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Resumo:

Esta pesquisa teve como objetivo identificar o processo de formação do pesquisador em história da educação
matemática de um grupo de Sergipe, com ênfase para o trabalho com as fontes. Como suporte teórico foi utilizado
Ragazzini (2001) e Freitas (2007) para o entendimento de fonte e Valente (2013) para compreender a história da
educação matemática. Para o desenvolvimento da pesquisa foram examinadas revistas pedagógicas que circularam
no Brasil e dez questionários aplicados a integrantes do grupo de pesquisa NIHPEMAT. Foi possível constatar que
durante este processo de formação foi estabelecido dois tipos de tratamento da fonte: o trabalho manual e o trabalho
intelectual. No exame das revistas pedagógicas foi possível identificar a proposta do medir em quinze estados das
cinco regiões brasileiras, sendo São Paulo o que mais possui revistas e orientações para o ensino do medir na escola
primária.

Palavras-chaves: Historiador da educação matemática; Fontes; Sergipe

Résumé:

Ce recherche a eu comme le but indentifier le processe de formation du rechercher en histoire de la education de la
mathématique en Sergipe avec le accentuation pour le travail avec les sources. Comme support théorique a utilisé
Ragazzine (2001) et Freitas (2007) pour le compréhension de la source et Valente (2013) pour le histoire de l’
éducation de la matématique. Pour le développante de la recherche on été examinent les magazines pédagogiques
qui circulent au Brèsil et dix questionnaires a appliqué aux membres du groupe NIHPEMAT. Il a été constaté que,
pendant ce process de formation, il a eu deux types de traitement da source: le travail manuel et le travail intellectuel.
Dans le exam de las magazines pédagogiques a été indentifié la mesure propose dans le quize états de la cinq
régions du Brésil et São Paulo qui a plus de magazines et de orientations pour l’ enseignement du mesure dans l’école
primaire.

Mots- clés: Historien de l’education de la mathématique; Source; Sergipe.

INTRODUÇÃO

Ao cursar licenciatura em Matemática na Universidade Federal de Sergipe, os alunos têm a oportunidade de realizar
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diversas leituras sobre temas relacionados a educação matemática[i]. Mas, em alguns casos é somente ao ingressar
no grupo de pesquisa NIHPEMAT - Núcleo de Investigação sobre História e Perspectivas atuais da Educação
Matemática – que passam a ter o primeiro contato com a história da educação matemática, entendida por Valente
(2013, p.25) como “[...] a produção de uma representação sobre o passado da educação matemática. Não qualquer
representação, mas aquela construída pelo ofício do historiador”. Em que,

[…] o pesquisador da história da educação matemática tem por ofício saber como
historicamente foram construídas representações sobre o processo de ensino e
aprendizagem da Matemática e de que modo essas representações passaram a ter um
significado nas práticas pedagógicas dos professores em seus mais diversos contextos e
épocas (VALENTE, 2013, p.26).

Mas, como desenvolver pesquisas no âmbito da história da educação matemática No processo de aprendizagem é
importante o conhecimento da produção desenvolvida pelos membros de outro grupo de pesquisa – Grupo de História
da Educação Matemática – GHEMAT, cujo projeto atual denominado “A constituição dos saberes elementares
matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso primário em perspectiva histórico-comparativa.
1890-1970”, envolve pesquisadores de diversos estados brasileiros[ii]. Estes, realizam estudos histórico-comparativos
relacionados à trajetória da constituição dos saberes elementares matemáticos no Brasil, dentro do marco cronológico
1890 a 1970.

Com o despertar do interesse pela história da educação matemática, optam por pesquisar não só para o trabalho de
conclusão de curso, mas também para o mestrado, sobre temas relacionados a essa área, a exemplo da investigação
de como o medir foi abordado para o ensino primário em revistas pedagógicas, que circularam em Sergipe e no Brasil,
respectivamente. Mas, para isso foi necessário um primeiro contato com as fontes, que para Ragazzini (2001)

[...] é uma construção do pesquisador, isto é, um reconhecimento que se constitui em uma
denominação e em uma atribuição de sentido; é uma parte da operação historiográfica. Por
outro lado, a fonte é o único contato possível com o passado que permite formas de
verificação (RAGAZZINI, 2001, p. 14).

