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RESUMO

Neste artigo o objetivo foi caracterizar a história da educação matemática em Sergipe, para tanto,

onze trabalhos de dissertações foram examinados, quatro do Programa de Pós-Graduação em

Educação (PPGED), cinco do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática

(NPGECIMA), ambos da Universidade Federal de Sergipe (UFS), e dois trabalhos do Programa de

Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes (PPED/UNIT). Como fundamentação

teórica foi utilizado Valente (2013) para um entendimento acerca da história da educação

matemática. Por fim, como resultados pode-se destacar, dentre outros, que a partir de 2009 as

pesquisas com essa tendência ganham força no estado e apresentam uma forte relação com a

História Cultural. Palavras-chave: História da educação matemática. Sergipe. História Cultural.

ABSTRACT

In this paper the objetctive was to characterize the history of mathematics education in Sergipe,

therefore, eleven works of dissertations were examined, four of the Postgraduate Program in

Education (PPGED), five of the Postgraduate Program in Science and Mathematics Teaching

(NPGECIMA), both from the Federal University of Sergipe (UFS), and two works of the

Postgraduate Program in Education from the Tiradentes University (PPED/UNIT). The theorical

contribution came from the use of authors such as Valente (2013) to talk about history of

mathematics education. Finally, as results can be highlighted, among others, that from 2009 the

research on this tendency gain strength in the State and have a strong relationship with the
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INTRODUÇÃO

De acordo com Valente (2013), nos últimos anos um campo do saber que apresenta fortes

relações com a História da Educação tem ganhado destaque no Brasil, trata-se do estudo dos

aspectos relacionados ao ensino e aprendizagem da matemática nos mais diversos períodos

históricos, denominado como história da educação matemática[i] (hem), que é “a produção de

uma representação sobre o passado da educação matemática. Não qualquer representação, mas

aquela construída pelo ofício de historiador” (VALENTE, 2013, p. 25).

É possível perceber o crescimento e a consolidação dessa linha de pesquisa ao fazer um breve

levantamento de grandes eventos científicos dentro e fora do país, a saber: o 1º CIHEM

(Congresso Ibero-americano de História da Educação Matemática), realizado em Portugal no ano

de 2011. Um ano depois aconteceu no Brasil, em Vitória da Conquista (BA) o 1º ENAPHEM

(Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática) e em 2013 o 2º CIHEM que

aconteceu no México, no ano de 2014 o 2º ENAPHEM na cidade de Baurú (SP) e por fim, em 2015

ocorreu em Belém (PA) o 3º CIHEM. Vale destacar que em outubro/novembro deste ano ocorrerá o

3º ENAPHEM, na cidade de São Mateus (ES).

Dessa maneira é possível considerar que é uma vertente muito nova dentro da Educação

Matemática e que “as pesquisas que têm interesse pela história da educação matemática revelam,

na atualidade, tendências diferentes” (VALENTE, 2013, p. 24). Assim, é preciso destacar que

[...] os diversos modos existentes que tratam história da educação

matemática distinguem-se, ao que tudo indica, pelo lugar ocupado pelos

pesquisadores interessados no assunto. Há aqueles, por exemplo, que se

localizam no âmbito da História da Matemática, e levam em conta que a

história da educação matemática é uma espécie de subconjunto da História

da Matemática. Existem os que se situam strictu senso no âmbito dos

estudos da Didática da Matemática; para esses pesquisadores, a história da

educação matemática deve-se colocar a serviço da aprendizagem da

Matemática. Há, ainda, aqueles que, de algum modo buscam apoio em

bases filosóficas, para caracterizar o passado da educação matemática,

produzindo algo próximo a uma filosofia da história da educação

matemática. Por fim, existem os que consideram que a história da educação

matemática é um tema pertencente à história da educação, que por sua vez

constitui um dos temas da história (VALENTE, 2013, p. 24).
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Nas palavras do autor existem vários entendimentos a respeito das pesquisas em história da

educação matemática, que vão desde os que a consideram como parte da História da Matemática,

passando pelos que a entendem como instrumento didático para o ensino da Matemática, ou

mesmo a abordam como sendo uma espécie de filosofia até chegar aos que a considera uma

especificidade da história da educação.

