (1928- 1951) de autoria de Antônio Robert
Chagas Conceição (2018).

A partir do exame inicial a esses trabalhos constatamos que todas foram orientadas pela mesma
orientadora[iv]e que os autores fizeram parte do Núcleo de Investigação sobre História e
Perspectivas Atuais da Educação Matemática – NIHPEMAT[v]. Ao que tudo indica que por serem
vinculados a um mesmo grupo de pesquisa a maior parte definiu como objetivo identificar as
orientações ou prescrições sobre um saber e todos estavam vinculado ainda ao projeto citado
anteriormente “A constituição dos saberes elementares matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o
Desenho no curso primário em perspectiva histórico-comparativa, 1890 - 1970”.

O exame desses sete trabalho concluídos de 2017 a 2018 permite afirmar que houve uma ampliação
em relação as fontes e em especial sobre os saberes. Em relação ao exame internos desses trabalhos é
possível constar que um formato adotado pelos autores é descrever na introdução a trajetória e citar a
importância de ter participado do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID),
pois foi dessa forma que começaram a se identificar com o curso e a conhecer o NIHPEMAT e
começar a experimentar uma produção relacionada a história da educação matemática.

No nosso segundo movimento indagamos cada pesquisa em relação a temática. Nosso olhar
voltou-se, para os sete TCC. Iniciamos com o exame na pesquisa de Santos (2017a) intitulado Uma
Investigação sobre o saber elementar fração em revista pedagógicas localizadas em Sergipe (1923 –
1930) na qual a autora tinha como objetivo investigar se e como o saber elementar fração estava
proposto para o ensino primário nas revistas pedagógicas localizadas em Sergipe no período de 1923
a 1930. A mesma utilizou as revistas como fonte a Revista pedagógica, Revista da Educação e
Educação, assim concluir que

O saber elementar fração foi proposto em ambos os periódicos por meio da
adição, subtração, multiplicação e divisão de frações, entretanto, a maneira
como foi tratado era diferente, pois no periódico Revista da Educação, a
sugestão era um ensino simultâneo das frações ordinárias e decimais,
enquanto na revista A Escola foram tratadas separadamente. Em relação as
propostas distintas, dizem respeito a algumas abordagens, visto que, para o
primeiro, identifiquei a proposta do estudo das propriedades das frações, o
máximo divisor comum, e na revista A Escola identifiquei a divisão de um
número em partes proporcionais, a equivalência de frações (este aparece na
Revista da Educação como simplificação) e a conversão de fração decimal
em periódica. No que diz respeito ao que é o saber elementar fração de
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acordo com o que está posto em tais revistas, é possível inferir que é a
representação da parte de um todo e que para desenvolver a ideia de fração
foi proposto o uso de folhas de papel, cubos, e frutas (SANTOS, 2017, p. 48).

Posto isto podemos notar que a Santos (2017a) identificou tratamentos diferentes em relação ao
conteúdo fração nos periódicos.

Examinamos o tcc de Almeida (2017) intitulado Orientação para Professores Primários
Relacionados ao Saberes Elementares Aritméticos na Revista Pedagógica a Escola de Sergipe (1925
– 1927). A autora teve como objetivo identificar as orientações para professores primários,
relacionadas aos saberes elementares aritméticos que estavam em alguns números da revista
pedagógica A Escola, localizados em Sergipe entre 1925 e 1927.

A autora identificou trinta exemplares que contiam artigos sobre seu tema de pesquisa, a mesma
justifica que foi encontrado oito revistas, mas por não ter tempo disponível iria examinar somente a
revista A Escola, mas garante que todas outras revista foram encontrada em Sergipe na Biblioteca
Pública Estadual Epifânio Dórea. Justifica o marco cronológico pela publicação da primeira revista
que é de 1925 e a última de 1927.

Almeida (2017) Ainda descreve a capa da revista, assim declara que existe quatro tópicos, e que o
saber aritmético estava presente no segundo tópico nomeado Ensino Primário e os artigos são da
mesma autora Mathide Cim Bruno e não havia discrição sobre a referida autora. No corpo do texto a
autora segui descrevendo as orientações que foi possível identificar primeiro sobre o saber fração,
saber numérico decimais, raiz quadrada, porcentagem, proporção, sistema métrico, medida,
multiplicação.

