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Resumo

Neste artigo é apresentado o resultado de uma pesquisa sobre o ensino de Aritmética na escola primária em
Sergipe nas primeiras décadas do século XX. Aqui, o objetivo foi compreender como os saberes elementares
aritméticos foram prescritos em documentos legais, de forma a identificar elementos de mudança e
continuidade no que diz respeito aos conteúdos, métodos e recursos no período de 1901 a 1930. Para atingir
tal objetivo, foram tomados como referência Valente (2008), Valente (2013), Azevedo (2009) e Santos
(2013) e algumas fontes como programas de ensino e decretos. A partir de um exame das fontes é possível
afirmar que o ensino primário tinha um caráter prático, e existia uma variação de conteúdo de um ano para o
outro. Já em relação aos recursos, observa-se a presença da Cartas de Parker e recomendações de uso, e o
principal método recomendado era o intuitivo.

Palavras-chave: Aritmética da escola primária em Sergipe. Saberes elementares aritméticos. Recursos e
métodos para o ensino de Aritmética

Abstract

In this article is presented the results of research on the teaching of arithmetic in elementary school in
Sergipe in the first decades of the XX century. Here, the aim was to understand how elementary arithmetic
knowledge were prescribed in legal documents, to identify elements of change and continuity in regard to
content, methods and resources in the period 1901-1930. To achieve this goal, were taken reference Valente
(2008), Valente (2013), Azevedo (2009) and Santos (2013) and some sources as a teaching programs and
decrees. From an examination of the sources it is clear that primary education had a practical character, and
there was a variety of contents from one year to another from one year to another. With regard to resources,
the presence of Letters of Parker and recommended use is observed, and the main method recommended was
intuitive.

Keywords: Arithmetic primary school in Sergipe. Elementary arithmetic knowledge. Resources and methods
for teaching arithmetic.
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Introdução

No primeiro semestre de 2013, após quase quatro anos cursando a Licenciatura em Matemática na
Universidade Federal de Sergipe tive que escolher um tema para poder elaborar e apresentar um projeto de
pesquisa, como pré-requisito para a aprovação na disciplina Prática de Pesquisa I, e diante da necessidade de
escolher um tema da área de Matemática, Matemática Aplicada ou Educação Matemática optei pesquisar
sobre história da educação matemática dentro de um projeto intitulado A Construção dos Saberes
Elementares Matemáticos: A Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso primário em perspectiva
histórico-comparativa, 1890-1970, é vinculado ao GHEMAT (Grupo de Pesquisa de História da Educação
Matemática).[iii]

A relevância desse projeto no caso de Sergipe está no fato de que ainda não havia sido identificado nenhum
trabalho que versasse sobre os saberes elementares matemáticos. Tal afirmativa é baseada em Santos
(2013) que ao identificar e analisar os trabalhos de Freitas (1995), Souza (1998), Oliveira (2004) e Oliveira
(2008), constata pelo exame desses trabalhos que

[...] a prioridade foram temáticas relacionadas ao desenvolvimento da educação
sergipana como, por exemplo, a formação de professores, os grupos escolares ou
investigam a trajetória de intelectuais que de alguma forma contribuíram para o
desenvolvimento do ensino primário em Sergipe, mas nenhum dar visibilidade ao
ensino de Aritmética, Geometria e Desenho (SANTOS, 2013, p. 2).

Depois de ter sido apresentado ao projeto e a algumas fontes[iv] que já haviam sido coletadas fui orientado a
ir ao Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe – IHGS[v] em busca das tais de fontes. A visita ao IHGS foi
realizada junto com outros dois colegas[vi] que também aceitaram participar do projeto. Aqui vale ressaltar
que até a nossa ida ao arquivo do IHGS, nenhum de nós tinha definido um tema de pesquisa. E talvez com a
“sorte” dos iniciantes na pesquisa histórica acabamos por encontrar alguns documentos para o
desenvolvimento de nossas pesquisas, a exemplo de programas de ensino e decretos das primeiras décadas
do século XX.

