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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar historicamente a modernização da 
matemática escolar no curso ginasial do Colégio Luzia Silva, principalmente, por 
meio da análise da apropriação dos dois movimentos modernizadores, ocorridos 
no século XX, nas práticas pedagógicas dos professores de matemática no 
período de 1959 até 1967. Este recorte temporal refere-se ao período de 
funcionamento do Curso Ginasial no Colégio. Os movimentos de reformas 
explorados na pesquisa são: o primeiro movimento internacional de 
modernização da matemática escolar (no Brasil influenciando a Reforma Campos 
– em 1931 –, a Reforma Capanema – em 1942 –, e a Portaria de 1951) e o 
Movimento da Matemática Moderna (MMM), na década de 1960. Mais 
especificamente, a pesquisa buscou interpretar: A trajetória educacional e 
profissional dos professores que atuaram na disciplina de matemática no período 
pesquisado; A cultura escolar vinculada ao ensino de matemática; O currículo 
mediante as mudanças ocorridas em relação aos conteúdos ensinados na 
disciplina matemática; e Os métodos de ensino utilizados nas aulas de 
matemática. As fontes analisadas foram: os documentos encontrados no acervo 
da escola; as entrevistas realizadas com oito ex-alunas da escola (sendo que uma 
destas é também ex- professora do Colégio) e duas ex-professoras e as coleções 
didáticas utilizadas no curso ginasial do colégio no período em estudo. Como 
aporte teórico-metodológico utilizamos estudos referentes à história cultural: 
Roger Chartier (1991), para a compreensão do conceito de apropriação; o autor 
Dominique Julia (2001), que discute a cultura escolar como objeto histórico; e 
André Chervel (1990), que trata da história das disciplinas escolares. As análises 
nos permitiram perceber que o ideário do primeiro movimento modernizador foi 
certamente apropriado no Colégio por meio das coleções didáticas utilizadas no 
curso ginasial que estão permeadas fortemente pela influência de tal movimento. 
Além disso, a formação das professoras para o ensino de matemática se deu a 
partir dos cursos da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 
Secundário (CADES) e suas práticas pedagógicas foram condizentes com as 
propostas disseminadas pela CADES. Percebemos também, por meio da análise 
das coleções didáticas, formas distintas de apropriação de uma mesma legislação 
por parte dos autores.  
 
Palavras-chave: História da Matemática Escolar. Modernização da Matemática 

Escolar. Curso Ginasial. Colégio Luzia Silva. Bahia. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this work is to analyze historically the modernization of school 
mathematics in the Junior High Course at the Luzia Silva School, mainly through 
the analysis of the appropriation of the two modernizing movements that 
occurred in the twentieth century in the pedagogical practices of mathematics 
teachers in the period from 1959 to 1967. This time frame refers to the operation 
period of the junior High course at the school. The reform movements explored 
in the survey are the first international movement of school mathematics 
modernization (influencing in Brazil the Campos Reform in 1931, the Capanema 
reform in 1942 and the 1951 Ordinance) and the Modern Mathematics Movement 
(MMM) in the 1960s. Specifically, the research aimed to interpret the educational 
and professional history of teachers who worked in the mathematics discipline 
during the studied period; the school culture linked to the teaching of 
mathematics; the curriculum through the changes in relation to the contents 
taught in the mathematics discipline; and the teaching methods used in math 
classes. The analyzed sources were the documents found in the school's 
collection; interviews with eight former students of the school (one of them also 
being a former professor at he school) and two former teachers and the textbook 
collections used at the junior high course of the school during the studied period. 
As theoretical and methodological support we used studies on cultural history: 
Roger Chartier (1991) to understand the concept of appropriation; the author 
Dominique Julia, discussing school culture as a historical object; and Andre 
Chervel, who deals with the history of school disciplines. The analyses allowed 
us to realize that the ideas of the first modernizing movement was certainly 
appropriated by the School through the didactic collections used at the junior 
high school which are strongly permeated by the influence of that movement. In 
addition, the teachers’ training for math teaching was given from the courses of 
the Secondary Education Improvement and Dissemination Campaign (CADES) 
and its pedagogical practices were consistent with the proposals disseminated by 
the CADES. We also perceived, through the analysis of the textbooks’ collections, 
different appropriation forms of an equal legislation by the authors. 

Keywords: School Mathematics History. Modernization of School Mathematics. 
Junior High School Course. Luzia Silva Junior High School. Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Estação Ferroviária de Nazaré (Jaguaquara). 
Figuras 2 e 3 – As seis irmãs que vieram da Itália para o Colégio Luzia Silva e os 
frades Capuchinhos que também acompanharam a viagem. 
Figuras 4 e 5 – Casa sede da Fazenda Toca da Onça. 
Figura 6 – Guilherme Martins do Eirado e Silva e sua esposa Luzia Silva. 
Figura 7 – Aula de estágio do Curso Normal. 
Figura 8 – Lista do enxoval do internato. 
Figura 9 – Dormitório das internas do Colégio Luzia Silva. 
Figura 10 – Desfile Cívico de sete de setembro de 1951. 
Figura 11 – Alunas trajando a farda de gala. 
Figura 12 – Aplicação do Exame de Admissão. 
Figura 13 – Sólidos Geométricos construídos nas aulas do CLS. 
Figura 14 – Coleção Matemática, Carlos Galante. 
Figura 15 – Exemplos dos Problemas Visualizados. 
Figura 16 – Frações Ordinárias. 
Figuras 17, 18,19 e 20 - Área das Principais Figuras Planas. 
Figura 21 e 22 – Área de figuras Planas – Livro da 4ª Série 
Figura 23 – Interpretação geométrica da soma do quadrado de dois números. 
Figura 24 – Exemplos de Funções. 
Figura 25 - Texto Os Hindus e a Álgebra. 
Figuras 26 e 27 – Translação e Rotação. 
Figura 28: Coleção didática “Matemática – Curso Ginasial”. 
Figura 29: Curiosidades Históricas. 
Figura 30: Noção Intuitiva de Fração. 
Figuras 31 e 32 – Ideia intuitiva para a noção de unidades de área e volume.  
Figura 33 – Área do Triângulo. 
Figuras 34, 35 e 36 – Laboratório de Matemática. 
Figuras 37, 38 e 39 – Exemplos de Aplicações numéricas. 
Figuras 40 e 41 – Interpretação Geométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS E QUADROS 