Assim a mesma constata que os artigos trazem orientações sobre o uso de desenho e materiais como
folha de papel, cordão, frutas, cubo, pirâmide etc, na tentativa de proporcionar uma noção concreta
dos saberes, como indicação que o professor tivesse cuidado de sempre guiar os alunos para que eles
resolvessem os problemas proposto sem influência direta, por meio de estimulo que desenvolvessem
raciocínio e a participação ativa nas aulas

Em uma primeira leitura, pudemos notar que a autora utilizou como fontes os periódicos pedagógico
que são

[...] são concebidos como objetos culturais que guardam em sua constituição
as marcas de sua produção, circulação e usos, devendo o historiador da
educação, considerar as condições de produção dessas fontes; a materialidade
desses objetos culturais; as estratégias utilizadas em sua produção e
circulação; bem como as apropriações de que são matéria e objeto
(CARVALHO, 2006 apud BORGES, 2014, p. 247).

E assim como as pesquisas anteriores examinada por Silva (2017) está também faz parte do projeto
do GHEMAT e está voltada para o saber de formação ao professor.

Trazemos a seguir o segundo trabalho utilizou também como fonte os periódicos pedagógico
destacando a revista A Escola notamos que a fonte de Santos (2017a) foi a mesma de Almeida
(2017) porem tiveram objetivos diferentes e tentaram responder questionamentos diferentes como
diz Certeau (1974) “certos objetos distribuído de outro modo ou transformando em dado nos novos
sistemas de montagem da história seria, o documento deve ser submetido a uma crítica mais radical”
(CERTEAU, 1974, p. 20).

Desta forma, Santos(2017b) teve como objetivo identificar como estava prescrito o saber matemático
porcentagem em exemplares da revista pedagógica A Escola no periódico de 1925 e 1927, localizada
em Sergipe.
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A autora para dar continuidade fez um mapeamento para saber se havia alguma publicação já feita
com o tema que a mesma se dispões em estudar para isso fez um exame nos eventos de história
como: Congresso Ibero- Americano de História da Educação Matemática (CIHEM), o Encontro
Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática (ENAAPHEM) e nos seminários
temáticos. Com isso concluir que não havia pesquisas ainda sobre porcentagem assim seguiu
analisando os trabalho de conclusão de curso, alguns já citado anteriormente na tabela de Silva
(2017)

i. Ferreira (2014)
ii. Santos (2014)

iii. Rezende (2015)
iv. Santana (2016)
v. Nascimento (2016)

Com isso a autora descreve como aprece a porcentagem nos exemplares, primeiramente como tema
explicitado, taxa para calcular juros, tempo e capital, taxa para calcular lucro, o cálculo. Concluindo
assim a forma geral que a porcentagem apareceu no enunciado dos problemas como conteúdo
auxiliar, na maioria das vezes, em outros são o tema principal a ser calculado.

Neste trabalho notamos que a autora utilizou os periódicos como fonte e assim como Almeida (2017)
era revistas localizadas em Sergipe, tiveram objetivos diferentes porem ambas estavam ligadas aos
saberes. Distinguimos que as pesquisa de Almeida (2017) e Santos (2017b) tinha um vínculo ao
saber: formação de professores sendo que uma e a outra tratam de saberes elementares diferentes.
Almeida (2017) os saberes aritméticos e Santos (2017b) saberes matemático porcentagem.

O terceiro exame foi na pesquisa de Santos (2017c) Orientação para o Ensino dos Saberes
Elementares Geométricos em Revistas pedagógicas Localizadas em Sergipe (1893-1930). Teve
como objetivo identificar as orientações para professores primários para o ensino dos saberes
elementares geométrico apresentado em revistas que circularam em Sergipe no período de 1839 a
1930.

Aqui, a autora utilizou mais de um periódicos como fonte utilizou as revistas: Escola Nova, A
Escola, A Escola Primaria, Eschola Publica, Revista de Ensino, Revista Pedagógica, Revista da
Educação, Revista da Sociedade da Educação, Revista Escolar, Revista Nacional e Revista Normal.
A própria identificou cento e sessenta e quatro revistas em periódicos de 1830 a 1930 e das revistas
encontradas trinta e quatro cotiam artigos em exemplares que se referiam aos saberes elementares
geométricos no ensino primário no período já citado anteriormente.