Além do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe visitamos o Arquivo Público do Estado [vii]e a Biblioteca
Pública Epifânio Dória.[viii] Depois de coletarmos algumas fontes fomos orientados a ler mais uma vez o
projeto maior, fazer a leitura de um texto de autoria de Wagner Rodrigues Valente (2013) intitulado Oito
temas sobre história da educação matemática e depois sugerir um tema relacionado aos saberes elementares
da matemática primária para pesquisar.

Foi a partir da leitura do referido texto de Valente (2013) que passei a compreender que a proposta aqui
apresentada se enquadra no que o referido autor denomina de história da educação matemática defendida
por ele como “um tema dos estudos históricos, uma especificidade da história da educação.”, que segundo ele
“remete aos processos de ensino e aprendizagem desde os tempos imemoriais (...).” (VALENTE, 2013, p. 24).
O entendimento adotado é que a história da educação matemática é a “produção de uma representação sobre
o passado da educação matemática. Não qualquer representação, mas aquela construída pelo ofício do
historiador” (VALENTE, 2013, p. 26).

Por isso, o referido autor afirma que é preciso ultrapassar

[...] a ideia de que a história não é uma cópia do que ocorreu no passado, mas sim
uma construção, do historiador, a partir de vestígios que esse passado deixou no
presente, passa-se a tratar a história como uma produção. Será oficio do historiador
produzir fatos históricos apresentando-os na forma de uma narrativa (VALENTE,
2013, p. 25).

Com o objetivo de argumentar a respeito do objeto de estudo da história da educação matemática Valente
(2013) diz que

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/prescricoes_para_o_ensino_de_aritmetica_da_escola_primaria_em_ser.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



[...] o pesquisador da história da educação matemática tem oficio saber como
historicamente foram construídas representações sobre os processos 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).

A partir do pressuposto de que quanto mais conhecimento, maiores são as possibilidades de melhoria nas
práticas pedagógicas, o autor considera que tomar conhecimento das representações a respeito do passado
da educação matemática, deve tornar possível ao professor, a efetivação de métodos de ensino de melhor
qualidade nos tempos atuais.

Ainda segundo Valente (2013), a história vem sendo representada tradicionalmente a nível nacional e a nível
global em comparação entre países, pouco tem sido escrito a nível regional. Por isso, um desafio é dar
visibilidade a uma representação sobre o estado de Sergipe, no que diz respeito aos saberes elementares
matemáticos relativos à Aritmética[ix]. Por isso optei por denominar como saberes elementares da Aritmética
ou saberes elementares aritméticos.

Para investigar sobre esse tema defini como objetivo compreender como os saberes elementares aritméticos
foram propostos em documentos legais, principalmente decretos; regulamentos e programas de ensino, de
forma a identificar elementos de mudança e continuidade no que diz respeito aos conteúdos, métodos e
recursos no período de 1901 a 1930.

O marco cronológico foi determinado a partir do mapeamento das fontes localizadas e examinadas dentro do
tempo disponível para conclusão deste artigo. No caso, de 1901 por sido o Decreto nº 501 de 05 de Agosto de
1901, primeira fonte localizada e 1930 pelo fato de que de acordo com Azevedo (2009) no início de 1931
ocorre no estado

[...] uma nova reforma da instrução pública. Tal reforma visava implantar ideais da
chamada Escola Nova, configurando-se, assim, uma nova realidade, não mais o
momento de implantação dos grupos escolares, que é o foco desta pesquisa, mas
sim o da concretização dessas instituições por todo o Estado (AZEVEDO, 2009, p.22).

O exame dos documentos mencionados, assim como de outras fontes, deve possibilitar o delineamento de
uma representação sobre o ensino dos saberes elementares da Aritmética na escola primária em Sergipe no
início do século XX.

Uma apresentação das fontes
pesquisadas
Para começar a fazer as primeiras aproximações sobre fontes foi fundamental a leitura do trabalho de
Ragazzini (2001) intitulado Para quem e o que testemunham as fontes da História da Educação?
No texto o autor apresenta um entendimento sobre as fontes.