 

Tabela 1 – Relação de matrícula 
Tabela 2 – Tabela de contribuição exigida dos alunos. 
Tabela 3: Alunos formados no Curso Normal. 
Tabela 4 – Grade curricular do curso normal do CLS (1966-1968) 

 
Quadro 1 – Currículo do Curso Ginasial do CLS (1962-1965) 
Quadro 2 - Currículo do Curso Ginasial do CLS (1965 - 1967) 
Quadro 3 – Currículo proposto pela portaria 1951 
Quadro 4 – Programa de Matemática para o curso Ginasial. Portaria 1045 de 
14/12/1951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 INTRODUÇÃO  ..................................................................................................... 12 
 CAPÍTULO I: A HISTÓRIA DA ESCOLA LUZIA SILVA  .................... 32 

1. A IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LUZIA SILVA  ................................... 32 

1.1 A busca por uma Congregação para implantação de uma escola católica em 
Jaguaquara ..................................................................................................................... 33 

2. A CAMINHO DE JAGUAQUARA PARA INICIAR A MISSÃO: 
FUNDAÇÃO DA ESCOLA LUZIA SILVA ................................................... 37 

2.1 Jaguaquara – a Toca da Onça  ............................................................................... 41 

3. A CONGREGAÇÃO DAS RELIGIOSAS FRANCISCANAS 
IMACULATINAS .............................................................................................. 44 

3.1 Origens da Congregação ....................................................................................... 44 

3.2 A Atuação das Irmãs Franciscanas Imaculatinas no Colégio Luzia Silva ...... 48 

4. O COLÉGIO LUZIA SILVA E SUA CULTURA ESCOLAR ................... 55 

4.1 O Ingresso no Internato da Escola Luzia Silva ................................................... 56 

4.2 O Cotidiano no Internato ....................................................................................... 59 
4. 2.1 A Rotina  ............................................................................................. 59 

4.2.2 O Fardamento ....................................................................................... 61 

4.2.3 Os Desfiles e a Farda de Gala  .............................................................. 62 

4.2.4 Vigilância no Comportamento  ............................................................ 65 

CAPÍTULO II: A MATEMÁTICA NO CURSO GINASIAL DO 
COLÉGIO LUZIA SILVA (1959 - 1967)  ........................................................... 69 

1. A CRIAÇÃO DO GINÁSIO LUZIA SILVA ............................................... 69 

2. O EXAME DE ADMISSÃO PARA INGRESSO NO CURSO GINASIAL 
 .............................................................................................................................. 70 

3. O CURRÍCULO DO CURSO GINASIAL  .................................................. 74 

4. O ENSINO DE MATEMÁTICA NO CURSO GINASIAL DO GINÁSIO 
LUZIA SILVA  .................................................................................................... 76 

 4.1 As professoras de matemática do Curso Ginasial do Ginásio Luzia Silva  .. 77 

4.2 As avaliações no ensino de matemática do Colégio Luzia Silva  .................... 83 

CAPÍTULO III: A PRESENÇA DOS LIVROS DIDÁTICOS NO 
CURSO GINASIAL DO CLS   ............................................................................ 86 

1. A COLEÇÃO “MATEMÁTICA” DO AUTOR CARLOS GALANTE ... 91 

2. A COLEÇÃO MATEMÁTICA CURSO GINASIAL – OSVALDO 
SANGIORGI .......................................................................................... 104 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 118 
REFERÊNCIAS  ...................................................................................................... 121 
ANEXOS ................................................................................................................... 129 



12 
 

                                                                      ______                         INTRODUÇÃO 

 Que o futuro de lá nos acena  
Como, um dia entramos na História  

Os silêncios do livro e da pena 
Cantarão nossos hinos de Glória1 

 

Esta última estrofe do hino do Colégio Luzia Silva nos remete a este nosso 

momento. Este futuro, que hoje se faz presente, nos traz até aqui, na busca de (re) 

construir uma versão desta história ou apenas narrar uma história desta escola, o 

que será feito através do nosso olhar, partindo da história que se encontra no 

“livro” desta escola, representado pelos documentos presentes em seu acervo e 

na memória daqueles que compartilharam conosco momentos das suas 

trajetórias de vida. 

O Colégio Luzia Silva está situado na cidade de Jaguaquara (Bahia) e foi 

criado em 1950. O fundador do município, o senhor Guilherme Martins do 

Eirado e Silva2, doou a sede da sua fazenda para a implantação do Colégio com 

a condição de que este levasse o nome da sua esposa, e estivesse sempre 

vinculado a uma Ordem Religiosa, dando, portanto, um direcionamento católico 

à instituição. Da Itália vieram seis freiras da Congregação das Religiosas 

Franciscanas Imaculatinas para coordenar o Colégio, que ainda hoje encontra-se 

em funcionamento tendo vínculo com estado e município, mas, também, com 

uma ordem religiosa (as Irmãs Ursulinas), mantendo, portanto, os princípios 

estabelecidos pelo senhor Guilherme no documento de doação da sede da escola. 

O município de Jaguaquara fica situado no Sudoeste do Estado da Bahia, 

distando 336 km de Salvador – capital do estado. Jaguaquara faz parte da região 

denominada Vale do Jiquiriçá, que inclui outros 19 municípios3. Segundo a 

                                                           
1  Trecho do hino do Colégio Luzia Silva. Letra: D. Augusto Cardeal da Silva. Música do Dr Prof. 
José Benito Colmenero – Diretor da Academia de Acordeon Regina – Salvador. Informação 
disponível no Folheto do Hino Oficial do Ginásio Luzia Silva, disponível no acervo do CLS. 