Considerando essas vertentes, neste texto o objetivo foi caracterizar as pesquisas em história da

educação matemática em Sergipe, a partir das dissertações localizadas em três programas de

pós-graduação do estado[ii] que de alguma forma trabalham aspectos relacionados ao ensino e

aprendizagem de Matemática. Desse modo, foram localizados onze trabalhos publicados entre os

anos de 2009 e 2016, que apresentam algum aspecto relacionado à linha de pesquisa aqui tratada.

Um exame desses trabalhos é apresentado nos tópicos a seguir. Vale salientar que para efeito de

organização, os tópicos estão de acordo o programa de pós-graduação em que as pesquisas foram

produzidas. TRABALHOS DEFENDIDOS NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

(PPGED) - UFS

No Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe (PPGED/UFS),

foram localizados quatro trabalhos que de alguma forma apresentam relação com a história da

educação matemática, defendidos entre os anos de 2009 e 2015.

Esses trabalhos versam sobre diversas temáticas, como, por exemplo, o ensino do Cálculo na UFS;

a Matemática no Atheneu sergipense em tempos de reforma; o ensino da disciplina Desenho no

mesmo colégio e o uso das Cartas de Parker[iii] para ensino de Aritmética em Sergipe. Para fins de

compreensão, esses trabalhos são apresentados na Tabela 1 a seguir:

Tabela 1: Trabalhos sobre história da educação matemática no PPGED/UFS
Título Autor(a) / Orientador (a) Ano
Uma disciplina, uma história: Cálculo na
Licenciatura em Matemática da Universidade
Federal de Sergipe (1972-1990)

Fabiana Cristina Oliveira Silva
de Oliveira / Eva Maria
Siqueira Alves

2009

Uma história da disciplina matemática no
Atheneu Sergipense durante a ação da reforma
Francisco Campos (1938-1942)

Suely Cristina Silva Souza /
Eva Maria Siqueira Alves 2011

Do ponto à forma: a disciplina Desenho no
Atheneu Sergipense (1905-1930)

Danielle Virgine Santos
Guimarães / Eva Maria
Siqueira Alves

2012

Apresentai os fatos, ensinais a efetuar o mundo:
As cartas de Parker em Sergipe (1912-1953)

Adriana Menezes de Santana /
Eva Maria Siqueira Alves 2015
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Fonte: Tabela elaborada a partir dos trabalhos localizados no PPGED/UFS que versam sobre

história da educação matemática.

Seguindo a ordem cronológica dos trabalhos, o primeiro é o de Oliveira (2009), nele, a autora teve

por objetivo construir uma história da disciplina Cálculo no curso de Licenciatura em Matemática da

Universidade Federal de Sergipe, durante o período de 1972 a 1990. Para tanto, examina o

percurso histórico da disciplina por meio da carga horária, dos pré-requisitos, de seus conteúdos,

seus professores e métodos de ensino.

As principais fontes utilizadas foram planos de aula, resoluções, relatórios, livros didáticos e relatos

orais. Sua fundamentação teórica tem como base Bourdieu (2004), Boyer (1974), Certeau (2006),

Chartier (1990), Chervel (1990) e Julia (2001).

Com sua pesquisa pode inferir que as mudanças na disciplina Cálculo tocantes à carga horária

foram de grande relevância, porém, se tratando de pré-requisitos e ementas as alterações foram

menores. Ao decorrer dos anos a disciplina foi configurada paulatinamente e antes de assumir sua

última formação perpassou por diferentes disciplinas, com reformulações em sua configuração,

com cargas horárias distintas, mas com os mesmos conteúdos.

Já no trabalho de Souza (2011), o objetivo foi analisar a configuração da disciplina Matemática no

Atheneu Sergipense, segundo as propostas estabelecidas pela Reforma Francisco Campos, entres

os anos de 1938 e 1943, a fim de estabelecer o seu processo de implementação na formação dos

discentes e atuação dos docentes dessa intuição.