A fonte provém do passado, é o passado, mas não está mais no passado quando é
interrogada. A fonte é uma ponte, um veículo, uma testemunha, um lugar de
verificação, um elemento capaz de propiciar conhecimentos acertados sobre o
passado (RAGAZZINI, 2001, p. 14).

Ainda segundo Ragazzini (2001, p.14) a fonte é uma construção do pesquisador e “é o único contato possível
com o passado que permite formas de verificação”.
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Após ficar ciente que é possível identificar finalidades e aspectos relacionados aos conteúdos, métodos e
recursos sobre a Aritmética do ensino primário em documentos oficiais fiz um levantamento e exame de
documentos existentes nos acervos de arquivos sergipanos. Para tanto, fui várias vezes ao Instituto Histórico
e Geográfico de Sergipe, ao Arquivo Público do Estado e a Biblioteca Pública do Estado de Sergipe, onde foi
possível identificar e fotografar fontes como as postas no Quadro 1 apresentado a seguir.

Quadro 1: Quadro de localização das fontes.

Instituto Histórico e
Geográfico de
Sergipe

Arquivo Público Estadual
de Sergipe

Biblioteca
Epifânio Dória

◦ Decreto 571 de
12 de Outubro
de 1912.

◦ Regulamento da
instrução
pública de
1912.

◦ Programa de
1917

◦ Regulamento da
instrução
pública de
1924.

◦ Regulamento da
instrução
pública de
1924.

◦ Coleção de leis e
decretos de 1911.

◦ Lei 605 de 24 de
Setembro de 1912.

◦ Programa de
1912.

◦ Programa de
1915.

◦ Programa de
1916.

◦ Programa de
1924.

Fonte: Quadro elaborado a partir dos acervos do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe; do
Arquivo Público Estadual de Sergipe e da Biblioteca Pública Estadual Epifânio Doria.

Vale destacar que muitos desses documentos já foram utilizados em trabalhos como os de Freitas (1995),
Souza (1998), Oliveira (2004) e Oliveira (2008), os quais foram examinados por Santos (2013), mas que
como já destacado anteriormente não há destaque para os saberes matemáticos elementares. O
entendimento aqui adotado é que por meio de um exame a esses documentos é possível escrever uma
narrativa sobre o ensino dos saberes elementares aritméticos na escola primária nas primeiras décadas do
início do século XX.

Conteúdos, métodos e recursos
recomendados para o ensino dos
saberes elementares da Aritmética
na escola primária em Sergipe nos
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primeiros anos no século XX.

Com o objetivo de identificar como e quais os saberes elementares relacionados à Aritmética estão postos nas
fontes localizadas adotei como critério de apresentação a sequência cronológica. Ou seja, as primeiras fontes
examinadas foram o Decreto n. 501 de 05 de Agosto de 1901 e o Decreto n. 563 de 12 de Agosto de 1911.
Nestes documentos é possível perceber que a Aritmética aparece como uma das disciplinas[x] que
compunham o curso primário e no caso dos conteúdos que precisariam ser ensinados para os alunos é
possível afirmar que o único em que consta uma indicação em relação ao conteúdo é o documento de 1911,
no qual constata-se que o ensino desse saber elementar deveria ser ministrado até regra de três.

Já em relação aos métodos, o exame do Decreto nº 501 de 5 de Agosto de 1901 que se refere ao
regulamento reformado do ensino público permite identificar que a Aritmética surge como uma das disciplinas
que compunham o curso primário, na qual assim como em todas outras de acordo o parágrafo único do artigo
7º:

O método de ensino será o intuitivo, servindo o livro de simples auxiliar, cabendo aos
professores aplica-lo nas diversas disciplinas, afastando-se deile, porém, nos casos
especiaes, sem contudo perder de vista que deve marchar sempre do simples ao
composto, do particular ao geral, do concreto ao abstracto, do definido ao indefinido
(SERGIPE, 1901, p. 79).

