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Resumo: Neste artigo são apresentados os resultados de uma pesquisa que teve por objetivo construir um

entendimento para saberes elementares aritméticos no ensino primário de Sergipe no final do século XIX. A

construção foi realizada em fontes como Regulamentos da Instrução Pública, Relatórios sobre Grupos

Escolares e Mensagens de Presidentes do Estado. Para tanto buscou-se em autores como, Oliveira(2013) e

Souza (2006) o aporte teórico em relação a história da educação matemática. A investigação permitiu tecer

um entendimento para saberes elementares aritméticos que foram construídos em decorrência da indicação

dos manuais de Trajano e Calkins mencionados em Relatórios e Mensagens que tratavam do ensino primário

sergipano. Palavras-chave: Saberes Elementares Aritméticos. Ensino Primário de Sergipe. Mensagens e

Relatórios de Sergipe. Abstract:. This article presents the results of a survey that aimed to build an

understanding for elementary arithmetical knowledge in primary education of Sergipe in the late nineteenth

century. The construction was carried out in sources such as Regulations of Public Instruction, Reports on

School Groups and Messages State Presidents. Therefore we sought in authors such as Oliveira (2013) and

Souza (2006) the theoretical framework regarding the history of mathematics education. The investigation

has weave an understanding for elementary arithmetical knowledge which were built as a result of the

indication of Trajan and Calkins manuals mentioned in reports and messages that addressed the Sergipe

primary education. Keywords: Arithmetical Elementary Knowledge. Primary Education of Sergipe. Messages

and Sergipe Reports.
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O exame efetuado em diversos documentos em busca de um entendimento para os saberes elementares

aritméticos serviu de motivação para que fossem esmiuçadas fontes como Decretos que continham

Regulamentos da Instrução Pública Primária e Secundária de Sergipe, Mensagens[i] de Presidentes do

Estado[ii], Relatórios[iii] sobre a Instrução Pública, que a partir delas foram identificadas características

acerca dos saberes elementares aritméticos do ensino primário, no período final do século XIX, além da

identificação de manuais utilizados.

Os Regulamentos da Instrução Pública Primária foi o passo inicial que auxiliou na compressão sobre a

organização e propostas de modernização do ensino.

O primeiro de três regulamentos examinados foi o Regulamento da Instrução Pública Primária, instituído por

meio do Decreto nº 30 de 15 de março de 1890. Nesse documento relacionado ao ensino, no período

imediatamente posterior à Proclamação da República, já mencionava a necessidade de uma reforma radical à

instrução pública no Estado de Sergipe, com a ressalva sobre as que já aconteceram não terem surtido efeito

na prática. O referido Regulamento foi posto em circulação através do Decreto de 14 de março de 1890 e,

nele, constava que a instrução pública primária, secundária e normal do Estado, daquele momento em diante,

seria regida e ministrada de acordo com as prescrições do Regulamento por ele baixado, e que compreenderia

não só as matérias/disciplinas[iv] constantes do Regulamento, como também as que o governo julgasse

conveniente adicionar.

No ensino público primário, nessa época, foram criadas escolas[v] e mantidas, de acordo com o Regulamento,

para as crianças que tivessem completado sete anos de idade. Além disso, os materiais de ensino presentes

na escola que seriam utilizados nos estudos de aritmética foram identificados como: Arithmometro de

Arens[vi], contador mecânico[vii]; coleção de padrões do systema de pesos e medidas.

Havia uma classificação das escolas que era por entrância[viii] e a nomeação dos professores deveria atender

a condições que se enquadrassem na cadeira de primeira entrância[ix]. A competência pela direção e

fiscalização do ensino destinava-se ao Chefe de Estado e era executada pelo diretor de ensino, pelos

delegados do conselho da instrução, pelo diretor da congregação do Atheneu Sergipense[x], pelo diretor da

congregação da Escola Normal e pelos comissários do governo. Nos municípios poderiam ter um ou mais

representantes do diretor geral[xi]. Os comissários do governo também auxiliavam o diretor geral e, para

isso, visitavam as escolas, assistiam ao exame final[xii] e apresentavam um relatório minucioso de tudo o que

tinham observado, indicando as providências necessárias à boa marcha[xiii] do serviço, apresentando-o ao

diretor geral.

