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Resumo: O trabalho tem como objetivo analisar os programas de ensino do Desenho e da Geometria no
Ensino Primário em Sergipe (1911-1935). Essa delimitação temporal considera o marco da implantação
dos Grupos Escolares de acordo com a legislação do Estado de Sergipe, no ano de 1911. Abordamos como
embasamento teórico a história das disciplinas escolares (CHERVEL, 1990) e (CERTEAU, 1982). Esta
investigação faz parte de um projeto maior intitulado “A Constituição dos Saberes Elementares
Matemáticos: A Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso primário em perspectiva
histórico-comparativa [3](1890-1970)” com o objetivo geral de analisar a trajetória de constituição dos
ensinos de Aritmética, Desenho e Geometria em diferentes estados brasileiros em perspectiva
histórico-comparativa.
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Abstract: The paper aims to analyze the teaching programs of Drawing and Geometry in Primary Sergipe
(1911-1935). This definition considers the temporal framework of the implementation of School Groups in
accordance with the laws of the State of Sergipe, in 1911. Theoretical approach to the history of school
subjects (Chervel, 1990) and (Certeau, 1982). This research is part of a larger project entitled "The
Constitution of Knowledge Elementary Mathematics: Arithmetic, Geometry and Drawing at primary school
in comparative-historical perspective (1890-1970)" with the aim of analyzing the trajectory of
incorporation of the teachings Arithmetic, Geometry and Drawing in different Brazilian states in historical
and comparative perspective.
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1. Dos primeiros passos a constituição da inquietação de pesquisador

Cabe advertir que essa investigação compõe um projeto maior intitulado: A Constituição dos Saberes
Elementares Matemáticos: A Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso primário em perspectiva
histórico-comparativa, 1890-1970, que busca responder a perguntas do tipo: que trajetórias de
constituição tiveram a Aritmética, a Geometria e o Desenho para os primeiros anos escolares Ou, dizendo
de outro modo: como foram organizados/reorganizados os saberes elementares matemáticos para

Pág.1/10



estarem presentes na escola graduada Como o modelo “grupo escolar”, difundido a partir de São Paulo,
constituiu/reconstituiu saberes elementares matemáticos em diferentes pontos do Brasil

Este projeto maior está sendo desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa em História da Educação
Matemática (GHEMAT), um espaço democrático que privilegia um olhar plural e ao mesmo tempo ímpar
aos intramuros da ambiência educativa, “para o GHEMAT o lugar de produção da história da educação
matemática é a história, mais especificamente a história da educação” (Valente, 2007, p.34).

A temática abordada neste trabalho é uma ramificação desse projeto maior que busca compreender
através dos documentos oficiais o objetivo de ensinar tais disciplinas no Ensino Primário em Sergipe no
período delimitado.

(...) os conteúdos de ensino são concebidos como entidades sui generis, próprios
da classe escolar, independentes, numa certa medida, de toda realidade cultural
exterior à escola, e desfrutando de uma organização, de uma economia interna e
de uma eficácia que elas não parecem dever a nada além delas mesmas, quer
dizer à sua própria história. Além do mais, não tendo sido rompido o contato com
o verbo disciplinar, valor forte do termo está sempre disponível. Uma
“disciplina”,é igualmente, para nós, em qualquer campo que se a encontre, um
modo de disciplinar o espírito, quer dizer de lhe dar os métodos e as regras para
abordar os diferentes domínios do pensamento, do conhecimento e da
arte.(CHERVEL, 1990, p. 180)

O estudo baseado na história das disciplinas escolares (CHERVEL, 1990), idealiza a escola como um
espaço de concepção de saberes que permitem a exequibilidade e os desígnios educativos de um
determinado momento histórico, ou seja, a cronologia “Ela é a condição de possibilidade do recorte em
períodos” (CERTEAU, 1982, p. 97). Resultado de um procedimento, inicial de localização e leitura de
documentos oficiais e escolares “... cada sociedade se pensa historicamente com os instrumentos que lhe
são próprios” (CERTEAU, 1982, p. 78), que auxiliam na escrita de uma história local da educação
matemática. Defini disciplina escolar como:

Conteúdos explícitos e baterias de exercícios constituem então o núcleo da
disciplina. As práticas de motivação e da incitação ao estudo são uma constante
na história dos ensinos. A disciplina escolar é então constituída por uma
combinação, em proporções variáveis, conforme o caso, de vários constituintes:
um ensino de exposição, os exercícios, as práticas de incitação e de motivação e
um aparelho docimológico (CHERVEL, 1990, pp. 205-207).