2 Traremos mais informações sobre Guilherme Martins do Eirado e Silva no primeiro capítulo.  

3 A região do Vale do Jiquiriçá é formada pelos seguintes municípios: Amargosa, Brejões, 
Cravolândia, Elisio Medrado, Irajuba, Itaquara, Itiruçú, Jaguaquara, Jiquiriçá, Lafayete Coutinho, 
Lajedo do Tabocal, Laje, Maracás, Milagres, Mutuípe, Nova Itarana, Planaltino, Santa Inês, São 
Miguel das Matas e Ubaíra. Informação disponível em: 
https://conferenciadecultura.files.wordpress.com/2013/07/cartilha_vale_do_jiquirica.pdf. 

https://conferenciadecultura.files.wordpress.com/2013/07/cartilha_vale_do_jiquirica.pdf
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estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população 

do município de Jaguaquara estimada para 2015 era 55.449 habitantes. 

O objetivo neste trabalho é analisar historicamente a modernização da 

matemática escolar no Colégio Luzia Silva, principalmente, por meio da análise 

da apropriação dos dois movimentos modernizadores, ocorridos no século XX, 

nas práticas pedagógicas dos professores de matemática do curso ginasial no 

período de 1959 até 1967.  O recorte temporal refere-se ao período em que o curso 

ginasial funcionou nesta instituição. Quanto aos movimentos modernizadores 

referimo-nos ao primeiro movimento internacional de modernização do ensino 

de matemática e ao Movimento da Matemática Moderna (MMM). 

Já presente na história do seu município e na história de vida de muitas 

jovens que ali foram formadas e carregam em si os valores adquiridos nesta 

formação, o Colégio Luzia Silva entra aqui para a história no campo de pesquisa 

da História da Educação Matemática.  

 Como aporte teórico-metodológico utilizamos estudos referentes à 

história cultural, como Roger Chartier, em discussões a respeito do conceito de 

apropriação que “tem por objetivo uma história social das interpretações, 

remetidas para suas determinações fundamentais (que são sociais, institucionais, 

culturais) e inscritas nas práticas específicas que as produzem.” (CHARTIER, 

1988, p. 26). Para este autor, a apropriação “postula a invenção criadora no 

próprio cerne dos processos de recepção”. (CHARTIER, 1988, 136). A 

respeito do conceito de cultura escolar utilizamos o trabalho do autor Dominique 

Julia (2001, p. 10), que discute a cultura escolar como objeto histórico e afirma que 

esta “não pode ser estudada sem a análise precisa das relações conflituosas ou 

pacíficas que ela mantém, a cada período de sua história, com o conjunto das 

culturas que lhe são contemporâneas”, referindo-se às culturas política, religiosa 

ou popular. Para tratar da história das disciplinas escolares utilizamos o 

historiador André Chervel. Fundamentamos, ainda, nosso trabalho em Wagner 

Valente que discute a importância da pesquisa histórica em educação 

matemática, bem como o uso do livro didático como fonte histórica de pesquisa. 

                                                           
Acesso em 26/03/2016. 
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Os diversos campos de pesquisas atuais acerca de currículos e 

metodologias de ensino em matemática encontram no campo da História da 

Educação Matemática as raízes das discussões traçadas atualmente. 

Concordamos com Valente (2006), quando ressalta a necessidade de estudos 

históricos sobre a Matemática Moderna nas escolas do Brasil, sobretudo os 

estudos históricos comparativos, e questiona: 

Como dar sentido a todo um campo denominado Didática da 
Matemática, por exemplo, sem que tenhamos estabelecido as 
bases históricas de compreensão da herança deixada pelo MMM 
nas práticas pedagógicas de nossos professores de matemática? 
Como compreender as atuais discussões de reorganização 
curricular do ensino da disciplina? Como melhor entender a 
complexidade que envolve a recepção de uma proposta 
internacional em cotidianos e culturas escolares diferentes num 
mesmo país? Em suma, é preciso aprofundar a reflexão sobre 
reformas de ontem para melhor conduzir processos de mudança 

hoje. (VALENTE, 2006, p. 32) 
 

O autor destaca ainda que, uma vez que o MMM foi disseminado pelo país 

a partir dos grupos de estudos que atuavam em vários estados, ocorrendo, 

portanto, diferentes formas de apropriação da Matemática Moderna, é 

importante o estudo das culturas escolares para se verificar as diferenças e 

semelhanças das práticas pedagógicas do ensino de matemática. (VALENTE, 

2006). 

Portanto, justificamos a relevância desta pesquisa histórica pela 

necessidade de conhecermos o passado, uma vez que decisões do presente 

baseiam-se em experiências já vivenciadas. Através da pesquisa histórica temos 

a possibilidade de entender as escolhas presentes no currículo de matemática, 

bem como algumas das dificuldades apresentadas no ensino-aprendizagem 

desta disciplina, sobretudo nas práticas escolares desenvolvidas nas escolas, o 

que favorece o desenvolvimento de futuros estudos históricos comparativos. 

A história das disciplinas escolares é marcada por períodos de grandes 

mudanças. As renovações curriculares, necessárias para acompanhar os avanços 

sociais, econômicos e tecnológicos, marcam a história de cada disciplina trazendo 

muitas discussões até que sejam instauradas as modificações propostas. Sobre 

este aspecto, partilhamos a perspectiva de André Chervel (1990, p. 204) ao 
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considerar que  

A história das disciplinas se dá frequentemente por alternância 
de patamares e de mudanças importantes, até mesmo de 
profundas agitações. Quando uma nova vulgata4 toma o lugar 
da precedente, um período de estabilidade se instala, que será 
apenas perturbado, também ele, pelas inevitáveis variações. Os 
períodos de estabilidade são separados pelos períodos 
"transitórios", ou de "crise", em que a doutrina ensinada é 
submetida a turbulências.  
 