É possível observar que havia uma recomendação explícita para o uso do método intuitivo para o ensino de
Aritmética, tal método pode ser melhor explicado por Calkins (1950) que apresentava as seguintes
recomendações para o professor:

Empunhar um objeto aos olhos da classe, expor a sua forma, a sua cor, o seu
tamanho, o de que é feito, seu nome e utilidade, exigindo então dos alunos que
repitam a explicação recebida, não é dar lição de coisas. Tão pouco fareis uma lição
de coisas, se levantardes um objeto perante os discípulos e perguntar: - Que é isto?
A que reino pertence?
Onde se encontra?
Que serventia tem?
(CALKINS apud AZEVEDO, 2009, p. 34).

Nota-se que naquela época era dada certa importância, a construção do saber, não tendo o aluno contato
com conceitos mais complexos sem antes passar pelos mais simples. No período que compreende os anos de
1901 a 1910, ainda não foi localizada nenhuma fonte que trate do ensino de Aritmética em Sergipe.

Após esse período só a partir de 1911, foram localizados fontes que tratam do ensino primário em Sergipe,
em particular sobre o ensino de Aritmética. Como foi citado anteriormente, no Decreto nº 563 de 12 de
Agosto de 1911, não foram encontradas recomendações em relação ao uso de métodos e recursos para o
ensino de Aritmética, ficando o documento restrito apenas a citação das disciplinas que compunham o curso
primário.

Maiores detalhes a respeito dos conteúdos e métodos para o ensino dos saberes elementares aritméticos
podem ser identificados nas fontes datadas a partir de 1912, ano no qual foram identificados os seguintes
documentos: Regulamento da instrução primária expedido por meio da lei nº 605 de 24 de Setembro de
1912; Decreto nº 571 de 19 de Outubro de 1912 e o Programa para o ensino primário- especialmente os
grupos escolares do estado de Sergipe de 1912. Nestes documentos é possível notar que algumas
recomendações quanto aos conteúdos assemelham-se bastante aquelas encontradas para ano de 1911, pois
os saberes elementares aritméticos deveriam ser trabalhados também até regra de três, o que nos faz
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questionar quais eram os conteúdos abrangidos pelo curso primário?

Uma possível resposta para esse questionamento pode ser apontada no Quadro 2 a seguir:

Quadro 2: Saberes elementares propostos no Programa de 1912

Saberes elementares aritméticos identificados no programa de
1912 para o curso primário.

◦ deia de número;
◦ contar;
◦ somar e diminuir objetos;
◦ ler e escrever números simples e compostos de algarismos até

99;
◦ algarismos romanos e sua combinação até 99;
◦ numeração decimal e suas leis;
◦ as quatro operações e suas leis sobre os inteiros, concretos e

abstratos;
◦ multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000;
◦ problemas práticos da vida ordinária;
◦ sistema métrico; medidas;
◦ frações ordinárias; M.M.C e M.D.C;
◦ proporções
◦ regra de três.

Fonte: quadro elaborado a partir do programa de 1912.

É plausível afirmar que esses saberes aritméticos elementares eram o mínimo que os alunos precisariam
conhecer para concluir a disciplina de Aritmética no curso primário. O exame do programa de 1912 também
permite afirmar que esses saberes elementares iam aumentando o grau de dificuldade de acordo com o ano
do curso primário em que os alunos se encontravam.

No que diz respeito aos métodos e recursos indicados para o ensino de Aritmética no ano de 1912 o artigo 72
da lei nº 605 de 24 de Setembro de 1912, afirma que o ensino deveria ser feito de maneira que fosse o mais
praticamente possível utilizando o método intuitivo, no mesmo documento ainda aparece a recomendação de
que o professor precisaria “suscitar e desenvolver a idéa de numero, sem o nome do numero, comparando
porções de cousas” (SERGIPE, 1912, p. 6). Ainda neste documento, nota-se que aparecem indicações para a
utilização das Cartas de Parker, as quais de acordo com Valente (2008):

[...] constituíam um conjunto de gravuras cujo fim era o de auxiliar o professor a
conduzir metodicamente o ensino, sobretudo, das quatro operações fundamentais.
Junto de cada gravura, havia uma orientação ao professor de como deveria dirigir-se
à classe de modo a fazer uso de cada uma delas e avançar no ensino da Aritmética
(VALENTE, 2008, p.4).