Compreende disciplina como uma “criação cultural própria”, historicamente instituída dentro da escola,

usada na escola e para a escola.Assim, “toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de

produção socioeconômico, político e cultural” (CERTEAU, 1982, p. 66), encontrando possíveis argumentos

que esclareçam sobre o tratamento dado a essas disciplinas em tempos remotos e a reflexão dessa

história no ensino de Desenho e Geometria, fazendo uma análise na legislação sobre as propostas para o

ensino dessas disciplinas.

Em cada época, o ensino dispensado pelos professores é, grosso modo, idêntico,
para a mesma disciplina e para o mesmo nível. Todos os manuais ou quase todos
dizem então a mesma coisa, ou quase isso. Os conceitos ensinados, a tecnologia
adotada, a coleção de rubricas e capítulos, a organização do corpus de
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conhecimentos, mesmo os exemplos utilizados ou os tipos de exercícios
praticados são idênticos, com variações aproximadas (CHERVEL, 1990, p.203)

Desse modo, a particularidade desses saberes se encontra diluídos e atrelados a cultura, influenciados pela
política e sua ideologia além dos condicionantes peculiar ao período estudado.

Ao representarmos o trabalho historiográfico como uma ponte entre o presente e
o passado - que adquire a sua estabilidade à medida que estabelece um
balanceamento adequado entre a localização, a leitura e o emprego das fontes,
de uma parte, e a determinação dos problemas historiográficos, construção e o
uso dos esquemas interpretativos - chegamos à conclusão de que a relação do
historiador com as fontes é uma das bases, um alicerce fundamental da pesquisa.
A relação com as fontes é base sobre a qual se edifica a pesquisa historiográfica.
(RAGAZZINI, 2001, p. 14)

Os documentos por si só não contam a história, apesar de fazer parte da história, constituem-se como
fontes que podem responder a diferentes questionamentos, porém faz-se necessária sensatez,
conhecimento e análise na condução da interpretação de possíveis respostas.

Segundo Valente (2013) a pouca e recente produção referente à constituição dos saberes elementares
matemáticos no Brasil assinalam para uma produção local, centrada no eixo RJ-SP [4]. Cabe esclarecer
que nesta proposta entende-se por “saberes elementares matemáticos” - e no período estudado - aqueles
conteúdos da matemática escolar presentes para ensino no curso primário. Será analisado ainda a
circulação e apropriação de modelos culturais ligados aos saberes elementares matemáticos, através de
fontes de natureza diversa (livros, revistas pedagógicas, documentos oficiais, dentre outros).

Por um lado as fontes não falam per se. São vestígios, testemunhos que
respondem - como podem e por um número limitado de fatos - ás perguntas que
lhes são apresentadas. A fonte 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)

Para localizar as fontes é preciso observar com olhar interrogativo, conferir sentido, ou seja, uma definição
e a sua caracterização dependerá das perguntas norteadoras, como tal são derivadas do passado, no
entanto quando são examinadas não estão no passado.

[...] antes de mais nada o resultado de uma montagem, consciente ou
inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, mas também
das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, esquecido, durante as
quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é uma
coisa que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento (para evocar a
etimologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados desmistificando
lhe o seu significado aparente (LE GOFF, 1990, p. 472).