Como dar sentido as fontes O primeiro contato, normalmente ocorre através de uma oficina informal realizada pela
coordenadora do grupo de Sergipe, em que é possível tocar, folhear e sentir a experiência de manusear revistas
pedagógicas produzidas em outros tempos.

Desse modo, neste artigo é proposto identificar o processo de formação do pesquisador em história da educação
matemática de um grupo de Sergipe com ênfase para o trabalho com as fontes. Para alcançar tal intento, foram
examinados questionários respondidos por integrantes de um grupo de pesquisa de Sergipe – NIHPEMAT – que
investigam sobre a história da educação matemática e examinadas revistas pedagógicas que circularam no Brasil no
período de 1891 a 1970[iii].

Foi enviado um questionário com quinze perguntas a quatorze integrantes, dos quais obtemos respostas de dez. Tais
pesquisadores, ingressaram no grupo em momentos diferentes: alguns na graduação outros no mestrado, entretanto
desenvolveram processos semelhantes.

Ao longo do texto é realizado um cruzamento entre os questionários e a experiência vivenciada pelas autoras desde o
ingresso no NIHPEMAT a produção da dissertação de mestrado.

Durante este processo foi estabelecido dois tipos de relação com a fonte: aquela que partia da digitalização, que seria
o trabalho manual, e a parte voltada para o exame das revistas pedagógicas, as quais serão melhor detalhadas mais
adiante.

O CAMINHO PERCORRIDO COM AS FONTES EM BUCA DO MEDIR
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Os alunos do curso de licenciatura em Matemática da UFS – Universidade Federal de Sergipe – ao se interessarem
pela história de educação matemática, normalmente, iniciam seu primeiro contato com as fontes a partir do ingresso
no NIHPEMAT, em que é possível ler sobre o que era fonte e conhecer sobre seus diversos tipos, a saber: legislação,
revistas pedagógicas, manuais didáticos, jornais e outros, em geral é

[...] tudo aquilo que pode fornecer dados sobre o passado. As fontes históricas são os
materiais que meditam, inspiram e informam acerca da vivencia humana. Ocorre que este
‘tudo’ pode variar bastante, pois a noção de fonte está intimamente ligada à episteme do
historiador. (FREITAS, 2007, p.69)

Apesar do conhecimento teórico sobre o que era uma fonte e como trabalhar com ela, de acordo com oficio do
historiador, é necessário ter a experiência de manuseá-las para verificar sua fragilidade e importância. Com isso, é
realizado uma oficina com revistas pedagógicas para que se possa conhece-las.

Vale destacar, que antes das revistas pedagógicas, cinco dos quatorze pesquisadores – alunos da graduação e
mestrado – já coletavam legislação e manuais na Biblioteca Pública Epifânio Dórea e no Instituto Geográfico de
Sergipe, já que dentro do projeto maior do GHEMAT, havia uma sequência de fontes a serem trabalhas – legislação,
manuais, revistas pedagógicas, e cadernos escolares. O P1 informa que seu encontro com as fontes ocorreu através
de sua ida para os arquivos público

[...] para tentar encontrar documentos (leis, decretos, regulamentos e programas de ensino)
do início do século XX que versassem o ensino (aqui suprimi o termo aprendizagem por
acreditar que nesses documentos é possível identificar apenas prescrições legais para o
ensino, ou seja, recomendações para o professor) de matemática de Sergipe, visando a
escrita do TCC. (P1, 2016)

A época do ingresso no grupo da maioria dos integrantes, estavam sendo privilegiadas como fontes as revistas
pedagógicas que abordassem o ensino de Matemática, consideradas como de grande importância para pesquisas em
história da educação matemática, uma vez que

[...] as revistas especializadas em educação, no Brasil e em outros países, de modo geral,
constituem uma instância privilegiada para a apreensão dos modos de funcionamento do
campo educacional enquanto fazem circular informações sobre o trabalho pedagógico e o
aperfeiçoamento das práticas docentes, o ensino específico das disciplinas, a organização
dos sistemas, as reivindicações da categoria do magistério e outros temas que emergem
do espaço profissional (CATANI, 1996, p. 117).