Observou-se que, no mês seguinte do mesmo ano em que foi decretado o Regulamento de 1890, o ensino

primário obrigatório foi estabelecido no município da capital, com o decreto N. 57, por haver notado um

grande número de crianças que não recebiam a instrução primária. Essa medida não poderia ser extensiva a

todo Estado, por falta de reconhecimento de recursos[xiv].
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O terceiro Regulamento localizado foi publicado por meio do Decreto N. 45 de dezenove de janeiro de

1893[xv], porém a autorização para reformar o ensino público com modificações convenientes ao seu

desenvolvimento foi dada em 1899, através da Lei N. 336[xvi] pelo Presidente do Estado de Sergipe, Olympio

de Souza Campos. Observou-se que, em muitas escolas, o ensino primário não era ministrado por professores

com formação adequada. Essa observação foi corroborada pela mensagem apresentada pelo mesmo

Presidente à Assembleia Legislativa em 07 de setembro de 1900, conforme pode ser visto:

[...] indivíduos com regulares habilitações não se sujeitam a ser professores primários [...]

fogem do magistério [...] alguns políticos exigem dos governos a nomeação de docentes

para indivíduos que ainda devem ser discentes [...] e d’ahi falta idoneidade no professorado

(CAMPOS, 1900, p.9).

O Decreto e a mensagem de Olympio Campos vieram com a proposta de atender a necessidade de regularizar

o preenchimento das cadeiras, além disso, na mensagem ele também afirmava que o concurso[xvii] era uma

verdadeira farsa. Disso pode-se concluir que, provavelmente, as medidas tomadas pareciam não garantir a

solução do problema da idoneidade do professorado.

Na tentativa de consolidar a legislação concernente ao ensino público primário, foi decretada a Lei N. 398, de

31 de outubro de 1900, autorizada pelo Presidente do Estado. Nela ficou determinado que as escolas fossem

de uma só categoria[xviii] e de um só “gráo”. Então, analisou-se o Regulamento reformado do Ensino Público

através do Decreto N. 501 do ano seguinte, onde a divisão do ensino era a mesma de 1890 e de 1893, com a

ressalva da gratuidade. A compreensão dos Regulamentos já mencionados possibilitou o entendimento inicial

da organização do ensino primário em Sergipe.

Para dar continuidade às regulamentações para a instrução pública, novas medidas foram tomadas, a

exemplo da deliberação apresentada no Art. 4 do Regulamento de 1901, que apontava a tentativa de

mudanças quando enfatizava que: “o ensino primário será ministrado em prédios do Estado, com precisas

accommodações e necessárias condições pedagogicas.” (SERGIPE, 1901, p. 77). Logo, no primeiro item do

mesmo artigo, apresentava uma solução para o momento, assim observada: enquanto os edifícios públicos

não fossem construídos, seria autorizado o aluguel de casas para as escolas classificadas em três ordens: as

do sexo masculino, sexo feminino e mixtas, a depender das “cadeiras”.

A busca por vestígios que levassem ao esclarecimento de como se procedeu o ensino primário permitiu a

identificação das quatro mensagens presidenciais apresentadas à Assembleia Legislativa de Sergipe até o ano

de 1910[xix] a serem apreciadas a seguir.

Inicialmente, o Presidente Josino Menezes, numa mensagem prescreveu: “Evoluir é a grande lei”, mas

destacava que nem sempre isso era possível, pois “o estabelecimento prático de reformas esbarra-se em taes
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embaraços, que muitas vezes torna-se improfícuo o melhor plano. Precisamos sobretudo de práticos”

(MENEZES, 1903, p.11); e questionou acerca do que o aluno aprendia na escola, respondendo em seguida:

“ler, escrever e contar”, devido ao mestre não passar de um “discípulo” mais adiantado, sem habilitações

pedagógicas. Do que foi descrito até agora, só é possível identificar saberes elementares se for efetuada uma

inferência em relação ao contar?

Será que o saber elementar aritmético estaria relacionado apenas ao “contar”?

Em busca de respostas, será continuada a análise das fontes.