Em busca do seu objetivo, utilizou fontes como Leis, Decretos, Regulamentos Institucionais, Diário

Oficial, Jornais, Livros de Atas, Cadernetas, Boletins, Livro de Matrículas, Livro de Pontos e Teses

de concursos. Com uma fundamentação teórica composta por Chervel (1990); Jullia (2001);

Forquin (1993); Bourdieu (2008; 2005; 2004 e 1996); Sirinelli (1998). Como resultados, dentre

outros, constatou que:

[...] a Matemática surgiu como disciplina escolar no Atheneu Sergipense

durante a implementação do Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938,

quando atendeu todas as determinações da Reforma Francisco Campos, nos

termos da Lei Federal, através do Decreto nº. 21.241, de 4 de abril de 1932

(SOUZA, 2011, p. 197).

Dessa maneira, ela mostra que a implementação da disciplina Matemática no Atheneu Sergipense

se deu a partir das determinações impostas pela Reforma Francisco Campos.

Outro trabalho produzido no PPGED/UFS é o de Guimarães (2012), cujo objetivo foi analisar a
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história da disciplina Desenho no Atheneu Sergipense, entre os anos de 1905 e 1930, atrelando as

práticas desenvolvidas na instituição com as previsões legais em níveis nacional e estadual, bem

como localizar o Desenho no discurso dos intelectuais que defendiam sua presença na educação

secundária do Brasil no período em questão.

Como fundamentação teórica utilizou autores como Bourdieu (1996), Chervel (1990), Ginzburg

(1989) e Julia (2001). Como fontes, legislações nacionais e estaduais, atas da Congregação do

Atheneu Sergipense, correspondências administrativas, publicações na imprensa, relatórios

administrativos, boletins e solicitações de materiais para aulas de desenho e conjunto de modelos

no formato de lâminas contendo imagens utilizadas nas cópias das aulas de Desenho.

Ao final constatou a percepção do caráter geométrico da disciplina, o conhecimento das medidas

tomadas para a sua manutenção no curso secundário, o entendimento a respeito de como as

constantes mudanças legais atingiram o Desenho no ambiente escolar e os prejuízos fundamentais

causados por essas alterações, sobretudo seus reflexos no status do professor de Desenho.

Por fim, fechando o rol dos trabalhos produzidos no NPGED/UFS que apresentam relação com a

história da educação matemática, o trabalho de Santana (2015), o qual teve por objetivo principal

investigar a circulação das Cartas de Parker, materiais escolares voltados à disciplina Aritmética,

que contribuíram para a modernização do ensino dessa disciplina.

A autora utilizou as cartas de Parker, materiais escolares voltados para o ensino de Aritmética,

como fontes da sua pesquisa. Como fundamentação teórica, Felgueiras (2010b), Carvalho (2011),

Chervel (1990) e Chartier (1990).

Como resultados constatou que as cartas de Parker eram consideradas como instrumentos

moderadores do ensino primário, verificou que a busca pela modernidade pedagógica, através da

instituição de uma nova forma de ensinar as crianças, ficou no centro dos investimentos

governamentais. As cartas de Parker contribuíram para apresentação e ensino da disciplina

Aritmética de forma inovadora ao utilizar fatos e/ou situações cotidianas dos alunos.

Portanto, a leitura dos trabalhos produzidos no PPGED/UFS sobre a história da educação

matemática, nos permite afirmar que esses trabalhos apresentam uma forte relação com a história

cultural, com a presença marcante de autores como Bourdieu (1996), Chervel (1990), Chartier

(1990), Ginzburg (1989) e Julia (2001). É possível destacar também que as pesquisas apresentam

em comum o fato de versarem sobre a história de alguma disciplina relacionada com a matemática

e serem orientados pela Profª Drª Eva Maria Siqueira Alves. TRABALHOS DEFENDIDOS NO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

(NPGECIMA/UFS)
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O que leitura dos trabalhos produzidos no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e

Matemática da Universidade Federal de Sergipe (NPGECIMA/UFS) pode revelar a respeito da

história da educação matemática no estado?

Com o intuito de responder esse questionamento e para termos uma visão geral desses trabalhos

foi elaborada a Tabela 2 a seguir.