Na mesma fonte, nota-se ainda que aparece a recomendação de alguns outros recursos para o ensino
intuitivo de Aritmética, são eles o mostrador de relógios; o calado dos navios; as ardósias (onde eram
trabalhados os problemas mais difíceis), além destes, nota-se também a indicação de alguns recursos
voltados para os problemas práticos da vida cotidiana por exemplo vintem, o tostão, a pataca, o cruzado, o
mil reis, o cifrão.

Uma outra fonte referente ao ensino primário localizada foi o Decreto nº 587 de 09 de Janeiro de 1915, no
qual é possível averiguar que aparecem algumas mudanças em relação aos documentos datados de 1912,
isso pode ser constatado no artigo 32 que versa sobre as disciplinas do curso primário nos grupos escolares e
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escolas isoladas. É possível constatar que o ensino dos saberes elementares de Aritmética deveria se dar até
sistema métrico com suas operações. Nos documentos de 1912, por sua vez, a sugestão era que além de
sistema métrico também fosse trabalhado regra de três simples e composta. Ou seja, com base no quadro
anterior é possível afirmar que ao compararmos as fontes de 1912 e 1915 que existem diferenças em relação
aos conteúdos que deveriam ser trabalhados na escola primária em Sergipe.

No que diz respeito aos recursos vê-se o seguinte conselho para os professores:

Antes do professor levar o menino à Carta de Parker, ao contador mecanico e de
entregar-lhe o Caderno de Ramon Roca, muna-se de collecções de objectos iguaes
(melhores os colloridos): sementes, palitos de phosphoros em anilua vermelha,
botões moedas, pedrinhas, etc (SERGIPE, 1915, p. 11).

Já em relação aos métodos recomenda-se:

Problemas para os alumnos resolverem, bem fáceis, fáceis, menos fáceis, etc.,
gradativamente ao quadro negro, sob a direcção do mestre e nas suas carteiras. As
constrcções no quadro negro sempre interessando a todos os alumnos (SERGIPE,
1915, p.16).

O uso dos recursos apontados acima e essas recomendações de construções no quadro negro de maneira que
os alunos interessasse os alunos apontam que ainda em 1915 o método de ensino predominante na escola
primária em Sergipe ainda continua sendo o método intuitivo.

Também foi localizado e examinado foi o programa do ano de 1916, no qual é possível é notar que existem
muitas semelhanças em relação ao programa do ano anterior, sendo este quase similar àquele e diferindo
apenas nos últimos conteúdos do quarto ano do curso primário, sendo que no programa de 1916 aparecem
como conteúdos sistema métrico, múltiplos e submúltiplos e no de 1915, ao contrário, aparece sistema
métrico e números complexos que neste caso vale ressaltar que neste caso difere do conjunto dos números
complexos e se encaixa no conceito de numeração complexa adotado por Trajano (sd), que a define como “a
que não tem base determinada e formas as unidades de um modo irregular e variado. Todos os números
sujeitos a essa numeração chamam-se complexos” (TRAJANO, sd, p. 88).

Uma outra fonte bastante similar aos programas de 1915 e 1916, porém com maiores detalhes é o programa
de 1917 que foi detalhadamente examinado por Santos (2013) e ao seu respeito afirma que:

[...] observa-se que para os três últimos às recomendações ao professor desaparece
quase que completamente. E apesar de não ter sido localizado ainda o Regulamento
de 1917 é possível afirmar que a Aritmética é tratada até regra de três simples
(SANTOS, 2013, p 11).

