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 O arquivo do Professor Euclides Roxo foi doado por seu filho Stélio Roxo para 

constituir fonte de pesquisa para a Historia da Educação Matemática no Brasil. Reunindo 

cerca de 700 documentos entre cartas, certificados, programas de ensino, recortes de jornal, 

rascunhos de livros didáticos etc. o arquivo reúne papéis que se vinculam, principalmente, 

ao período em que Roxo foi professor de Matemática, diretor do Colégio Pedro II, 

professor do Instituto de Educação e assessor dos ministros Francisco Campos e Gustavo 

Capanema no Ministério da Educação e Saúde Pública. 

 A organização, catalogação e acondicionamento do material, representa uma das 

etapas do Projeto “História da Educação Matemática no Brasil, 1920-1960”, que vem 

sendo desenvolvido junto ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação 

Matemática da PUC-SP, e que intenta escrever a história do percurso seguido pelo ensino 

de Matemática no Brasil, no período compreendido entre o primeiro movimento de 

renovação desse ensino e o chamado movimento da matemática moderna. Esse período 

revela ter sido Euclides Roxo uma das principais figuras da Educação Matemática no 

Brasil.  

 Seguindo padrões internacionais de arquivística, os documentos estão classificados 

em quatro categorias (pessoais, produção intelectual, técnico-administrativos e 

complementares) a fim de melhor poderem servir como instrumentos de pesquisa. 

 O resultado dessa primeira etapa de desenvolvimento do Projeto é a publicação 

“Arquivo Pessoal Euclides Roxo – Inventário Sumário”, um guia ao usuário do APER. A 

publicação constitui número especial da revista “Educação Matemática Pesquisa”, editada 

pela EDUC, SP.  

 As consultas ao APER podem ser agendadas por telefone {011 32561622 ramal 

203} ou por e-mail: valente@pucsp.br. O horário de atendimento: segundas/quartas/sextas, 

das 14-17 horas. 
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