Na mesma mensagem transcrita no parágrafo anterior, verificou-se que o Presidente do Estado de Sergipe, à

época, fez críticas aos Regulamentos e apresentou um esboço de nove artigos de lei com as ideias principais

sobre uma organização da instrução primária. Nesses artigos, pode-se destacar que o curso primário público

era administrado e ministrado pelo Estado em: escolas públicas, grupos escolares e liceus primários[xx]. As

escolas públicas deveriam ser de duas categorias[xxi]. O método indicado era o intuitivo e um destaque,

antes não mencionado, era a afirmação: “servindo o livro de auxiliar”; todavia não é posta a identificação do

livro, contudo essa era uma recomendação de que o professor utilizasse o livro para orientar suas atividades

com os alunos.

O Presidente Guilherme de Souza Campos também emitiu duas mensagens. No que se referia ao ensino

primário, no ano de 1907, apenas descreveu quais professores fizeram concurso. Posteriormente, em 1908,

discorreu sobre a falta de professores diplomados e explicitava que a nomeação de professores era feita sem

concurso regular.

A última mensagem desse período foi apresentada pelo Presidente José Rodrigues da Costa Dórea, em 07 de

setembro de 1910, que expôs a dificuldade de melhorar as condições das escolas primárias devido aos

recursos do orçamento “continuam a funcionar em prédios impróprios, acanhados, quentes, quase sem

mobília, e está má. [...] a distribuição das escolas não tem obedecido ao critério da população escolar”.

(DÓREA, 1910, p. 32-33). Continuou a mensagem observando que o método era atrasado, não

correspondendo aos gastos que o Estado fez e complementou: “A criança aprende pela repetição fasdiosa e

cansativa, e não porque se procure desenvolver nella a comprehensão das coisas” (DÓREA, 1910, p. 33). Por

fim, discorreu sobre a remodelação do ensino como algo que necessitaria tempo, perseverança e introdução

de elementos novos.

É notório pelos recortes das fontes apresentadas que, em Sergipe, os governos procuraram promover

mudanças por meio de Leis, de Decretos, Regulamentos, mas essas mudanças ao que tudo indica nem

sempre se cumpriram. Por razões como a falta de recursos, a construção de prédios próprios não foi

realizada. Do Decreto da Instrução Primária de N. 501 de 1901, analisado em linhas anteriores, passou-se um

longo período sem alterações na instrução primária sergipana, o que já causava descontentamento nos

dirigentes da época. Então o Presidente José Rodrigues da Costa Dórea deu nova organização do Ensino no
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Estado com o Decreto N. 563 de 12 de agosto de 1911, atendendo a solicitações já mencionadas por outros

gestores, como a de que o ensino público primário era ainda ministrado por processos obsoletos e

condenados pela moderna Pedagogia[xxii]. Diante disso, o Regulamento do Ensino Primário, por ele baixado,

ditou que o ensino primário deveria ser ministrado em grupos escolares e escolas isoladas. Nesse Decreto, no

Art. 8, estava prescrito que anexos: “à Escola Normal haverá um grupo escolar e uma escola isolada para a

prática dos alumnos normalistas” (SERGIPE, 1911, p. 16). Constatou-se, então, o surgimento do primeiro

grupo escolar junto a uma escola de formação de professores que seria extinto após a criação de um grupo

escolar próprio[xxiii]. Dito de outra forma, a partir da Reforma de 1911, o Estado inaugurou o modelo dos

grupos escolares, enquanto nova proposta de organização do ensino primário. Segundo intelectuais da época,

de acordo com Oliveira (2013), a implantação dos grupos escolares incorporava o projeto político civilizador

da República e a possibilidade de corrigir as deficiências das escolas isoladas, consideradas ineficientes, com

precário atendimento e vulnerável ao poder político local dos municípios e povoações onde eram situadas.

A partir de uma identificação ou de um entendimento possível sobre a organização do ensino primário em

Sergipe, retoma-se a busca pelos saberes elementares aritméticos.