Tabela 2: Trabalhos sobre história da educação matemática no NPGECIMA/UFS
Título Autor(a) / Orientador(a) Ano
Aproximações e distanciamentos sobre saberes
elementares geométricos no ensino primário
entre Sergipe e São Paulo (1911-1930)

Simone Silva da Fonseca /
Ivanete Batista dos Santos 2015

Uma investigação acerca dos saberes
matemáticos na formação de normalistas em
Sergipe (1890 – 1930)

Valdeci Josefa de Jesus Santos /
Ivanete Batista dos Santos 2015

Saberes elementares aritméticos no ensino
primário em Sergipe (1890 a 1944)

Wilma Fernandes Rocha /
Ivanete Batista dos Santos 2016

Uma investigação sobre os saberes elementares
matemáticos presentes em concursos para
professores primários em Sergipe (1874 – 1924)

Heloísa Helena Silva / Ivanete
Batista dos Santos 2016

Materiais de ensino e os saberes elementares
matemáticos, Sergipe (1911-1931)

Jessica Cravo dos Santos /
Ivanete Batista dos Santos 2016

Fonte: Tabela elaborada a partir dos trabalhos localizados no NPGECIMA/UFS que versam sobre

história da educação matemática.

O trabalho de Fonseca (2015) apresentou o objetivo de identificar as aproximações e

distanciamentos sobre os saberes elementares geométricos no ensino primário entre Sergipe e São

Paulo, no período de 1911 a 1930, a partir do(s) conteúdo(s), método(s) e recurso(s).

Para alcançar tal objetivo, foram localizadas e examinadas fontes como Regulamentos, Decretos,

Leis, Programas e o Manual de Coisas de Calkins (1950). Ao longo do texto a autora buscou

explanar suas inferências a partir da análise das fontes utilizadas, no que diz respeito ao seu

objetivo. Para fundamentar sua fala, adotou autores como e Chartier (2002), Nunes (1998), Souza

(2013), Valente (2007) e Valente (2013).

Assim, nas suas considerações apresentou, dentre outras coisas, que os elementos de

aproximações entre os dois estados em questão são disciplinas/matérias de Formas, Geometria,

Desenho e Trabalhos manuais, para São Paulo, e Desenho e Trabalhos manuais, para Sergipe. A
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modelagem foi incorporada aos Trabalhos manuais como conteúdo nos dois estados. Constatou

como elementos de distanciamentos, por exemplo, a presença das Formas e da Geometria em São

Paulo e em Sergipe os conteúdos referentes à Geometria incorporados ao Desenho.

Na pesquisa de Santos (2015), com objetivo analisar como foram organizados os saberes

matemáticos (Aritmética, Álgebra, Geometria e Desenho) para o curso normal do Instituto de

Educação Rui Barbosa (IERB) no estado de Sergipe, a partir da legislação publicada dos anos 1890

aos anos 30 do século XX.

Para tanto, Determinações Oficiais (regulamentos, leis e programas de ensino) prescritos para o

curso normal foram utilizadas como fontes principais em seu trabalho. Apoiou-se em um

referencial teórico com Valente (2013), Chartier (1990, 2002), Chervel (1990) e Le Goff (2003).

A autora em sua pesquisa conseguiu verificar evidências que conduziram ao registro da presença

de saberes matemáticos na formação das normalistas do estado de Sergipe, tais saberes diziam

respeito à Aritmética; Álgebra, Geometria e desenho com a ressalva que os saberes relacionados à

geometria, também aparecem na matéria de trabalhos manuais.

A leitura dos documentos e a análise das fontes demonstraram o tipo de formação matemática

exigida das moças que atuariam como professoras no magistério primário, desde 1890, e como se

modificou até o ano de 1930. Nos primeiros documentos analisados, percebeu-se uma mudança

considerável na oferta de matérias. Vale destacar que ela constata a presença da Aritmética em

todos os documentos pesquisados.

Outra dissertação em questão, Rocha (2016), cujo objetivo analisar saberes elementares

aritméticos para o ensino primário em Sergipe, em documentos oficiais, no período de 1890 a

1944.

A autora examinou fontes como Regulamentos da Instrução Pública primária, Programas de

Ensino, Relatórios sobre Grupos Escolares, Mensagens de Presidentes do Estado e Manuais de

ensino. Utilizou como fundamentação teórica Valente (2013), Bloch (2002) e Chartier (2002). Para

o exame das fontes um entendimento inicial sobre saberes elementares aritméticos foi adotado a

partir de Valente (2015), com o desenvolvimento da pesquisa esse entendimento foi refinado,

norteado pelos manuais Aritmética Escolar, de Antonio Trajano, e Lições de Coisas¸ de Calkins.