Após esse primeiro contato com as fontes, os integrantes são convidados a conhecer os locais onde as fontes
estavam localizadas em Sergipe, para compreender o processo que é estabelecido desde a busca das revistas em
tais locais já citados. Ao chegar lá, P8 informa da necessidade de ser tomado alguns cuidados, como o uso da
máscara, luva e óculos de proteção, pois há materiais muito antigos e empoeirados, podendo ser prejudicial a saúde.
O uso de tais materiais é necessário também para que houvesse um maior cuidado com a fonte, de modo a não
danificá-las. ”. Além disso, P7 (2016) afirma que uma de suas dificuldades durante sua pesquisa em história da
educação matemática

[...] foram muitas idas e vindas aos locais da pesquisa, porém nem sempre conseguia
localizar as fontes que procurava e isso me desmotivava e angustiava, mas fui persistente
até o final da pesquisa. Arquivos desorganizados, empoeirados, com aranhas, traças, não
catalogados, alguns com catálogos desatualizados, funcionários dos arquivos públicos e
bibliotecas sem conhecimento sobre as fontes arquivadas naquele ambiente. (p7, 2016)

Nessa busca, P5 (2016) destaca que é necessário também “[..] estabelecer o que e quais fontes está indo em busca,
como a fonte é algo que conta o que aconteceu no passado, deve-se manter o cuidado de contar uma história sobre o
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passado, mas sem remeter ao presente

Assim, coletadas as revistas voltadas para educação, na Biblioteca Pública Epifânio Dórea, o próximo passo foi o
processo de digitalização. Pois, na metodologia adotada pelo pesquisadores do GHEMAT é realizado o escaneamento
das fontes localizadas pelos integrantes de cada estado para serem inseridas no repositório da UFSC, constituindo-se
de um “[...] espaço virtual no qual têm sido alocados os documentos digitalizados dos projetos coletivos de pesquisa,
transformados em suas fontes. ” (COSTA E VALENTE, 2015, p.32)

P5 (2016) conta sobre sua experiência com as fontes a partir do “exercício de escanear os materiais que colegas do
grupo de estudo deixavam disponíveis na sala da nossa orientadora e em seguida a busca de artigos que tivesse
relação com a matemática para a definição de nossos temas de pesquisas. ”

Para esta etapa foi realizada uma outra oficina, ministrada por mestrandos[iv] que iniciaram o trabalho com as fontes
no grupo NIHPEMAT. Nela, foram passadas informações sobre o cuidado ao manusear as fontes históricas na
digitalização para mantê-las conservadas, tanto pelo fato de ser emprestada de uma instituição como por possibilitar
de outras pessoas terem a mesma experiência de tocá-la, como afirma P1.

O tratamento físico deve ser como de qualquer outro historiador ou arqueólogo, deve ter
sempre o cuidado de por mais que tenha digitalizado os documentos é preciso preservar os
documentos para que outros também possam sentir a emoção de abrir um documento
antigo, com suas páginas amareladas e fazer a ele suas próprias perguntas. (P1, 2016)

Além disso, foi possível aprender sobre informações técnicas do scanner, do programa de editar as imagens e da
parte de gerar pdf. Por fim, é colocado como elaborar a ficha técnica de cada fonte para serem enviadas ao repositório
da UFSC.