As pesquisas referentes à história da educação, que investigam o ensino primário brasileiro, apontam uma
lacuna quanto aos componentes curriculares do programa da escola primária. O período proposto para o
estudo inicia-se uma nova sugestão para o ensino primário, denominados Grupos Escolares, criados no
Estado de Sergipe no ano de 1911.
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Podemos afirmar que como fruto da efervescência referente às discussões sobre a
educação brasileira no início da República, Sergipe empreendeu uma reforma na
instrução pública em 1911, a qual estrutura em novas bases o ensino normal e
primário. Este passou a se organizar em escolas isoladas e em grupos escolares.
A definição espacial de ambos os estabelecimentos ligava-se à adequação do
lugar e à quantidade da população infantil escolarizável. Os grupos escolares
foram instituições eminentemente urbanas e redefiniram o lugar ocupado pela
escola no traçado das cidades. Foram criados para atender a muitos alunos,
fazendo com que um grande número de estudantes tivesse acesso aos mesmos
métodos, conteúdos, recursos didáticos e orientações gerais. Planejados sob uma
ordem racional, tinham a divisão do trabalho como base de seu funcionamento.
Prédio próprio, amplo, arejado e higiênico, arquitetonicamente planejado; método
de ensino pautado na valorização da experiência através dos sentidos; trabalho
escolar executado mediante abundantes e variados recursos didáticos e
professores formados especialmente para a docência no ensino primário são
exemplos de características das escolas graduadas de ensino primário e público.
A reunião dessas e de outras condições de funcionamento fazem desses
estabelecimentos um símbolo da modernização pedagógica implantada no país,
em que São Paulo, pioneiro na experiência, representava o foco irradiador do
modelo. (AZEVEDO, 2010, p. 147)

Com finalidade de encontrar trabalhos de pesquisadores que investigaram sobre a educação sergipana foi
realizado um levantamento sobre possíveis pesquisas em programas de pós-graduação, para identificar o
estado da arte referente à temática proposta, e o quanto já havia sido explorada. Constatou-se que não
havia trabalho cuja temática fosse a aqui proposta. Porém foi possível identificar trabalhos como os de
Freitas (1995), Souza (1998), Oliveira (2004) e Oliveira (2008). Constata-se pelo exame desses trabalhos
que a prioridade foi temática no âmbito do 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 Desenho e Geometria. (SANTOS, 2013).

Pretende-se com a realização dessa pesquisa, que se apresenta como um campo fértil de estudo,
colaborar com a produção da História da Educação Matemática em Sergipe, além de buscar compreender o
percurso do ensino das construções geométricas nos currículos escolares desse período que por fim
desencadeara na compreensão das manifestações das disciplinas de geometria e desenho e a contribuição
dessa análise para (re) pensar o ensino dessa disciplina no fundamental I, na atualidade.

As preocupações com o ensino e aprendizagem da matemática, tão fortemente
ligadas ao presente e às projeções para o futuro, tão ciosas daquilo que
realmente interessaria ensinar e aprender, de modo que a matemática faça
sentido hoje e amanhã aos alunos, têm descuidado da dimensão histórica. Esse
descuido, não raro, faz subtrair à análise e às propostas de transformação as
heranças que todos os ofícios carregam consigo. Sem ter presente essa dimensão
histórica, os projetos de melhoria do ensino de matemática tendem ao fracasso.
(VALENTE, 2008, p.12)

A nível nacional espera-se com a realização da pesquisa maior possa alcançar resultados de produções
bibliográficas tais como publicação de artigos em revistas especializadas e comunicações em congressos
nacionais e internacionais que expressaram os resultados parciais que forem sendo obtidos com a
realização de cada uma das etapas de trabalho e produção técnica. Prevê-se, ao final do projeto, a
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produção e a publicação de livro sobre a constituição dos saberes elementares matemáticos no Brasil.
Afora isso, haverá uma produção técnica. Ela será constituída de uma base de dados que contará com
documentos de arquivos escolares, manuais didáticos e pedagógicos antigos, exames, documentos oficiais
curriculares dentre outros documentos que serão utilizados como fontes de pesquisa, recolhidos nos
diferentes estados. Essa base de dados estará disponível numa plataforma virtual de trabalho a ser
alimentada com o desenvolvimento do projeto.

2. A pesquisa em história da Educação Matemática no âmbito histórico comparativo

Para que seja possível iniciar um aprofundamento no objeto de estudo deste trabalho, é necessário,
entretanto, ressaltar a importância da pesquisa sobre a Histórica da Educação Matemática no Brasil
considerando os aspectos mais gerais que apontam para a reconstituição da nossa história social, isto é,
na busca de compreender o processo no qual se configuram historicamente as origens das explicações dos
mais variados fenômenos naturais, a inovação dos procedimentos experimentais na cultura, na ciência e
na educação, a organização e subordinação das interações sociais e imaginárias operadas pelo sujeito
humano.