Saberes elementares aritméticos: a construção de um a partir dos Regulamentos de Sergipe

Depois do exame das fontes em relação à organização do ensino primário, buscou-se um refinamento da

compreensão sobre saberes elementares aritméticos, visto que foram postos por Valente (2015), os saberes

elementares matemáticos, como aqueles identificados em disciplinas ou matérias que apresentam de alguma

forma referências aos números e à arte de calcular por meio de algarismos aritméticos. Nos Regulamentos da

Instrução Pública, expedidos através de Decretos, de acordo com a Lei vigente pelo Presidente do Estado

continham indicações em relação às matérias/disciplinas. Logo, a partir dessas informações postas em várias

fontes que foi elaborado o quadro 3, por meio da adoção de uma sequência cronológica de 1890 a 1931.

Quadro 03 – Regulamentos no período de 1890 a 1931
Data Tipo de documento Matérias/disciplinas

15-03-1890

Decreto nº 30

Dá Regulamento para a Instrução Pública primária,
secundária e normal do Estado de Sergipe.

Aritmética e sistema métrico.

19-01-1893

Decreto nº 45

Determina que no serviço da instrução pública se observe o
Regulamento

Noções de aritmética e sistema métrico.

05-08-1901
Decreto nº 501

Regulamento expedido em virtude do decreto.
Aritmética.

12-08-1911

Decreto nº 563

Da nova organização ao Ensino do Estado, mandando que
sejam observados os Regulamentos que com este baixam.

Aritmética até regra de três.
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19-10-1912

Decreto nº 571

Expede Regulamento para a Instrução Pública primária,
normal e secundária do Estado de Sergipe

Aritmética até regra de três

09-01-1915

Decreto nº 587

Expede Regulamento para o serviço da Instrução Pública do
Estado de Sergipe

Aritmética até Sistema Métrico com todas
as operações.

29-10-1921
Decreto nº 724

Dá novo regulamento à Instrução Pública

Cálculo aritmético sobre números inteiros e
frações; Sistema métrico decimal.

11-03-1924
Decreto nº 867

Dá novo regulamento à Instrução Pública

No ensino elementar Aritmética,
compreendidas as quatro operações
fundamentais e o sistema métrico decimal e
no ensino superior Aritmética elementar.

03-02-1931
Decreto nº25

Dá novo regulamento à Instrução Primária do Estado

Aritmética, até sistema métrico, inclusive
cálculo.

Fonte: Quadro elaborado a partir de documentos localizados no Arquivo Público de Sergipe (APES), na

Biblioteca Pública Epifânio Dórea (BPED), no Instituto Histórico e geográfico de Sergipe (IHGSE), localizados

em Aracaju - SE e disponíveis no repositório da UFSC.

Nos Regulamentos postos no Quadro 03, é possível identificar o uso da expressão matérias/disciplinas e

constatou-se que a abrangência do conteúdo é modificada. Por exemplo, em 1901, era Aritmética, mas em

1915, era Aritmética até Sistema Métrico com todas as operações. Em fontes como a datada de 1911 há a

seguinte informação: Na organização do ensino primário de 1911, as matérias/disciplinas distribuídas por

quatro anos foram: a) Leitura, escrita e caligrafia; b) Instrução cívica e moral; c) Lições de coisas; d) Ensino

prático da língua portuguesa; e) Aritmética até regra três; f) Desenho; g) Noções de Geografia Geral e de

História, especialmente do Brasil; h) Ginástica; i) Trabalhos manuais e cantos. Ainda em relação aos

Regulamentos postos no Quadro 3, constata-se que para os saberes elementares aritméticos, em 1911, foi

acrescido até regra de três e salienta-se no Decreto que “o governo expedirá programas para o ensino das

escolas anexas, que servirão de modelo para as escolas do Estado” (SERGIPE, 1911, p. 16). Além disso, o

decreto referenciava os livros e demais objetos destinados ao ensino primário que deveriam ser adotados e

aprovados pelo Conselho Superior de Instrução.

Mas foi constatado que o tipo de fonte até o presente analisada, não oferecia maiores informações sobre a

composição desses saberes, diante disso, houve a necessidade de ir em busca de outros vestígios sobre os

saberes elementares aritméticos, e no Relatório da Diretoria Geral do Ensino Público[xxiv] encaminhado ao

Presidente do Estado em 1896, que atendia ao Regulamento de 1893, havia menção a livros distribuídos no

mês de setembro e outros que deveriam ser repostos, a exemplo de: “[...] Arithmetica Elementar, de Antonio

Trajano[xxv] para irem cumprindo as faltas que aparecem” (Relatório S/N, 1896, p. 12).