Vale destacar que foi possível constatar a importância na digitalização das fontes e envio para o repositório da UFSC,
uma vez que esta plataforma online permite que pesquisadores de todos os lugares do Brasil investiguem sobre
determinados estados sem precisarem ir até eles para coletar determinadas fontes. Segundo Costa (2015) com o
repositório

[...] superam-se as tradicionais barreiras apresentadas pelas limitações geográficas, isto é,
pesquisadores, por exemplo da região sudeste do Brasil têm acesso às fontes de
pesquisas que estão sendo usadas simultaneamente na região norte do país e vice-versa
(COSTA, 2015, p. 17-18).

No caso de Sergipe foram coletados legislações, revistas pedagógicas e manuais em um total de duzentos e trinta e
quatro (234) arquivos já enviados ao repositório: legislação, provas de concurso, revistas pedagógicas e manuais.
Entretanto, não foi localizada nenhuma revista com publicação em Sergipe, elas são originadas de estados como: São
Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Alagoas e outros. E quando inseridas no repositório são colocadas na pasta do
estado de origem, o que acaba não dando visibilidade ao trabalho realizado pelo grupo de Sergipe.

Realizados esses processos, inicia-se o exame interno da fonte. Nele deve-se ter cuidado para não cometer
anacronismos – Olhar para o passado com os olhos do presente – como informa P5 (2016). Deve-se ainda “buscar
fazer questionamentos e interpreta-las” (P10, 2016). Assim como para construção de uma representação sobre o
passado do ensino de Matemática, o papel do historiador exige “[...] entender o contexto de produção de cada fonte,
isso inclui, por exemplo, as finalidades da produção à época, meio social e cultural. ” (P8, 2016)

Assim, para realizar o exame da fonte, como a revista pedagógica, é necessário todo o suporte estabelecido desde as
primeiras folheadas, pois naquele momento, verificamos que no tratamento analítico da revista, há um dos papeis
essenciais do pesquisador em história da educação matemática: o saber questionar. É baseado neste fato que
inicia-se a segunda fase do trabalho com as fontes.

Para exemplificar melhor como é realizado tal exame das fontes em uma pesquisa da história da educação
matemática, propomos apresentar dados de uma investigação realizada nas revistas pedagógicas em busca de uma
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caracterização do método para o ensino do medir na escola primária.

Foram examinadas todas as revistas pedagógicas presentes no repositório da UFSC entre os meses de janeiro e maio
de 2017, em um total de novecentos e dezessete exemplares no período de 1891 à 1970. Nele foi possível identificar
a relação apresentada na tabela a seguir.

Tabela 1: Relação das revistas pedagógicas identificadas no repositório

Estado Quantidade Período
Alagoas 17 1907- 1931
Amazonas 12 1920-1937
Bahia 20 1892-1936
Ceará 1 1925
Distrito Federal 2 1968-1970

Fonte: (Repositório da UFSC)

CONTINUAÇÃO DA TABELA 1
Espirito Santo 7 1935-1937
Goias 11 1937-1962
Minas Gerais 37 1928-1964
Pará 26 1900-1935
Paraná 18 1906-1924
Rio de Janeiro 88 1891-1957
Rio Grande do Norte 12 1921-1924
Rio Grande do Sul 294 1900-1973
Santa Catarina 4 1936-1937
São Paulo 367 1893-1967
Total 916 1891-1970

Fonte: (Repositório da UFSC)

Em um primeiro momento, foram examinadas os novecentos e dezesseis (916) exemplares, disponíveis no repositório
da UFSC, em busca de propostas do medir para o ensino primário. Para P8 (2016) o ofício do historiador da educação
matemática é caracterizado pelo processo de “interrogar as fontes de modo a construir uma representação de fatos
históricos relacionados ao ensino e aprendizagem de matemática”. Desse modo, os questionamentos que conduziram
tal exame foram: Como o medir era proposto para o ensino primário nas revistas pedagógicas que circularam no Brasil
Qual o método proposto para esse medir É possível caracterizar o método proposto a época para o medir no ensino
primário nas revistas pedagógicas investigadas