Chervel afirma que, neste período de transição, o antigo sistema continua 

vigente enquanto o novo é instaurado, havendo portanto, períodos de 

diversidade onde “o antigo e o novo coabitam, em proporções variáveis”. 

Gradualmente o novo sistema se impõe, ocorrendo a fixação da nova “vulgata”, 

como define Chervel (1990, p. 204).   

Quanto aos constituintes de uma disciplina escolar, pensamos, como o 

autor, que “A organização interna das disciplinas é, numa certa medida, produto 

da história, que procedeu aqui pela adição de camadas sucessivas.” (CHERVEL, 

1990, p. 200). Destacando, ainda, que no Século XIX ocorreram grandes debates 

acerca dos métodos de ensino em várias disciplinas escolares.  

A respeito da matemática escolar, temos no Século XX as marcas destes 

grandes debates que orientaram propostas para a constituição desta disciplina 

enquanto componente curricular, bem como as definições do currículo e métodos 

de ensino, aspectos que até os dias atuais estão presentes.  

 O nosso olhar está direcionado, portanto, aos dois movimentos 

modernizadores ocorridos no ensino de matemática. Então, para situar o 

contexto da nossa pesquisa, apresentamos a seguir alguns aspectos desses dois 

movimentos, que aconteceram em nível internacional, bem como a repercussão 

destes aqui no Brasil, trazendo aspectos preconizados para o ensino de 

matemática nas legislações vigentes em cada período.  

                                                           
4  O fenômeno da “vulgata”, assim definido por Chervel: 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 do conhecimento, 
mesmo os exemplos utilizados ou os tipos de exercícios praticados são idênticos, com variações 
aproximadas. (CHERVEL, 1990, p. 203).  
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As preocupações com o ensino de matemática não são recentes e as 

reformas ocorridas no currículo desta disciplina foram de grande importância 

para o nosso atual currículo. O século XX foi marcado por duas importantes 

reformas internacionais no ensino desta disciplina. O primeiro movimento de 

modernização do ensino de matemática, em nível internacional, ocorreu a partir 

de 1908.  

Desde as últimas décadas do século XIX manifestou-se em diversos países 

europeus preocupações com o ensino de matemática das escolas secundárias. 

Estas inquietações deveram-se ao fato de que “a matemática ministrada neste 

nível de ensino estava em descompasso com as exigências impostas pelo novo 

contexto sócio-político-cultural, com o desenvolvimento da Matemática e das 

Ciências e com a [matemática] estudada nas universidades.” (MIORIM, 1998, p. 

59). 

Nos primeiros anos do século XX, na Inglaterra, na Alemanha e na França, 

ocorreram movimentos com o objetivo de renovar o ensino de matemática. 

Porém, eram mudanças pontuais. Renovações em nível internacional foram 

implementadas com a constituição da Comissão Internacional para o Ensino de 

Matemática (Internationalen Mathematischen Unterrichtskommission – IMUK)5, 

criada em abril de 1908, em Roma, no IV Congresso Internacional de Matemática, 

a qual teve a incumbência de “preparar relatórios a respeito do estado da 

instrução matemática nas escolas secundárias dos países mais desenvolvidos.” 

(SCHUBRING, 1999, p. 35).  

À frente deste movimento, que posteriormente ficou conhecido como 

primeiro movimento internacional de modernização do ensino de matemática, 

atuando como presidente desta comissão6, encontrava-se o matemático alemão 

Felix Klein (1849-1925), contudo, “em vez de simplesmente coletar informações 

                                                           
5  O IMUK, também chamado CIEM (Commission Internacionale de l’Enseignement 

Mathématique), a partir de 1954 passou a ser conhecido com ICMI (International Commission on 
Mathematical Instruction). (SCHUBRING, 1999). 

6 O núcleo dessa comissão, segundo Schubring (1999), denominado de comitê central, era 
constituído também pelo matemático suíço Henri Fehr e pelo matemático inglês George 
Greenhill.  
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o IMUK pôs-se a atuar como um agente de mudanças: disseminou a ideia de que 

a reforma da instrução matemática era necessária e urgente”. (SCHUBRING, 

1999, p. 35). Neste aspecto,  

As questões propostas pelo IMUK eram amplas e revelavam 
preocupação com a integração da Matemática com outras 
disciplinas; quais tópicos de Matemática deveriam ser ensinados 
ou não; e ainda com o futuro dos estudantes. Em Milão, as 
discussões estavam concentradas em três questões 
fundamentais: 
Que Matemática deve ser ensinada aos estudantes de física e ciências 
naturais? 
Qual é o lugar do rigor no ensino de Matemática? 
Como pode o ensino dos diferentes ramos da Matemática ser mais bem 
integrado? (SOARES, 2001, p. 26). 

 

Mesmo com a suspensão das atividades do IMUK, entre 1914 e 1918, em 

virtude da primeira guerra mundial, estas representaram o primeiro movimento 

de reforma do ensino de Matemática e “suas ideias influenciariam certamente 

outras propostas futuras como as do Movimento da Matemática Moderna.” 

(SOARES, 2001, p. 26). 

As características principais da proposta de Felix Klein são: A fusão da 

aritmética, da álgebra e da geometria (incluída a trigonometria); Introdução 

precoce da noção de função; Abandono, em parte, da rígida didática de Euclides, 

introduzindo a ideia de mobilidade na geometria; Introdução, desde cedo, de 

noções de coordenadas e Geometria Analítica; Introdução do Cálculo Diferencial 

e Integral. (CARVALHO, 2004). 

No Brasil, as propostas de modernização chegaram ao Colégio Pedro II – 

referência nacional no âmbito da educação secundária –, em 1929, através do 

professor de matemática Euclides Roxo7, diretor do colégio no período de 1925 a 

1935. (CARVALHO, 2000). 