Para entender sobre o livro mencionado, a pesquisa de Oliveira (2013), que, inicialmente, pretendia conhecer

o método intuitivo apresentado apenas nessa obra, foi ampliada para as três obras de Aritmética produzidas
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por Antônio Bandeira Trajano, a fim de evidenciar o método intuitivo nelas. Para isso, foi “realizado um

estudo dos elementos do livro que vai desde a sua produção até ao procedimento metodológico utilizado pelo

autor” (OLIVEIRA, 2013, p. 28). O autor realizou uma leitura externa e interna das Arithmeticas Progressiva,

Elementar Illustrada e Primaria, e evidenciou elementos dos postulados ligados ao método de intuir, sendo

constatados desde a elaboração das suas capas, que passou pelas ilustrações vinculadas aos conteúdos, até a

relação dos assuntos matemáticos constantes no índice.

Devido às razões mencionadas anteriormente, Oliveira (2013) asseverou que

[...] a estruturação e a produção da trilogia Aritmética, do luso-brasileiro, se deram de modo

que a criança pudesse utilizar o raciocínio matemático em direção aos conhecimentos,

seguindo os pressupostos do método intuitivo, com a presença da reflexão que rega o

raciocínio matemático. Esse raciocínio, que chamamos de matemático, é aquele que procede

em examinar as ideias e regras de definições, criando assim um método próprio e particular

de investigação – ou seja, de juízo (OLIVEIRA, 2013, p.130).

Para a investigação aqui desenvolvida, não serão levadas em conta as três produções, como foram

examinadas por Oliveira (2013).

No livro Aritmética Elementar, Trajano (1922) define a Aritmética como a ciência elementar dos números e a

arte de calcular por meio de algarismos, porém tal definição é limitada. Apenas posteriormente, o autor

afirma que algarismos: “são signaes numéricos e letras que abreviadamente representam os números.”

(TRAJANO, 1922, p. 5). E complementa “Número é o que exprime quantas unidades contém uma quantidade”

(TRAJANO, 1922, p. 7). Essas definições permitiram ampliar a busca por saberes elementares aritméticos

para esta investigação, uma vez que nelas são abordados todos os conteúdos que deveriam ser ensinados no

curso primário, como foi possível identificar, nos títulos dos capítulos: Algarismos, Numeração, Operações

fundamentais, Divisibilidade, Máximo divisor comum, Mínimo múltiplo comum, Frações, Medidas, Razão,

Proporções, Regra de três, Porcentagem e Juros. Ou seja, a partir dessa indicação os saberes foram

elencados.

Ainda utilizando informações postas em relatórios, foi identificada uma outra pista que serviu para estabelecer

com maior segurança um entendimento para saberes elementares aritméticos. Foram examinandos relatórios

que continham referências a Lições de Coisas e a Calkins, como no seguinte recorte: “Finalizando, digo ainda

que costumava sempre divulgar pelas escolas o nome dos livros adoptados [...] e a obra ‘Lições de Coisas’ de

Calkins para estudo do Mestre” [...] (COELHO, 1913, p. 26). O mesmo relator, numa visita realizada a uma

escola, situada no interior do estado de Sergipe, prescreveu: “[...] esta aula trez vezes. Possui o livro ‘Lições

de Cousas’ por Calkins traduzido pelo Cons. Ruy Barbosa” (COELHO, 1913, p. 38-39). As informações

apresentadas por meio do recorte, podem ser tomadas como um indicativo que o manual produzido por
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Calkins foi conhecido por algum gestor da época. O Manual de Ensino Elementar “Primeiras Lições de Coisas”,

para uso dos pais e professores de autoria de Norman Allisson Calkins, foi traduzido em 1886 por Rui

Barbosa[xxvi]. E segundo Souza (2006), o tinha “o duplo propósito de evidenciar as diretrizes teóricas

apresentadas [...] conjunto de prescrições metodológicas para o ensino, desdobrando-se em lições, exercícios

e atividades” (SOUZA, 2006, p. 89).