Em relação aos aspectos externos das revistas pedagógicas, é possível destacar que apresentavam variadas
características físicas, desde a estrutura do exemplar quanto a proposta interna da revista. Além disso, constatamos
que uma mesma revista ao mudar o diretor, promove também uma alteração estética da mesma, ou ainda há
mudança em relação a uma nova proposta de ensino. Um exemplo é a revista Educação organizada pelo Órgão da
Directoria Geral do Ensino de São Paulo que a partir de 1930 passa a ter uma segunda fase, sendo denominada de
Escola Nova do Órgão da Directoria Geral da Instrucção Publica de São Paulo, nesta nova roupagem há diversos
artigos que versam sobre o que é a escola nova e porque o ensino deve ser pautado em princípios escolanovistas.
Entretanto, ainda foi possível identificar, em alguns exemplares, indicações do método intuitivo para lições de saberes
matemáticos, incluindo o medir.

Com isso, é possível afirmar que os exemplares das revistas não se limitavam a proposta de um único método, havia
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artigos que ora tratavam de um, ora de outro e em alguns momentos os dois estavam imbricados em uma mesma
orientação de ensino do medir para escola primária. Entretanto, havia de modo geral no exemplar a tendência pra um
deles, ou seja, havia inicialmente uma apresentação da revista – podendo ser escrita pelo diretor ou convidado -
informando sobre o ensino, em que defendia nele um determinado método e desse modo havia uma predominância
deste ao longo do mesmo volume.

No exame interno da fonte, verificamos, a partir da tabela 2, que de quinze estados que continham revistas
pedagógicas no repositório, onze de alguma forma tratavam sobre o medir para o ensino primário, sendo em um total
de duzentos e dezessete (217) exemplares e duzentos e sessenta e nove (269) artigos. Tais revistas publicadas em
diversos estados brasileiros, estavam inseridas no período de 1891 a 1966.

Tabela 2: Relação das revistas pedagógicas que continham propostas sobre o medir para o ensino primário

Estado Revista Quantidade Artigos Período
Alagoas Revista de Ensino 11 16 1927-1931
Amazonas Revista do Ensino 1 1 1920

Bahia
Revista do Ensino Primário 3 3 1893
Revista do Ensino 4 4 1927
Revista de Educação 3 3 1934-1936

Goias Revista de Educação 3 3 1939-1960
Minas Gerais Revista do Ensino 13 21 1928-1949

Pará Revista do Ensino 1 1 1912
A Escola 5 7 1900-1935

Fonte: (Repositório UFSC)

CONTINUAÇÃO DA TABELA 2

Rio de Janeiro

A Escola 23 26 1924-1927
A Escola Primaria 14 17 1925-1928
Revista Pedagógica 5 11 1890-1896
Revista de Educação
Publica 3 4 1943-1958

Revista da Escola Normal 3 3 1924-1925
Rio Grande do
Norte

Revista Pedagogium 1 1 1921
Revista Pedagogica 1 1 1891

Rio Grande do
Sul Revista do Ensino 22 27 1951-1966

Santa Catarina Revista de Educação 1 1 1937

São Paulo

Educação 13 15 1929-1946
Revista de Ensino 22 24 1902-1918
A Eschola Publica 15 24 1893-1897
Revista da Educação 3 4 1923
Revista de Educação 7 9 1921-1951
Revista do Jardim de
Infância 2 3 1896-1897

Revista da Escola Normal
de São Carlos 2 2 1916-1919

Revista Escolar 20 22 1925-1927
Revista do Magistério 1 1 1958
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Revista Nacional 1 1 1921
Revista Escolar Infantil 3 3 1928
Revista da Sociedade da
Educação 2 2 1924

Fonte: (Repositório UFSC)

CONTINUAÇÃO DA TABELA 2

São Paulo

Revista Brasileira de
Estudos Pedagógicos 2 2 1944-1949

Revista de Pedagogia 2 2 1961-1963
Revista Escola Nova 2 2 1930-1931
Boletim da Secretaria de
Ed. e Saude Publica 1 1 1937

Revista do Professor 2 2 1935-1952
Revista Brasileira de
Estudos Pedagógicos 2 2 1944-1949

Fonte: (Repositório UFSC)

A partir da Tabela 2 é possível verificar que São Paulo foi o estado em que havia mais revistas e artigos com a
indicação de propostas do medir para o ensino primário, no total de cem revistas e cento e dezenove artigos. Rio de
Janeiro também se destaca por haver quarenta e oito exemplares e sessenta e um artigos. Vale destacar, que
constatamos a inserção de mais de um artigo em um mesmo exemplar.