Apesar assemelhar-se aos programas dos dois anos anteriores, o programa de 1917 apresenta alguns
detalhes que o diferencia dos outros dois e que podem ser percebidos no quarto ano do curso primário, uma
vez que neste o conteúdo termina com regra de três, assemelhando-se ao programa de 1912.

Dentro do período estudado, pode-se citar também alguns documentos referentes ao ano de 1924, uma vez
que neste de acordo com Azevedo (2009) havia uma grande necessidade de reforma, pois segundo ela “na
educação, a relação entre escola, reforma e modernidade tornou-se evidente, tendo como pano de fundo todo
um projeto de reordenamento do social” (AZEVEDO, 2009, p. 15). Mas, no diz respeito ao ensino de
Aritmética, quais os principais reflexos dessa reforma?

Uma resposta parcial para esta pergunta pode ser dada com base no Decreto nº 867, de 11 de Março de 1924
e no programa de 1924. No primeiro é possível perceber que em relação aos métodos ainda havia a
predominância do método intuitivo, como pode ser visto a seguir:
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O ensino será intuitivo e prático, por aspecto e por acção, partindos das realidades
concrectas até à decducção, comprovação e generalização das idéas abstractas. A
tarefa que compete ao mestre será objectivada por um appello incessante e directo à
espontaneidade intellectual, à attenção, raciocinio e comprehensão do alumno, no
propósito do adeantamento geral e uniforme das classes (SERGIPE, 1924, p. 33).

Este documento apresenta ainda a maneira como o ensino intuitivo deveria se traduzir em termos dos
saberes elementares aritméticos, a saber:

As lições de Aritmética tambem serão praticas, devendo o ensino dos numeros e da
taboada ser absolutamente concreto, para o que o mestre fará uso dos contadores
mecanicos e das Cartas de Parker, nos gráus iniciaes do ensino (SERGIPE, 1924, p.
33-34).

Nota-se por esta citação que o ensino de Aritmética deveria ser totalmente prático e concreto e para tanto, os
professores deveriam fazer uso dos contadores mecânicos e das cartas de Parker, uma comparação deste
decreto com o programa daquele ano, permite perceber que apesar de no decreto haver a recomendação
para o ensino seja prático, o programa fica restrito apenas ao enunciado dos conteúdos, e apesar de citar os
contadores mecânicos e as cartas de Parker como recurso, ele não faz nenhuma referência quanto à maneira
como deveriam ser trabalhados tais recursos.

A respeito dos conteúdos, pode-se perceber que ao contrário das outras fontes examinadas em que eles
apareciam distribuídos em quatro anos, no programa de 1924 eles aparecem divididos em seis anos, o que
pode ser constatado no artigo 104 do Decreto nº 867 de 11 de Março de 1924:

Art. 104- O ensino primário das escolas será feito em cursos sucessivos, que se
chamarão gráus, sendo de seis o numero destes, para a instrução primária completa.

Paragrapho único. Cada gráu corresponde a um anno do curso; entretanto, os
alumnos que manifestarem aproveitamento excepcional poderão, em qualquer
época, ser promovidos ao gráu seguinte, uma vez approvados nas matérias dos
gráus anteriores (SERGIPE, 1924, p. 33).

Neste artigo é possível perceber que o ensino primário é dividido em primário elementar e primário superior,
ambos com a duração de três. Em relação aos conteúdos de Aritmética nota-se que no curso elementar deve
ser abordadas as quatro operações fundamentais e sistema métrico e no curso superior.

Considerações

Com o objetivo de compreender de que forma os saberes elementares aritméticos foram propostos nos
documentos oficiais do estado de Sergipe, de maneira a identificar elementos de mudança e continuidade no
que se refere aos conteúdos, métodos e recursos no período de 1901 a 1931, foi preciso localizar fontes que
auxiliassem a construir uma representação que abordasse o ensino deste saber elementar na escola primária.