A partir desses indicativos sobre a obra de Calkins, a opção adotada foi efetuar um exame preliminar para

compreender aspectos relacionados aos saberes elementares aritméticos. No referido manual, há descrições

detalhadas seguidas por passos e que deveriam ser adotados pelos professores do ensino primário. Mas são

os “Princípios Fundamentais das Lições de Coisas” que, segundo o autor, seria o primeiro passo de preparação

para a educação de crianças voltada ao estudo da natureza do espírito, considerando a condição de

puerícia[xxvii] delas, com os seus “modos naturais de desenvolvimento e os processos melhor adaptados a

disciplinar-lhe acertadamente as faculdades” (CALKINS, 1886/1950, p. 29). Segundo o autor, há uma ordem

para formação das ideias, que começava pelos sentidos, seguido da imaginação, a atenção e a sensação que

precedeu a percepção; o raciocínio, o juízo, a observação, consequentemente, à comparação e classificação,

concluída ao chegar no conhecimento.

Foi possível também identificar no exame efetuado em Calkins (1886/1950), aspectos relacionados aos

saberes elementares aritméticos, por exemplo, na lição “Número”:

Habilitado o menino a discenir as coisas pela forma e pela côr, entra a advertir em dois ou

mais objetos, e assim recebe a primeira noção de mais de um. É o ponto de partida no

aprender a numeração. Em mui verdes anos se obtem essa ideia rudimentar do número, a

qual, até a criança aprenda a contar objetos se alargam essas ideias elementares, dando

assim a criança os primeiros passos no conhecimento do número. Desde as primeiras

tentativas de enumerar objetos, cumpre que comece, pois, a instrução da infância nos

elementos de aritmética (CALKINS, 1886/1950 p. 245).

Além do que está posto na citação ainda há outras relacionadas a saberes elementares aritméticos

apresentadas como: Lições para ensinar a somar; Lições para ensinar a diminuir; Lições para ensinar acerca

da ordem dos números; Somar sem contar; Somar por coluna; do somar; do diminuir; do multiplicar;

Tabuada de dividir; Lições para ensinar para desenvolver as ideias de partes iguais, ou frações; Do tamanho

(contar, medir, pesar e comparar); Lições para desenvolver a ideia de tamanho geral; lições para desenvolver

as ideias de comprimento e sua medida; Lições para desenvolver as ideias de largura e espessura; Lições

para desenvolver as ideias de lições para desenvolver as ideias de altura e profundidade, Lições para

desenvolver as ideias de medidas normais e por fim Lições para desenvolver as ideias de distância e sua

medição.
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Foi a partir do que está prescrito nas lições de Calkins (1886/1950), que começam com a aprendizagem da

numeração para os elementos da aritmética e finaliza com medidas e a sistematização para saberes

elementares aritméticos, apresentada anteriormente, que deveriam ser ensinados no curso primário na

Arithmetica Elementar de Antonio Trajano (1922), que foi possível tecer um refinamento para saberes

elementares aritméticos, os quais para a investigação passou a serem caracterizados 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. A partir da construção desse entendimento, foi

facilitado identificar os saberes nos Programas de Ensino de Sergipe.

CONSIDERAÇÕES

A pesquisa aqui apresentada foi norteada pelo objetivo de analisar nos documentos oficiais vestígios que

fossem possíveis para dar um entendimentos para saberes elementares aritméticos para o ensino primário em

Sergipe, no final do século XIX. Para o desenvolvimento, foi necessário recorrer a fontes como: Regulamentos

da instrução pública, Relatórios sobre a Instrução Pública, Mensagens Presidenciais e Manuais indicados à

época. Para o exame dessas fontes, foi realizada uma aproximação inspirada em Valente (2015) sobre o que

remetia aos saberes.

Tal entendimento foi refinado a partir do exame dos indícios postos nas fontes, como Relatórios sobre a

Instrução Pública e Mensagens Presidenciais que fizeram referências aos manuais de Trajano (1922) e Calkins

(1886/1950), que foram recomendados e adotados. Após o refinamento, os saberes elementares aritméticos

passaram a ser identificados como os destinados aos primeiros anos escolares para 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.