Santos (2017c) concluir que,

Os saberes elementares geométricos eram tratados em algumas revistas como
disciplinas intitulada como desenho e em outros cursos de geometria e que as
orientações na sua maioria inicia o professor mostrando os sólidos
geométricos, fazendo relação com objetos presentes na classe ou da vivencia
dos alunos, após começa com as indagações necessárias para que os alunos
cheguem em um entendimento dos conceitos. O ensino se dava em algumas
vezes através de induções e depois por meio de deduções com o propósito de
induzir para deduzir (SANTOS, 2017b, p. 44).

No ano seguinte a pesquisa O saber Fração para o ensino primário em periódicos brasileiros (1930
– 1960) de Ramos (2018) teve como objetivo identificar orientações para o ensino de fração em
periódicos brasileiros (1930 a 1960). A autora utilizou como meio de fonte as revistas.

Neste trabalho a autora informa aos leitores que a pesquisa é uma continuação de uma pesquisa de
Santos (2017c) que tinha como objetivo investigar se e como saber elementar fração estava proposto
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para o ensino primário nas revistas pedagógicas localizadas em Sergipe no periódico (1923 a 1930),
note que analisando os marcos cronológico a pesquisa de Ramos (2018) dar um avanço no saber
fração. Deste modo a autora iniciou fazendo um mapeamento dos trabalhos já existentes, assim deu
início fazendo um exame na revista da época de 1930 que era a Educação, após partiu para a revista
do ensino. A autora desta que nos exemplares da revista do ensino foi possível identificar orientações
sobre frações ordinárias e decimas, além de obter informações indicando materiais didáticos para
auxiliar como: frutas, tiras e papeis.

O trabalho de Santos (2018) foi Uma investigação sobre o saber operações em periódicos
brasileiros de 1930 – 1960 e o objetivo era identificar como estava proposto as orientações para o
ensino do saber operação em periódicos brasileiros de 1930 a 1960. Teve como meio de fontes as
revistas: Revista de Ensino, Revista de Educação e Revista Educação. Entre trezentos periódicos
após o refinamento a autora identificou dezessete exemplares que havia artigos que abordavam o
saber elementar operação.

Deste modo Santos (2018) descreve como encontrou as orientações nos exemplares, ela inicia
fazendo uma apresentação das capas das revistas, após apresenta o exames dos periódicos brasileiros
de forma: primeiro dos anos de 1930 a 1940, década de 1950 e segui apresentando a Revista
Educação e Revista de Educação, chegando na conclusão que as orientações para o ensino das
operações era conduzido de forma pratica, recorrendo a objetos para relaciona-lo a quantidade, como
também a problemas com situações que estavam ao alcance do aluno.

O último trabalho examinado foi de Conceição (2018) intitulado Uma Caraterização das orientações
para problemas matemáticos para o ensino primário proposto em revistas pedagógica brasileiras
(1928 – 1951) teve como objetivo caracterizar os problemas em relação as orientações ao professor,
aos tipos de enunciados e aos conteúdos matemáticos. O mesmo utilizou como fundamentação
teórica o texto de Valente (2013) para o entendimento de história da educação matemática e
Vanlorez (2010) para justificar o uso das revistas o autor constata ao analisar os periódicos que

Foi possível constatar que todos os artigos orientavam que a utilização dos
problemas matemáticos para o ensino primário deveriam ser,
independentemente da sua variação, relacionados a vida cotidiana dos alunos.
E que essa necessidade se deu devido ao fato de os autores dos artigos
estarem preocupados em que o ensino da época fosse realizado de forma
significativa.

Além disso, ainda sobre as orientações, com relação a seleção dos problemas,
a indicação é que os problemas deveriam além de estarem atrelados ao
cotidiano do aluno, deveriam ser problemas sem algarismos, problemas livres
ou problemas escritos (CONCEIÇÃO, 2018, p. 27).