Para que esse estudo possa ser realizado são considerados alguns aspectos como descritores históricos,
desde as expressões orais e escritas usados como fatos para a construção e análise histórica; as histórias
de vida que segundo Tardif (2010) são saberes experienciais que são desenvolvidos baseados no trabalho
cotidiano da prática docente; as memórias de matemáticos e professores de Matemática que de acordo
com Valente (2008) o professor é herdeiro de práticas e saberes que vem de diferentes épocas,
amalgamados, reelaborados, descartados, transformados, constituindo uma herança através da criação de
novos saberes e a criação de novas práticas; e a formulação sistemática dos objetos matemáticos, na
tentativa de reconstrução da História da Educação Matemática e do contexto social em que tais histórias
foram se constituindo no tempo e no espaço compondo o cenário da sociedade e da cultura acadêmica
disseminada pela instituição escolar.

Segundo D’Ambrosio (1999) citado por Gaspen et al:

“As ideias matemáticas comparecem em toda a evolução da humanidade,
definindo estratégias de ação para lidar com o ambiente, criando e desenhando
instrumentos para esse fim, e buscando explicações sobre os fatos e fenômenos
da natureza e para a própria existência. Em todos os momentos da história e em
todas as civilizações, as ideias matemáticas estão presentes em todas as formas
de fazer e de saber.” (D’Ambrosio 1999, p. 97)

A pesquisa na área da História da Educação Matemática se faz necessário para que seja possível
compreender a herança deixada nas práticas pedagógicas do ensino de matemática no Brasil. Um estudo
recente intitulado “A Matemática Moderna nas escolas do Brasil e de Portugal – estudos históricos
comparativos” [5] foi realizado no período de 2006 a 2008, por uns grupos de pesquisadores da história da
educação matemática de dez estados brasileiros fizeram um esforço coletivo para a construção de uma
representação do passado da educação matemática que teve há cinquenta anos. Do Rio Grande do Sul a
Sergipe, de São Paulo a Mato Grosso, grupos de pesquisa locais debruçaram-se sobre o que ficou
conhecido como Movimento da Matemática Moderna, a partir das marcas que esse tempo deixou nos
arquivos, nos livros didáticos, nas falas de professores e em tantos outros documentos transformados em
fontes de pesquisa. A intenção não foi de contar várias histórias. O que se buscou foi à construção de uma
representação consistente sobre esse passado relativamente recente da educação matemática, de modo a
que pudesse ser lido e apropriado por público o mais rápido possível, de forma a contrapor-se com
representações que insistem em tomar o lugar da dimensão histórica do Movimento. Como resultado
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dessa pesquisa, avaliou-se que houve um grande avanço na elaboração de conhecimento em estudos
comparativos sobre a matemática escolar presente nas escolas de ambos os países, entre as décadas de
1960-1980. Isso possibilitou considerável ganho teórico-metodológico e tornou possível a construção de
uma plataforma de trabalho que socializasse diferentes vertentes que se articularam para investigar
heranças teóricas e práticas do ensino da Matemática Moderna nas escolas portuguesas e brasileiras.

A pesquisa descrita acima se remeteu a estudos históricos comparativos no âmbito da educação
matemática, mas afinal o que são os estudos comparativos Os estudos históricos comparativos constituem
um rico instrumento analítico dos sistemas educativos, auxiliando a identificar semelhanças e diferenças,
ampliando o campo de análise e de compreensão da realidade nacional em face da de outros países,
particularmente no campo das políticas educacionais nacionais. Porém, esse recurso é pouco explorado
(CARVALHO, 2008).

Os estudos de Educação Comparada são relativamente recentes. De acordo com Carvalho (2008) as
primeiras pesquisas comparadas destinavam-se a comparar os sistemas nacionais de ensino
(especialmente europeus), fornecendo informações para que os diferentes países pudessem copiar uns dos
outros o que existia de bom e, ao mesmo tempo, evitar os erros. Com isso, ao longo do século XIX,
diversos países da Europa, os Estados Unidos e, inclusive, o Brasil encarregaram educadores de
empreender viagens para realizar estudos a respeito da educação em outros países.

Com seu objeto e objetivo definidos, esse novo campo de estudo adquiriu status de ciência no decorrer do
século XX e foi a partir daí que começaram a difundir dados e informações sobre o sistema educativo dos
diferentes países, por meio de congressos, conferências, colóquios, etc.