Verificou-se que, para Calkins (1886/1950), tudo começava pelos sentidos para poder chegar ao

conhecimento e ao que aqui foi denominado de saber elementar.

Portanto, o entendimento sobre saberes elementares aritméticos para o ensino primário em Sergipe, da forma

como foi abordado, por meio do estudo aqui retratado, poderá ser revisto, a partir de outras indagações que

contribuirão para a escrita da História da Educação Matemática em Sergipe e em outros estados da

Federação.
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[1] As Mensagens eram documentos escritos e assinados pelo Presidente do Estado e enviadas anualmente à

Assembleia Legislativa de Sergipe, por meio desse tipo de documento o gestor prestava contas e apresentava

propostas de providências para problemas do Estado. Por exemplo, na mensagem enviada pelo então

Presidente Josino Menezes está posta a seguinte informação: “É um dever constitucional o que hoje cumpro,

como depositário do Poder executivo, trazendo ao conhecimento dos representantes do povo sergipano à

situação político-administrativa do Estado, no período que decorre de 24 de Outubro de 1902 a 7 de

Setembro de 1903” (MENEZES, 1903, p.2). [1] Na atualidade recebem o título de Governador. [1] Há de

considerar, que pela análise das fontes, de acordo com o Regulamento, seria nomeado pelo Presidente do

Estado, sob proposta do Diretor, um delegado que se chamaria inspetor de ensino e que teria entre as

incumbências de inspecionar, as escolas e verificar se o programa estaria sendo cumprido, e dessas visitas

seriam elaborados relatórios e encaminhados ao diretor da Instrução Pública. Os diretores de grupos

escolares também escreviam seus relatórios. [1] Foram identificados usos diferentes para as expressões

matéria/disciplina a depender do ano. O termo matéria foi utilizado nos Regulamentos de 1890, 1893, 1921 e

1924, já o termo disciplina nos anos de 1912, 1915 e 1931, porém no programa de 1901 são identificados os

dois termos e assim serão utilizados neste texto as duas expressões, pois tinham a mesma finalidade, ou

seja, dar nome à área de estudo. No Glossário é observado que “[...] ao se referir a estudos históricos

torna-se necessário buscar o entendimento dado à legislação de cada local examinado [...] faz uso da

expressão Matéria/Disciplina justificado por observar que a legislação local apresenta ambos os termos sem

diferenciação” (GLOSSÁRIO, 2016, p. 5). [1] A criação das escolas era de acordo com a informação dada ao

governo pelos representantes dos municípios, pais e delegado da diretoria regional. Nas escolas de um só

sexo, com mais de sessenta alunos, durante dois anos seguidos deveriam ser divididas as classes e nelas

haveria professores adjuntos. Mas, se a soma da população escolar de duas localidades próximas tivesse a

frequência exigida no Art. 13. Nesse artigo, verifica-se a possibilidade de alunos para a criação de escola e

que tenha frequência de vinte alunos de ambos os sexos, daí o governo disponibilizava uma casa com mobília

adequada e era contratada uma normalista. Poderia estabelecer uma escola mixta ou comum e a professora

executaria suas atividades metade do ano letivo em cada uma das localidades. [1] Em relação ao

aritmômetro, Souza (2010 apud SANTOS 2015, p. 103), o Arithmometro “trata-se de uma máquina mecânica
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que funcionava a partir de um conjunto de engrenagens, desenvolvida a partir dos meados do século XIX,

para realizar cálculos aritméticos”. [1] O contador mecânico foi descrito por Santos (2015) através de um

recorte da revista Eschola Pública por não encontrar descrição de como eram utilizados em Sergipe, e na

descrição foi prescrito que “O contador serve para aprender a contar” (p. 42). Segundo a autora, há

recomendações para o manuseio e ensino de Aritmética no cálculo prático das operações fundamentais. [1]