Tais artigos versavam, sobre lições propostas, relatórios de inspeção escolar, propostas de problemas, palestras de
conferências de educação, psicologia pedagógica e outros. No geral, foi possível identificar de pronto propostas de
como tratar alguns conteúdos em que o medir estava inserido, ou seja, não só conteúdo era prescrito, mas também o
método. Em outros, havia apenas o desenvolvimento do conteúdo a ser dado no ensino primário, com poucos indícios
do método.

Apesar desta identificação inicial foi necessário ultrapassa-las, uma vez que as revistas por si só não permitem a
caracterização do método proposto para o medir no ensino primário ou saber quais as propostas para o medir. É
preciso haver o papel do historiador, já que para Freitas (2007, p.71) “[...] as fontes não estão disponíveis na natureza
a espera do historiador (‘como peixes na tábua a espera do peixeiro’ diria o professor Edward Carr). É esse
profissional quem eleva ‘traços’ e ‘cacos’ ao nível de fonte histórica. [...]”

Concluindo, não há fontes em geral. O historiador constrói suas fontes assim como o faz
em relação aos seus problemas, hipóteses e objetos. Para cada forma de conhecer, há um
inventário a ser elaborado, e esses repertórios estão sempre em construção [...].
(FREITAS, 2007, p.74)

Foi preciso ainda ter um cuidado destacado por P1 (2016)

O tratamento analítico também deve ser como que qualquer outro pesquisador que sempre
questiona aquilo que os discursos deixam transparecer, a luz de uma teoria ou conceito
deve buscar construir representações sobre o passado da educação matemática, evitando
sempre a tentação de ser juiz da história. [...] não se deve tomar os documentos como
“verdade absoluta”, mas questioná-los sempre. Um outro cuidado que considero importante
é o pesquisador “se calçar” de alguma teoria para interogar os documentos [...] (P6, 2016)
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Por conseguinte, para um primeiro exame foi elaborado um quadro para cada revista examinada que continha
orientações para o ensino do medir na escola primária, constando em um total de cento e trinta e três páginas. Nele,
foi destacado o título, autor, revista, conteúdo, possível método e referência e citações, como pode-se ver no exemplo
posto a seguir. Entretanto, surgiu a necessidade de uma reelaboração do quadro para que fosse dado visibilidade ao
papel do medir para o ensino primário nas revistas pedagógicas que circularam no Brasil. Desse modo, foram
elaborados e reelaborados mais quadros que pudessem guiar a investigação.

Quadro 1: Quadro elaboradora para revista A Eschola Publica

Artigo Autor Revista Conteúdo
Uso do
medir/
Método

Citação

Systema
Metrico (V)

Ramon
Roca Nº6, 1897

Medidas de
capacidade e
peso

Rudimentar/
Lição de
coisas
(Calkins)

“Effectivamente; não se
emprega o mililitro, pois
que sendo igual ao
centímetro cubico, é
medida muito pequena
para ser usada no
commercio para medir
líquidos ou seccos. –
Emprega-se o meio litro,
que tem a capacidade de
quinhentos centimetros
cubicos, como podeis
verificar com o que
contem o Apparelho ”
(p.153)

Fonte: (A ESCHOLA PUBLICA, 1897, p.153)

Tal quadro possibilitou compreender em quais exemplares o medir era inserido nas propostas de ensino dos saberes
matemáticos colocadas para os professores primários. Assim, foi possível identificar uma visão geral da circulação de
orientações sobre o medir nas revistas pedagógicas de diferentes estados do Brasil.