                                                           
7  O professor Euclides Medeiros Guimarães Roxo (1890 - 1950) nasceu em Aracajú, Sergipe, e 
faleceu no Rio de Janeiro. Foi aluno interno do Colégio Pedro II, onde bacharelou-se em 1909. Em 
1915, foi aprovado como professor substituto do Colégio Pedro II e, em 1919, foi nomeado 
catedrático neste mesmo Colégio, onde além de professor, foi examinador nos exames de 
matemática, francês e latim e diretor de 1925 a 1935. Foi membro do Conselho Diretor da 
Associação Brasileira de Educação (ABE) de 1929 a 1931 e, em 1937, foi nomeado diretor do 
ministério de Educação e Saúde Pública. Euclides Roxo foi autor de diversos livros didáticos de 
matemática. (CARVALHO, 2004). 
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As propostas de Euclides Roxo foram homologadas para toda a rede 

educacional de ensino secundário do Brasil em 1931, por meio da Reforma 

Francisco Campos, criada pelo Ministro da Educação e Saúde da época, Francisco 

Luís da Silva Campos.  

O objetivo principal da Reforma Francisco Campos era “ampliar a 

finalidade do curso secundário, que deveria deixar de ser apenas um curso 

propedêutico para ingresso nas faculdades, para possuir uma finalidade 

própria.” (SOARES; DASSIE; ROCHA, 2004, p. 8). O curso secundário passaria 

então a ter duração de sete anos, divididos da seguinte forma: A primeira parte 

de cinco anos e a segunda parte de dois anos para preparação para as escolas 

superiores. 

Esses autores destacam a forma autoritária como esta Reforma foi 

implantada. Na Alemanha, Felix Klein também propôs ao Ministério uma 

reforma no ensino da matemática cujas propostas já estavam prontas. Porém, 

recebeu um retorno inesperado. O autor Gert Schubring (1999, p. 43) afirma que 

o Ministério mesmo aprovando as ideias propostas por Felix Klein, se recusou a 

decretar tais mudanças “partindo de cima”, aconselhando que a introdução 

destas reformas curriculares ocorresse “a partir das bases”, introduzindo, 

portanto o treinamento dos professores “que atuariam como agentes para a 

implementação das reformas em escolas selecionadas.”. 

  Apesar desta distinção na forma como foram propostas e implantadas as 

reformas, as ideias de Euclides Roxo, em relação à existência de uma disciplina 

denominada matemática que reunisse as diversas disciplinas (aritmética, álgebra 

e geometria) que eram ensinadas de maneira independente, entre outras, foram 

influenciadas fundamentalmente por Felix Klein. E, muitas propostas 

implantadas no Colégio Pedro II foram mantidas nas reformas que ocorreram na 

legislação educacional no Brasil e até hoje estão presentes nos currículos 

escolares. (CARVALHO, 2000).  

 Porém, na implementação destes ideais modernizadores no Brasil, o 
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professor Euclides Roxo encontrou a resistência8 de personalidades de vários 

setores. Entre eles o professor Arlindo Vieira9, representando os defensores do 

ensino das humanidades clássicas, e o professor Joaquim Inácio Almeida Lisboa, 

também professor do Colégio Pedro II e defensor do ensino de Matemática 

tradicional, que travaram com Roxo vários debates acerca da proposta de 

modernização do ensino. 

Em abril de 1942, é promovida uma nova reforma educacional no Brasil, 

pelo decreto nº 4.244, a Lei Orgânica do Ensino Secundário, também conhecida 

como Reforma Capanema, foi homologada. Entretanto, diferentemente da 

Reforma Campos, em que houve a participação de poucos especialistas de cada 

área, Gustavo Capanema procurou ouvir um número maior de pessoas, desde 

professores a intelectuais. Além de questionários distribuídos com o objetivo de 

obter informações sobre o ensino, foi instituída uma comissão para elaboração 

dos programas.  

Marques (2005) destaca a forma de elaboração como uma importante 

diferença entre as Reformas Campos e Capanema em relação aos programas de 

matemática. No dizer do autor, a Reforma Campos foi uma “produção quase que 

solitária”, uma vez que Francisco Campos acatou integralmente a proposta que 

Euclides Roxo estava implantando no Colégio Pedro II a partir de 1929. Em 

relação à Reforma Capanema, Marques (2005) a define como “produção 

coletiva”, por ter sido um trabalho realizado pela comissão que o Ministério da 

Educação e Saúde designou e ainda contou com uma discussão de pessoas que 

não faziam parte desta comissão, como fora citado anteriormente. 

Contudo, é importante destacar que o professor Euclides Roxo estava 

presente na comissão responsável pela disciplina de matemática, mas, como não 

fora o único a opinar na definição destes programas de matemática, em 1942 sua 

proposta foi adotada parcialmente.   

                                                           
8 Mais informações acerca desta temática ver Carvalho (2000) e Carvalho (2004). 

9 Padre Arlindo Vieira, destacado educador jesuíta da época, foi professor e Reitor do Colégio 
Santo Inácio, no Rio de Janeiro, “tendo pronunciado conferências e escrito artigos sobre educação, 
em particular sobre as reformas de ensino no Brasil nas décadas de 30 e 40, comparando os 
programas brasileiros com os de outros países.” (CARVALHO, 2000, p. 420). 
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Na Reforma Capanema, os programas para o ensino de matemática, em 

linhas gerais foram estruturados de acordo com as seguintes características: 

o ensino simultâneo da Aritmética, da Álgebra e da Geometria, 
em torno da noção de função, não está presente; 
o curso propedêutico de geometria intuitiva, nos dois primeiros 
anos do primeiro ciclo, foi preservado, passando ao estudo da 
geometria dedutiva a partir do terceiro ano; 
a Aritmética teórica voltou a figurar no segundo ciclo do ensino 
secundário; 
as noções de Cálculo Infinitesimal e de Função permanecem nos 
programas, entretanto, passaram para o segundo ciclo e; 
as noções de Geometria Analítica e Trigonometria compõem 
duas unidades. (DASSIE, 2001, p. 159). 
 

O autor Bruno Dassie destaca ainda que para os programas dos cursos 

clássico e científico os conteúdos são basicamente os mesmos, porém nos cursos 

científico a matéria é apresentada de forma mais ampla. (DASSIE, 2001). 