Em síntese, a importância que se dá a pesquisa histórica comparativa é que além de reconhecer as
semelhanças e diferenças, é necessário ultrapassar a mera quantificação de resultados obtidos com base
em indicadores internacionais de desempenho e a padronização dos instrumentos comparativos, cujos
parâmetros sejam alheios ao nacional ou às condições de organização dos sistemas. A comparação implica
a necessidade de interpretar os dados, de questioná-los e analisar as bases que sustentam a comparação.

3. Desvendando o ensino de Desenho e Geometria no ensino primário em Sergipe (1911- 1935)

A proposta do projeto de pesquisa objetiva investigar os programas de ensino do Desenho e da Geometria
no ensino primário nos grupos escolares sergipanos no período de 1911-1935, adotando uma postura
metodológica histórica comparativa, considerando a positividade da escola na época a ser investigada. A
pesquisa assume a escola como um lugar de cultura, especificamente, de construção e elaboração
permanente de uma cultura escolar. Sua dinâmica de constante reelaboração faz-se pela relação que trava
com outras culturas que, com ela, estão em colaboração ou choque, num determinado tempo histórico.

Investigar os objetivos das disciplinas Desenho e Geometria requerem conhecimentos sobre como os
conteúdos dessas disciplinas eram selecionados pelos órgãos governamentais por meio das legislações e
como estes conteúdos eram transmitidos pelos professores do ensino primário no estado de Sergipe no
período demarcado. De acordo com Tardif (2008) esse conhecimento é denominado de saberes
disciplinares, ou seja, são saberes que correspondem aos diversos campos do conhecimento, sob a forma
de disciplinas que emergem da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes.

Nesse estudo também será analisado a concepção teórica de ensino aprendizagem do professor de
matemática e sua postura na constituição de sua identidade profissional bem como suas práticas
pedagógicas desenvolvidas cotidianamente em sala de aula no período investigado. Sobretudo, a
contextualização do ensino e aprendizagem dessa área de conhecimento relativo ao âmbito escolar, na
intenção de articular teoria e prática mediante reflexão crítica acerca dos saberes e práticas pedagógicas
vigentes, buscando com isso redimensioná-los a partir da relação direta com os problemas cotidianos. E
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isso nos remete ao conceito de didática defendido por Lopes (1999, p.113) citado por Langarezi et al
(2011, p.92) didática é uma disciplina que instrumentaliza os professores no sentido de estes buscarem
incessantemente em sua prática pedagógica uma ação transformadora de ensinar-aprender.

Nesse estudo será considerada uma multiplicidade de fontes para a pesquisa, que serão inventariadas no
estado de Sergipe através do mapeamento de fontes sobre o ensino de desenho e geometria no Instituto
Histórico e Geográfico de Sergipe, na Biblioteca Pública Epifhaneo Dorea e arquivos escolares, análise de
provas de alunos, trabalhos escolares, diretrizes curriculares e tantos outros materiais constituídos como
fontes de pesquisa.

De acordo com Valente (2009) o tema da comparação acabou se transformando, de certo modo, no
embrião da Educação Matemática enquanto campo de pesquisa. Não caberá, certamente, aos estudos
comparativos atuais, reeditar as mesmas bases e objetivos da tradição que foi herdada da Educação
Comparada. Os tempos mudaram e novas necessidades estão postas para pesquisas dessa natureza. Há
de ser reconhecida que a produção histórica carrega uma tradição de ser produzida nacionalmente. Os
estudos históricos comparativos colocam a questão do trânsito entre países, entre culturas, permitindo
que determinados problemas sejam compreendidos para além do que poderiam ser os seus determinantes
regionais. Na visão da historiadora Clarice Nunes, a comparação histórica,

pode sugerir uma nova compreensão do território, reconhecendo-o não como
território nacional, mas como descontinuidade espacial, o que levou Pierre Furter
a se perguntar se as diferenças regionais (e, portanto, intranacionais) não seriam
tão significativas como qualquer comparação entre nações. Afirma ele que o
território não pode ser a priori tratado como uma unidade homogênea já que é
um espaço percebido, modelado, vivido. Por este motivo, uma mesma
organização escolar, um mesmo currículo, as mesmas opções pedagógicas e
didáticas podem ser interpretadas de maneira diferente e ter impactos distintos
num espaço que vai aparecer como descontínuo, heterogêneo e estruturado
sobre elementos diferenciados. (Nunes, 2001, p.63).