De acordo com as descrições que foi feita por meio do exame a esses trabalhos notamos que os
saberes elementares matemáticos no ensino primário eram divididos em saberes elementares
aritméticos e saberes elementares geométricos. Mas, foram identificados também trabalhos sobre um
saber porcentagem, um saber fração, um saber operações e, por fim, um sobre problemas
matemáticos. Todos os autores utilizaram as revistas como fonte em suas pesquisas.

Além disso constatamos que os pesquisadores em história da educação matemática desenvolveram
investigações em relação as fontes utilizadas no “Projetão”[vi] e que ocorreu uma mudança em
relação aos trabalhos examinados por SIlva (2017), todas as pesquisas abordaram temáticas que
utilizavam prioritariamente os periódicos como fonte. Ou seja, houve uma mudança os programas,
cadernos e legislação deixaram de ser as fontes priorizadas.
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CONSIDERAÇÕES

Com o objetivo de caracterizar os trabalhos de alunos que concluíram a graduação e desenvolveram
suas pesquisas na área da história da educação matemática no período de 2014 a 2018. Para tal, foi
feito uma leitura do trabalho de Silva (2017) que apresenta um primeiro levantamento dos trabalhos
de conclusão de curso no âmbito da história da educação matemática e em seguida foi dado
continuidade.

Por meio deste mapeamento foi possível ter acesso as pesquisas e identificar sobre o que o grupo
vinha pesquisando já que como somos pesquisadoras iniciantes, era de suma importância ter acesso
as pesquisas que já haviam sido desenvolvidas nessa área. Na continuidade foi possível constar que
das sete pesquisas examinadas continuam com temáticas relacionadas ao projeto "A constituição dos
saberes elementares matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso primário em
perspectiva histórico-comparativa, 1890 - 1970”. E o que diz respeito as fontes houve uma
mudança, pois em todas as pesquisas foram utilizadas como fonte periódicos. Com a ressalva que,
mesmo em alguns casos, os pesquisadores utilizando os mesmos exemplares foi possível fazer novas
interrogações.

Por fim, foi identificado ainda que os saberes aritméticos e geométricos podem ser identificados em
saberes mais específicos como saber porcentagem, saber fração, saber operações e em problemas
matemáticos. Dito de outra forma foi possível identificar nos periódicos examinados pelos autores
com orientações mais específicas.

Vale destacar que como qualquer produção em história da educação matemática esta é uma narrativa
provisória, uma vez que o uso de outras questões, ou da apresentação de outras fontes poderá
possibilitar a construção de um outro enredo.

[i] Professora Draª Ivanete Batista dos Santos.
[ii] É conduzido por pesquisadores de vários estados brasileiros, a exemplo de Wagner Rodrigues
Valente (UNIFESP-SP); Aparecida Rodrigues Silva Duarte (UNIBAN-SP); Cláudia Regina Flores
(UFSC-SC); David Antonio da Costa (UFSC-SC); Elisabete Zardo Búrigo (UFRGS-RS); Gladys
Denise Wielewski (UFMT-MT); Iran Abreu Mendes (UFRGN-RN); Ivanete Batista dos Santos
(UFS-SE); Josiane Pinto de Arruda (UFSC-SC); Lucia Maria Aversa Villela (USS-RJ); Maria
Cecília Bueno Fischer (UNISINOS-RS); Maria Célia Leme da Silva (UNIFESP-SP); Mercedes B. Q.
Pereira dos Santos (UFAL-AL); Neuza Bertoni Pinto (PUC-PR); Rosimeire Aparecida Soares
Borges (UNIVÁS-GO).

[iii] Sendo que sete deles foram orientados pela Prof.ª Dr.ª Ivanete Batista dos Santos e um pela
Prof.ª Drª. Denize da Silva Souza. A justificava de quase todos serem orientados pela Prof.ª Dr.ª
Ivanete Batista dos Santos é por ser ela a única professora do DMA da UFS que orienta em história
da educação matemática e por ser a condenadora do GHEMAT em Sergipe.
[iv] Foram orientados pela Prof.ª Dr.ª Ivanete Batista dos Santos.
[v] Coordenado pela a Profª. Drª. Ivanete Batista dos Santos
[vi] Nomenclatura para se referi ao projeto maior do GHEMAT “A constituição dos saberes
elementares matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso primário em perspectiva
histórico-comparativa, 1890 - 1970”.
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