Em 1951, o então Ministro da Educação e Saúde, Simões Filho, através da 

Portaria nº 966 de dois de outubro de 1951 e a Portaria nº 1045 de catorze de 

dezembro de 1951, revisando alguns pontos da Reforma Capanema, apresenta os 

conteúdos mínimos para o ensino das disciplinas, entre elas a matemática, e 

apresenta instruções metodológicas. A saber, a Portaria nº 966 previa a 

elaboração dos planos de desenvolvimento dos programas de ensino para o 1º e 

2º ciclo de ensino (ginásio e colégio) e a Portaria 1045 aprova estes planos junto 

com as instruções metodológicas para o ensino de cada disciplina. A Portaria 

entrou em vigor a partir do ano de 1952, de maneira progressiva, iniciando pela 

primeira série ginasial e colegial. (MARQUES, 2005).  

 Assim como na Reforma Capanema, os Programas Mínimos de 1951 foram 

estabelecidos a partir de uma comissão10 para revisão dos programas do ensino 

secundário. Sobre a elaboração destes programas, Marques (2005, p. 53) destaca 

que: 

A elaboração dos programas do ensino secundário obedeceu a 
um plano, no qual inicialmente, os professores apresentaram um 

                                                           
10 A comissão, estabelecida a partir da portaria nº 456 de 27 de fevereiro de 1951, era subdividida 
em tantas comissões quantas as disciplinas do curso, e cada comissão era composta por um 
professor da Faculdade Nacional de Filosofia, um professor do Colégio Pedro II, um professor do 
Instituto de Educação do Distrito Federal e um professor do Sindicato dos professores 
particulares. (MARQUES, 2005, p. 53). 
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anteprojeto de um programa da respectiva disciplina; em 
seguida, os professores das disciplinas afins verificaram a 
coordenação entre os diversos programas; posteriormente esses 
programas foram submetidos a uma comissão de três 
professores catedráticos incumbidos de verificar a uniformidade 
de critério e uma outra comissão de catedráticos examinou a 
redação. Enfim, os programas foram aprovados pela 
Congregação do Colégio Pedro II, com o parecer dessas duas 
comissões, em 12 de setembro de 1951.  

 

Quase 15 anos Após o fim da 2ª guerra mundial, no ano de 1959, a 

Organização Europeia de Cooperação Econômica (OECE), com o objetivo de 

qualificação científica e tecnológica para os países membros, organiza o 

Seminário de Royaumont, dando início às discussões do segundo movimento de 

modernização, que ficou posteriormente conhecido como Movimento da 

Matemática Moderna (MMM). 

O matemático Marshal Stone11 mencionou os seguintes argumentos para 

justificar a necessidade de renovação no ensino de matemática: 

Duas razões principais nos obrigam a analisar com um novo 
olhar a Matemática que nos propomos ensinar aos jovens ao 
longo dos seus estudos secundários e dos primeiros anos da 
universidade. Há, em primeiro lugar, o extraordinário 
desenvolvimento da Matemática pura da nossa época. Há em 
seguida o facto de que o pensamento científico é cada vez mais 
tributário dos métodos matemáticos, numa era em que a 
sociedade tem necessidade de um número sempre crescente de 
investigadores de todas as disciplinas. (STONE, 1961 apud 
GUIMARÃES, 2007, p. 11). 

 

Trata-se do discurso proferido por Stone na abertura do Seminário de 

Royaumont, na França, com o objetivo de qualificação científica e tecnológica 

para os países membros da OECE. Os EUA e Canadá estavam presentes como 

países convidados.  

Esta reunião, que veio a ficar conhecida como o Seminário de 
Royaumont é certamente a realização mais emblemática de todo 
o movimento reformador de grande influência internacional que 
recebeu o nome de Matemática Moderna e, também, uma das 
mais conhecidas na história da evolução curricular recente do 
ensino da Matemática. (GUIMARÃES, 2007, p. 2). 

 

                                                           
11 Matemático americano que presidiu os trabalhos do Seminário de Royaumont.  
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O MMM surgiu como proposta de modificação e modernização do ensino, 

tanto no que tange ao currículo quanto aos métodos de ensino. Entretanto, as 

mudanças principais seriam realizadas no currículo. Alguns conteúdos seriam 

acrescentados ao ensino secundário, como: teoria dos conjuntos; conceitos de 

grupo, anel e corpo; espaços vetoriais; matrizes; álgebra de Boole; noções de 

cálculo diferencial e integral e estatística. (SOARES, 2001). 

As ideias do MMM estavam baseadas nos trabalhos do grupo Nicholas 

Bourbaki12, pseudônimo utilizado pelo grupo de matemáticos franceses 

composto por Jean Alexandre Eugène Dieudonné (1906-1992), Henri Paul Cartan 

(1904-2008), Claude Chevalley (1906-1984), André Weil (1906-1998), entre outros, 

que através de livros e artigos, “defendiam uma evolução – e uma revolução – 

interna na Matemática a partir do desenvolvimento e estudo da noção de 

estrutura.” (SOARES, 2001, p. 47). De acordo com esta autora, 

Bourbaki identificou três estruturas fundamentais na 
Matemática, as quais chamou de estruturas-mãe: as estruturas 
algébricas, as estruturas de ordem e as estruturas topológicas. 
Estas três estruturas seriam capazes de gerar todas as outras. 
Para Bourbaki, as estruturas são "ferramentas" para o 
matemático e seu estudo proporciona uma "considerável 
economia de pensamento". (SOARES, 2001, p. 47). 
 

 O conceito matemático ao qual foi dada a maior ênfase pelos modernistas 

foi a ideia de Conjunto. A teoria de Conjuntos deveria ser ensinada do ensino 

primário ao nível superior. Além de ser um conceito considerado básico da 

Matemática, esta teoria era “uma poderosa ferramenta para a unificação da 

disciplina, que no século XIX era considerada como ‘as Matemáticas’". (SOARES, 

2001, p. 48). 