Para uma melhor compreensão a respeito do trabalho que seria realizado, foi preciso compreender um pouco
o significado do termo “fontes”, uma vez que ele aparece constantemente no texto, e passada esta etapa,
com um entendimento sobre “fontes”, foi necessário pesquisar onde se poderia encontrar tão importante meio
de pesquisa. As fontes foram buscadas no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, no Arquivo Público
Estadual e na Biblioteca Epifânio Dória.

Com o estudo das fontes encontradas é possível assegurar que a Aritmética era uma das disciplinas que
faziam parte do curso primário e em relação aos conteúdos, identifica-se que de um ano para outro existiam
algumas divergências, uma vez que, em algumas fontes como, por exemplo, o Decreto nº 563 de 12 de
Agosto de 1911 a indicação era de que o ensino dos saberes aritméticos deveria ser até regra de três, ou
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seja, este seria o último conteúdo do quarto ano primário. Em outras, por sua vez, a exemplo do Decreto nº
587de 09 de Janeiro de 1915, o ensino deste saber elementar deveria se dar até sistema métrico.

No que tange aos métodos e recursos que deveriam ser empregados, nota-se maiores detalhes destes nos
programas de ensino, os quais, principalmente para os dois primeiros anos do curso primário, delineiam
alguns recursos e como eles precisariam ser empregados, a fim de assegurar a aprendizagem dos alunos. É
possível alegar ainda, no que ensino primário em Sergipe, os professores precisariam aplicar o método
intuitivo, não tendo o aluno contato com conteúdos mais complexos sem antes passar por conceitos mais
simples.

Dessa maneira, é possível deduzir que o ensino primário em Sergipe tinha um caráter prático, e no que diz
respeito aos saberes elementares da Aritmética existia uma variação entre os conteúdos que seriam
trabalhados e que pode ser notada na comparação entre documentos de diferentes anos, já em relação aos
recursos, observa-se nas diferentes fontes a presença de alguns recursos e recomendações de uso, que
visavam uma melhor compreensão por parte dos alunos.

Por fim, vale destacar que a narrativa aqui apresentada é provisória e parte de um trabalho de conclusão de
curso que tratou dos saberes elementares aritméticos em Sergipe, uma vez que foram examinadas apenas
fontes do período de 1901 a 1930.
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[i] Este artigo apresenta alguns resultados de uma pesquisa concluída no segundo semestre de 2013, quando
defendi meu trabalho de conclusão de curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de
Sergipe.
[ii] Graduando em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Sergipe.

E-mail: Jefferson.mat@hotmail.com
[iii] O projeto é coordenado por vários pesquisadores de diferentes estados brasileiros e tem como
coordenador geral o professor Dr. Wagner Rodrigues Valente (UNIFESP-SP). No caso de Sergipe, as pesquisas
vêm sendo conduzidas pela professora Drª Ivanete Batista dos Santos.
[iv] Um significado do termo fonte será apresentado mais adiante.
[v] Localizado na Rua Itabaininha, 41- Centro, Aracaju – SE
[vi] Bruno Lima Vieira e Rodrigo Oliveira Souza Santos, ambos são alunos da Licenciatura em Matemática que
também aceitaram participar do projeto sob a orientação da prof. Dra. Ivanete Batista dos Santos.
[vii] Localizado na Praça Fausto Cardoso, 348- Centro, Aracaju – SE.
[viii] Localizada Rua Dr. Leonardo Leite, s/n- São José, Aracaju- SE.
[ix] Cabe ressaltar que em toda a legislação examinada o entendimento que se tem sobre Aritmética é
aparentemente o mesmo adotado por Antônio Trajano, que afirma que “Arithmetica é a sciencia elementar
dos numeros e a arte de calcular por meio de algarismos” (TRAJANO, sd, p. 5).
[x] Vale destacar que os saberes matemáticos elementares são apresentados na legislação como matéria
cadeira ou disciplina. E para este trabalho optei por utilizar a denominação adotada em cada uma das fontes
examinadas.
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