Ao final da sua pesquisa constatou princípios adotados por Calkins (1886/1950), que passavam por

etapas como a imaginação, o juízo, a observação, consequentemente, à comparação e

classificação, para chegar ao conhecimento nos saberes elementares aritméticos. Que o método

indicado para o ensino primário era o intuitivo até a década de 1920, com indícios de mudança
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para o que preconizavam os princípios da Escola Nova desde essa época e com maior ênfase após

a década de 1930.

Silva (2016), teve por objetivo investigar sobre os saberes elementares matemáticos presentes em

provas de concursos para professores primários em Sergipe no período de 1874 a 1924.

Para tanto, utilizou como fontes: provas de concursos, decretos, leis, regulamentos e mensagens

de presidentes do Estado de Sergipe. Como fundamentação teórica utilizou Valente (2013),

Chartier (1995), Julia (2001) e Chervel (1990). Como resultados identificou provas dos tipos

dissertativas e de resolução, com a presença de saberes como, por exemplo, operações

fundamentais com inteiros, redução de frações a decimais, conversão de medidas de capacidade

em camadas e teoria e propriedade das proporções.

Constatou que os candidatos ou os membros da congregação que elaboraram as provas tomaram

os manuais de Antonio Trajano como referência. Que é possível identificar elementos de

aproximação com os saberes elementares matemáticos dos manuais em relação aos enunciados e

resoluções como, por exemplo, divisibilidade e números primos entre si.

Finalizando os trabalhos do NPGECIMA/UFS que abordam a história da educação matemática,

Santos (2016) buscou responder uma indagação a respeito de que materiais de ensino foram

prescritos e quais seus possíveis usos, no ensino primário dos saberes elementares matemáticos

abordados nos grupos escolares sergipanos, entre os anos de 1911 a 1931?

Como fontes principais foram utilizados Regulamentos, Decretos e Programas de ensino. Com uma

fundamentação teórica embasada em Valente (2007, 2013), Bloch (2001), Le Goff (2003), Julia

(2001), Azevedo (2009), Calkins (1950) e Valdemarin (2004).

Como um dos resultados da pesquisa pode-se afirmar que a autora identificou que os materiais de

ensino era indicados para uso na escola primária sergipana atrelados aos saberes elementares

ligados à disciplina Aritmética e Geometria. Ela encontrou ainda que:

[...] no ensino dos saberes matemáticos, materiais como: Cartas de

Parker, palitos, tornos, contadores, pesos e medidas, réguas,

esquadros, compassos, sólidos geométricos, entre outros, eram

prescritos ao ensino primário, além dos objetos pertencentes ao

próprio cotidiano dos alunos, como os contidos na sala de aula, por

exemplo (SANTOS, 2016, p. 56).

Verifica-se que de acordo com Santos (2016) os materiais indicados para uso na escola primária

de Sergipe eram os mais diversos possíveis, envolvendo inclusive alguns objetos encontrados no
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cotidiano das crianças.

Diante do que foi apresentado, é possível afirmar que as pesquisas envolvendo a história da

educação matemática no NPGECIMA/UFS começam a ser publicadas a partir do ano de 2015, em

sua maioria versam sobre aspectos relacionados aos saberes elementares matemáticos. Como

aproximação desses trabalhos é possível destacar, também, alguns autores que ajudam na

fundamentação, como, por exemplo, Valente (2013), Chartier (1990), Chervel (1990) e Julia

(2001); e o fato de serem orientados pela Profª Drª Ivanete Batista dos Santos. TRABALHOS

DEFENDIDOS NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPED/UNIT)

Trabalhos envolvendo história da educação matemática também foram encontrados no Programa

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes (PPED/UNIT). Trata-se de duas

pesquisas, publicadas nos anos de 2012 e 2014 respectivamente, como é possível ver na Tabela 3

a seguir.