 No que tange a psicologia, as ideias do MMM estavam embasadas, 

principalmente, em Piaget. Soares (2001, p. 49), a respeito das ideias que 

embasaram o MMM, destaca, 

Os adeptos do Movimento da Matemática Moderna encontraram 

                                                           
12 Nicholas Bourbaki foi o nome fictício criado por um grupo de matemáticos, fundado em julho 
de 1935, que “articulou o seu modelo matemático a partir da sua insatisfação com a obra clássica 
de análise matemática moderna de Edouard Goursat (1858-1936), que era muito utilizada pelas 
instituições francesas de nível superior desde o início do séc. XX” (LIMA, 2012, p. 57). 
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nos trabalhos de Bourbaki um guia para a Matemática e nos 
trabalhos de psicólogos e educadores como Jean Piaget, C. 
Gattegno e Z.P. Dienes, grande apoio, além de uma forma de 
garantir e validar as possíveis mudanças no currículo e na 
metodologia do ensino de Matemática. Garantia essa para 
assegurar ainda que a reforma seria levada a cabo respeitando o 
aluno considerando suas habilidades naturais e suas possíveis 
deficiências de aprendizagem.  

 

 Quanto aos aspectos da escola e ao ensino de matemática, a proposta 

desenvolvida no Seminário de Royaumont e na sua especificação de Dubrovnik13 

tinha como objetivo principal a continuação de estudos dos alunos e as 

necessidades do ensino superior. A proposta também objetivava reduzir o 

distanciamento existente entre a Matemática dos programas das escolas 

secundárias e aquela que se estudava nas universidades. (GUIMARÃES, 2007). 

  O MMM ganhou muitos adeptos e também muitos críticos. Porém havia 

um ponto em comum: a necessidade de rever o ensino de matemática. Mas quais 

seriam estas mudanças, era a questão a ser discutida.  (SOARES, 2001).  

 De acordo com esta autora, o MMM teve como objetivo, 

renovar o ensino da Matemática por meio da introdução de 
tópicos das mais recentes descobertas matemáticas no ensino 
fundamental e médio, tais como teoria dos conjuntos, o estudo 
das estruturas fundamentais da Matemática (algébricas, 
topológicas e de ordem), lógica, entre outros. (SOARES, 2001, p. 
2). 

 

No Brasil, segundo alguns pesquisadores (PINTO, 2005; MIORIM, 1998; 

SOARES, 2005), a matemática moderna começou a ser discutida nos Congressos 

Nacionais de Matemática, que ocorreram entre 1955 e 1966. Sangiorgi (1965, p. 9) 

destaca o papel desempenhado pelos congressos nas discussões acerca do MMM, 

“as primeiras manifestações oficiais da introdução de novos programas, bem 

como a modernização da linguagem da Matemática destinada aos alunos da 

Escola Secundária, foram feitas através dos Congressos Brasileiros do Ensino da 

                                                           
13 Após o seminário de Royaumont, que ocorreu em 1959, uma comissão composta por 16 
membros, dentre os quais a maioria professores universitários, reuniram-se em Dubrovnik no 
ano de 1960, e desta reunião foram elaboradas propostas de programas para os vários ciclos de 
ensino, que foram reunidos no livro intitulado Un programme moderne de mathématiques por 
l’enseignement sécondaires, publicado pela OECE em 1961. (GUIMARÃES, 2007, p. 3). 
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Matemática.” Esses congressos surgiram a partir da insatisfação dos professores 

com o ensino tradicional e na busca por mudanças para o ensino de matemática.   

A respeito do ensino tradicional, as professoras baianas Ameriza Lanat 

Pedreira de Cerqueira, Zulmira Madalena Jorge Tinaut e Elisa Fernandes Pereira 

apresentaram no I Congresso Nacional de Matemática uma tese intitulada 

”Tendências Modernas do Ensino” na qual destacaram a importância da 

reorganização da educação secundária naquele período. A respeito da educação 

tradicional, as autoras ressaltaram que: 

A educação tradicional faliu, e se deve renovar, por uma outra 
concepção da finalidade e dos meios, devendo êstes adaptar à 
realidade contemporânea da evolução universal que 
presenciamos, preparar de modo inteligente os educandos para 
o futuro que os espera e não lhes transmitir apenas, formas 
rígidas de soluções cristalizadas, completamente inúteis para as 
novas situações. (CERQUEIRA; TINAUT; PEREIRA, 1955, p. 
134) 
 

A professora Martha Maria de Souza Dantas, presidente do I Congresso, 

destaca que a ideia dos congressos surgiu na França, quando foi convidada a 

assistir uma reunião de inspetores gerais de ensino no Centro Internacional de 

Estudos Pedagógicos de Sévres. Martha Dantas destacou que:  

[...] aqueles três dias em contato com aqueles professores de toda 
a França fizeram-me sentir quanto era importante uma tomada 
de posição dos problemas de ensino em âmbito nacional. Pensei 
na situação brasileira. Era preciso fazer cessar o isolamento no 
qual viviam, no Brasil, um País de dimensões continentais, os 
que ensinavam Matemática naquela época. Era preciso 
coordenar esforços para analisar a situação existente e encontrar 
novos rumos para a educação matemática. Pensei num encontro, 
um grande encontro que pudesse reunir professores de 
Matemática do curso secundário de todo nosso País e jurei 
realizá-lo. (DANTAS, 1993, p. 21). 
 

Este Primeiro Congresso Nacional de Matemática ocorreu em Salvador 

(Bahia)14 em 1955, onde apareceram os primeiros contatos com a Matemática 

Moderna que em São Paulo e no Rio de Janeiro já estava institucionalizada no 

                                                           
14  Além deste, outros quatro congressos foram realizados. O II Porto Alegre (RS) em 1957; o III 
no Rio de Janeiro (RJ) em 1959; o IV em Belém (PA), em 1962 e o V em São José dos Campos (SP) 
em 1966.  
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ensino universitário. (DIAS, 2011). Neste primeiro congresso, representantes do 

Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco e Rio Grande do Norte 

estiveram presentes apresentando teses a respeito do temário do congresso que 

abordou os programas nacionais vigentes, os métodos de ensino, as tendências 

modernas do ensino, o livro classe, e o aperfeiçoamento/treinamento de 

professores. (DANTAS, 1993).  