Compreendiam de 1ª entrância as cadeiras dos povoados; de 2ª entrância as cadeiras das villas e as

suburbanas de Laranjeiras, Maroim, Estancia e a da Barra dos Coqueiros; de 3ª entrância as cadeiras das

cidades e a do bairro de Santo Antonio do Aracaju; de 4ª entrância as cadeiras da Capital do Estado

(SERGIPE, 1890, p.94). [1] Era dada preferência aos professores avulsos e os normalistas, ainda que,

segundo no Art. 87 eles designavam o professor adjunto (Na época eram alunos das séries mais adiantadas

ou estagiários da escola normal) que deveria substituí-lo. As obrigações dos professores adjuntos eram a de

substituir os professores em seus impedimentos e executar os serviços que lhe forem distribuídos, segundo o

método indicado. [1] O Atheneu Sergipense, localizado na capital, Aracaju oferece até hoje o Ensino

Secundário. Já a Escola Normal também destinado ao Ensino Secundário, mas para a formação de professores

primários, ela foi extinta em 2015. [1] Os representantes do diretor geral recebiam o título de delegados

literários e entre as atribuições deles estava a de inspencionar as escolas de sua jurisdição, para verificar o

aproveitamento dos alunos, o zelo e a aptidão dos professores. [1] Ao final de cada ano, os alunos realizavam

exame final com provas. [1] Entende-se pelos documentos verificados que compreendem aos meios para o

bom ensinamento, ou dito de outra forma, orientações para a melhor condução do ensino. [1] A falta de

recursos era entendida como o imposto que seria criado com destinação para a Instrução Pública. [1] Foi

localizado no acervo da Biblioteca Pública Epifânio Dórea, Coleção de Leis e Decretos por Fonseca (2015) e

está em fase de digitalização para ser disponibilizado no repositório da UFSC. [1] No Art. 5 que “as cadeiras

do ensino primário só poderão ser preenchidas por pessoas diplomadas pela Escola Normal do Estado”

(SERGIPE, 1899, p. 61). [1] Sobre concurso de professores primários uma pesquisa de mestrado foi

desenvolvida neste ano por Heloísa Helena Silva, membro do grupo de pesquisa local do Núcleo de

Investigação sobre História e Perspectivas Atuais da Educação Matemática (NIHPEMAT). [1] Uma explicação

sobre essas categorias podem ser vistas no Regulamento de 1912. [1] Há outras mensagens que foram

encaminhadas à Assembleia Legislativa de Sergipe, porém só foram citadas nesta pesquisa as que mais se

aproximavam da investigação. [1] “O Lyceu primário é a reunião de quatro escolas possíveis em uma

localidade com uma frequência nunca inferior a 400 e matricula de 200 para cada sexo” (MENEZES, 1903 p.

19). [1] a) escolas preliminares; b) escolas complementares; cada escola com suas características. O

funcionamento seria em duas seções do prédio, compreendido por manhã e tarde. [1] Também chamada de

Pedagogia moderna. [1] Para isso, seriam aproveitados os professores efetivos, sabendo que, de forma

semelhante deveria acontecer também nas escolas isoladas. [1] Não foi possível identificar o autor do

relatório, pois é encerrado com a frase: Saúde e fraternidade. [1] O livro mencionado, no relatório da

Diretoria Geral do Ensino, refere-se a Arithmetica Elementar Illustrada, de autoria de Antonio Bandeira
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Trajano. Segundo Oliveira (2013), foi um português nascido em 1843 e que chegou ao Brasil em 1857. Essa

obra foi submetida a um júri numa exposição de materiais pedagógicos no Rio de Janeiro e premiada por

possuir propostas inovadoras e modernizadoras, tornando-se nacionalmente conhecida e indicada para

adoção pela Instrução Pública de vários estados brasileiros a partir de 1893. A primeira publicação do livro foi

em 1879, à edição aqui citada é a 92ª e contou com 138 edições, encerrada em 1960. O livro está

disponibilizado no repositório da UFSC. [1] A edição de 1950 foi localizada e aqui investigada. Está disponível

na Biblioteca da Fundação Casa de Rui Barbosa, no endereço < http://

www2.senado.leg.br

/bdsf/item/id/227357>

Acessado em 04 de fevereiro de 2016. [1] É definido como o período da vida compreendido entre a infância e

a adolescência.
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