Desse modo, o interesse na história comparativa liga-se à produção de conhecimento não condicionado a
uma concepção de espaço tomada como território local. Isso está em acordo com um dos elementos
mencionados anteriormente que justificam a retomada dos estudos de educação comparada a
reorganização do espaço mundial.

4. Dos programas do ensino de Desenho e Geometria

No artigo 17 do Regulamento de 1911 em Sergipe, Cap. III Dos programas de ensino da Geometria, foi
posto que:

Art. 17: d) “[...] na terceira série se completará o estudo da álgebra elementar e
se iniciará o da geometria com o desenvolvimento relativo á egualdade, à
semelhança, à equivalência, à rectificação da circunferencia, a avaliação das
áreas e dos volumes, tudo com applicações praticas; à quarta serie [...] o estudo
da Geometria engrobará o das secções cônicas, com o traçado e principais
propriedades das curvas correspondentes e o ensino da Trigonometria retilínea”.
(SERGIPE, 1911).

No Regulamento estabelecido pelo Decreto N. 630, de 24 de abril de 1916, há um retorno da Aritmética
até regra de três simples e aparece explicitamente uma alteração em Desenho que aparece com o
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seguinte indicativo Desenho Linear e noções de Geometria Plana.

No artigo 17 do Regulamento de 1911 em Sergipe, Cap. III Dos programas de ensino sobre o Desenho,
aparece que:

Art. 17: k) O Desenho, na primeira série, compreenderá o Desenho a mão livre,
com aplicação especial ao ornato geométrico plano; na segunda, estudos dos
sólidos geométricos acompanhados dos princípios práticos da execução das
sombras e ornatos em relevo; na terceira, Desenho linear geométrico, elementos
de perspectiva prática à vista; na quarta, elementos de Desenho geométrico ou
representação real dos corpos (SERGIPE, 1911).

No caso de Desenho observa-se mais uma vez que para o primeiro ano as orientações são bem
detalhadas. Para o primeiro trimestre “Traçar no quadro negro e depois no papel circunferências,
pirâmides, cubos, triângulos, ângulos,m linhas reta, curvas, quebradas, espirais, paralelas, etc. Obedecer
a ordem indicada e não começar por linhas”. Já para o segundo semestre continua “Desenho natural.
Exercícios simultâneos no quadro negro com giz de cores. Reúna o professor a classe em torno do quadro
e, apresentando-lhe uma laranja uma bola de borracha ou de celuloide, desenhe o objeto no alto do
quadro e mande que os alunos o desenhe por sua vez [...] Virá depois o estudo do retângulo, do
quadrado, tomando-se por modelos uma pequena bandeira nacional, um lenço de cores, etc” (Programa
para o curso primário nos Grupos Escolares e escolas isoladas do Estado, 1917, p. 13). (SANTOS, 2013)

E nos anos seguintes as recomendações são aos poucos reduzidas de forma que para o quarto ano fica
apenas: “Desenho geométrico no quadro negro. Paisagens (copia e invenção); arvores com todas as suas
partes, partes do corpo humano; animais. cartografia” (Programa para o curso primário nos Grupos
Escolares e escolas isoladas do Estado, 1917, p. 22). SANTOS, 2013)

5. Considerações Parciais

A pesquisa atentou-se em analisar os programas de ensino do Desenho e da Geometria no Ensino Primário
em Sergipe (1911-1935). Compete lembrar que o presente trabalho apresenta as primeiras analises sobre
as rubricas desenho e geometria e sua articulação no Ensino Primário Sergipano a partir do ano 1911,
marco da criação dos grupos escolares no referido estado.

Faz necessário ainda analisar outras fontes que circularam na época com intuito de conhecer e
compreender como se deu o desenrolar dessas disciplinas nos intramuros escolar, levando em
consideração os fatores políticos, econômicos da época. Será analisado ainda a circulação e apropriação de
modelos culturais ligados aos saberes elementares matemáticos, através de fontes de natureza diversa
(livros, revistas pedagógicas, documentos oficiais, dentre outros).
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