Tabela 3: Trabalhos sobre história da educação matemática no PPED/UNIT
Título Autor(a) / Orientador (a) Ano
Genaro Dantas Silva: o ponto de inflexão no
ensino de Matemática em Sergipe

José Gilvan da Luz /Miguel
André Berger 2012

Antônio Bandeira Trajano e o método intuitivo
para o ensino de Arithmetica (1879-1954)

Marcus Aldenisson de Oliveira
/ Ilka Miglio de Mesquita 2014

Fonte: Tabela elaborada a partir dos trabalhos localizados no NPGECIMA/UFS que versam sobre

história da educação matemática.

Luz (2012), objetivou a reconstituição da trajetória de vida do matemático e professor sergipano

Genaro Dantas Silva, apresentado de que forma ele se tronou o ponto de inflexão no ensino de

Matemática no estado. Para atingir tal finalidade, o autor adotou como referencial teórico Le Goff,

Julia, Chartier, Bordieu.

Como resultados é possível destacar que o encontro de Genaro Dantas Silva com seu amigo José

Antônio Maximínio fez com que ele refletisse a respeito de novos conceitos de Matemática e das

ciências de uma maneira geral.

A pesquisa evidenciou ainda que as contribuições de Genaro Dantas aconteceram nas mais

diversas direções, destacando-se a divulgação do Movimento da Matemática Moderna, bem como

na tomada de consciência da Álgebra Moderna no estado de Sergipe.

O outro trabalho, de Oliveira (2014), o autor buscou analisar a configuração do método intuitivo

presente na composição da trilogia Aritmética – Progressiva, Elementar illustrada e Primária, de

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/uma_caracteriazacao_da_historia_da_educacao_matematica_em_sergipe.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.9-12,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



Antônio Bandeira Trajano.

No texto o autor utiliza como fontes As Arithméticas: Progressiva, Elementar Ilustrada e Primária,

livros de Trajano, destacando a presença do método intuitivo nas obras. O autor faz uso de

referenciais relacionados com a História Cultural e com a História da Educação, como por exemplo

Chartier (1998); Le Goff (1994); Valdemarin (2004); Souza (1998); Choppin (2004); Bittencourt

(2004), etc.

Como resultados é possível destacar, dentre outros fatos, que as atividades presentes nos três

livros foram caracterizadas de modo gradual e que adotou algumas regras orientadas pelo método

intuitivo. Uma dessas regras era que o aluno pudesse praticar através de exercícios o que havia

sido ensinado por artifícios matemáticos, a fim de evidenciar a coerência daqueles procedimentos.

Portanto, os trabalhos encontrados no PPED/UNIT não trazem relação entre si que vá além do fato

de poderem ser considerados como pertencentes à história da educação matemática, pois um

versa sobre a trajetória de um professor sergipano que ajudou a desenvolver a Matemática no

estado, o outro, por sua vez aborda o método intuitivo em três livros de Antônio Trajano.

Considerações Com o intuito de caracterizar as pesquisas em história da educação matemática

em Sergipe, foi feito um exame de trabalhos de dissertações que de alguma forma possuíam

aspectos relacionados ao ensino e aprendizagem de Matemática, localizados em três programas de

pós-graduação do estado: NPGECIMA (UFS), PPGED (UFS) e PPED (UNIT). Após isso, foi possível

constatar que é um linha de pesquisa que está em crescimento em Sergipe, principalmente a partir

de 2009. Alguns autores são comumente adotados, não em todos, nos trabalhos orientados nessa

linha de pesquisa, por exemplo, Valente, Chartier, Chervel, Julia, Bourdieu e Le Goff. Foi possível

perceber, também, que as orientações, até o momento desta pesquisa, estão sendo realizadas por

apenas duas professoras na Universidade Federal de Sergipe, a saber, Ivanete Batista dos Santos

e Eva Maria Siqueira Alves, dos programas NPGECIMA e PPGED, respectivamente. No caso dos

trabalhos da Universidade Tiradentes, foram orientados pelos professores Ilka Miglio de Mesquita e

Miguel André Berger. Por fim, vale ressaltar a importância dessas pesquisas de maneira a

contribuir para a construção de uma história acerca do ensino de matemática no estado. De modo

geral, espera-se que este trabalho possa auxiliar em futuras pesquisas no que diz respeito à

quantificação e caracterização dos trabalhos produzidos no âmbito da hem em Sergipe.
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