Verificamos a distribuição no Brasil dos exemplares e dos artigos – que continham recomendações sobre o ensino
primário e de alguma forma faziam referência ao medir - em uma variedade de estados representados pelas cinco
regiões: Nordeste, Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, como pode ser visto na tabela a seguir:

Tabela 3: Relação do ensino do medir para escola primária nas revistas pedagógicas por região

Região Estado Artigos

Nordeste
Rio Grande do Norte 2
Alagoas 16
Bahia 10

Norte Amazona 1
Pará 8

Sudeste
São Paulo 119
Rio de Janeiro 61
Minas Gerais 21

Sul Santa Catarina 1
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Rio Grande do Sul 27
Centro-Oeste Goiás 3

Fonte: (Repositório UFSC)

A tabela anterior, permite verificar que há uma predominância de exemplares contendo alguma proposta do medir em
estados que rodeiam Minas Gerais. Este fato nos faz questionar se existe relação entre as recomendações do medir
nesses estados vizinhos. O método orientado para o ensino do medir na escola primária é o mesmo Como é possível
caracteriza-lo nesses estados Houve a circulação de uma mesma matriz do método

De modo geral, é possível afirmar que o processo de formação de pesquisadores em história da educação matemática
em Sergipe com enfoque no trabalho com as fontes, mas especificamente dos integrantes do NIHPEMAT, segue a
sequência colocada por P3 (2016): “Inicialmente tive um primeiro contato com as fontes [...] depois foi realizado um
processo de digitalização das fontes, em seguida foi feito um exame das fontes. Este exame foi feito a partir da
questão de pesquisa, e consequentemente foi realizado a escrita do trabalho. ”

CONSIDERAÇÕES

Este trabalho teve como objetivo identificar o processo de formação do pesquisador em história da educação
matemática de um grupo de Sergipe, com ênfase para o trabalho com as fontes. Para tal, foram examinados
questionário de integrantes do NIHPEMAT e revistas pedagógicas que circularam no Brasil.

Foi possível constatar que durante este processo de formação foi estabelecido dois tipos de tratamento da fonte: o
trabalho manual – que envolve desde a ida a biblioteca e instituto para coletá-las até o processo de digitalização – e o
trabalho intelectual – relacionado ao exame internos da fonte em busca de responder questionamentos do
pesquisador.

O trabalho manual com as fontes iniciou a partir do ingresso no NIHPEMAT, por meio de oficinas. Foi possível
constatar que estes consideram importante ter cuidados para manuseá-las com o uso de luvas e mascaras. Estes são
necessários não só para conservá-la, mas também para proteger a saúde do historiador. Além disso, verificamos a
importância em disponibiliza-las para outros pesquisadores por meio do repositório da UFSC.

Outro fato constatado é grande quantidade de fontes que Sergipe possui e que tem sido disponibilizada para outros
pesquisadores consultarem. Com a ressalva que no caso dos periódicos que não foram produzidos no estado,
acabam por serem inseridas em uma pasta de outra localidade sem dar visibilidade ao trabalho braçal feito por
pesquisadores sergipanos.

Em relação ao trabalho intelectual, os integrantes do NIHPEMAT, informam que é necessário partir de
questionamentos para o exame das fontes em uma pesquisa da história da educação matemática. Além disso, é
necessário ter cuidado para evitar anacronismo, tentando sempre observar o contexto em que a fonte foi produzida,
realizando também comparações com outros tipos, já que não podemos considerar o que está escrito como verdade
absoluta.

No exame das revistas pedagógicas foi possível identificar a proposta do medir em quinze estados das cinco regiões
brasileiras, somando em um total de duzentos e dezessete exemplares (217) e duzentos e sessenta e nove artigos
(269). Sendo o estado de São Paulo o que mais possui revistas e orientações para o ensino do medir na escola
primária. O que ainda precisa ser feito é a continuidade da pesquisa com o objetivo de caracterizar o método proposto
para o ensino do medir na escola primária a partir de revistas pedagógicas no período de 1891 a 1933.
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