A professora Martha Dantas destacou neste Congresso, entre os 

representantes de São Paulo, a presença de Omar Catunda, que posteriormente 

retornou à Bahia, assumindo a coordenação do Instituto de Matemática e Física, 

contribuindo para a melhoria do ensino de Matemática, em nível secundário. 

(DANTAS, 1993). 

Nos três primeiros congressos a matemática moderna foi discutida de 

forma tênue. A este respeito Sangiorgi (1965, p. 9) ressalta: 

Nos dois primeiros Congressos, o problema da introdução da 
Matemática Moderna foi tratado com simples aceno traduzido 
em algumas resoluções aprovadas em plenário e no penúltimo, 
realizado no Rio de Janeiro [o terceiro], foram aprovadas 
decisões no sentido de serem experimentadas estas novas áreas 
da Matemática e os resultados apresentados no Congresso 
seguinte (IV). 

 
 A inserção da Matemática Moderna no ensino secundário foi finalmente 

discutida no IV Congresso Nacional de Ensino de Matemática, em Belém – PA 

(1962), com a participação dos integrantes do Grupo de Estudos do Ensino da 

Matemática (GEEM)15, que ministraram aulas apresentando o tratamento 

moderno dos tópicos da Matemática na escola secundária.  

O professor Osvaldo Sangiorgi16 participou ativamente deste momento do 

surgimento do Movimento da Matemática Moderna no Brasil. Participante ativo 

                                                           
15  O GEEM foi criado em 1961, em São Paulo. Liderado pelo Professor Osvaldo Sangiorgi foi o 
grupo com maior destaque no Brasil. Atuaram de forma ativa nos Congressos Nacionais e 
publicaram coleções de livros didáticos de Matemática Moderna. (PINTO, 2006). 

16 Doutor em Matemática pela Universidade de São Paulo, Osvaldo Sangiorgi foi professor da 
Universidade Mackenzie e do magistério secundário oficial do Estado de São Paulo. Autor 
pioneiro em textos didáticos de Matemática Moderna direcionados ao ginásio no Brasil. 
(VALENTE, 2008).  
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dos três primeiros Congressos de Ensino da Matemática, ele sugeriu 

modificações gerais nos programas, direcionando-os para a proposta da 

Matemática Moderna. (SOARES, 2001). 

O V Congresso, realizado em 1966, na cidade de São José dos Campos (SP), 

teve como tema a “Matemática Moderna na escola secundária, articulações com 

o ensino primário e com o ensino universitário”. Este congresso se configurou 

“como possibilidade de divulgação e discussão das ideias norteadoras do 

Movimento da Matemática Moderna em nível internacional.” (PINTO, 2006, p. 

4059).  

Participantes de diferentes países ligados ao MMM estavam presentes 

neste V Congresso. Dentre eles, podemos citar: Marshall Stone (U.S.A.); George 

Papy (Bélgica); Hector Merklen (Uruguai) e Helmuth Volker (Argentina).  

(PINTO, 2006). Martha Dantas destaca que, neste Congresso, ao encontrar 

George Papy, ela o questionou sobre a possibilidade de enviar algumas 

professoras para estagiarem no Centro Belga de Pedagogia da Matemática. 

Quatro bolsas de estudo foram disponibilizadas por George Papy, e as 

professoras enviadas por Martha Dantas se prepararam por um ano na Bélgica 

para “introduzir a Matemática Moderna no ensino secundário na Bahia.” 

(DANTAS, 1993, p. 22). 

Além da realização dos Congressos, outro destaque para o movimento 

foram os grupos de estudos fundados neste período com o objetivo de incentivar 

o estudo da Matemática Moderna através dos cursos de aperfeiçoamento para 

professores de Matemática das escolas secundárias. Além do GEEM, citado 

anteriormente, outros grupos tiveram atuação importante para o Movimento da 

Matemática Moderna, dentre eles destacamos o GEEMPA, o NEDEM e o 

CECIBA.  

No Rio Grande do Sul o Grupo de Estudos sobre o Ensino da Matemática 

de Porto Alegre (GEEMPA) foi criado em setembro de 1970 e no Paraná houve a 

atuação do Núcleo de Estudos e Difusão do Ensino da Matemática (NEDEM), 

fundado em 1962 (SOARES, 2001). Na Bahia, em 1965, foi constituído o Centro 

de Ensino de Ciências da Bahia (CECIBA), que por meio de sua Seção Científica 
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de Matemática, foi responsável pela divulgação do ideário modernizador. 

(FREIRE; DIAS, 2010). 

No Brasil, apesar de não ter sido implantada mediante um decreto, como 

as Reformas Campos e Capanema, a Matemática Moderna foi “amplamente 

divulgada e adotada em todo o território nacional”, sendo ainda a reforma mais 

conhecida do ensino de matemática no Brasil. (SOARES; DASSIE; ROCHA, 2004, 

p. 11). 

A respeito destes dois movimentos modernizadores aqui no Brasil, 

concordamos com Wagner Valente quando destaca a importância de dois 

interlocutores brasileiros, Euclides Roxo e Osvaldo Sangiorgi, cada um em seu 

tempo:  

Sangiorgi é exemplo emblemático para a educação matemática 
no Brasil da segunda metade do século XX. Assim como o 
professor Euclides Roxo foi para a primeira metade, Roxo e 
Sangiorgi, cada um em seu tempo, foram os principais 
interlocutores brasileiros dos dois grandes movimentos de 
internacionalização da matemática escolar. (VALENTE, 2008, 
p.38) 
 

O desenvolvimento desta pesquisa se deu a partir da seguinte questão 

norteadora: Como os ideais modernizadores da matemática escolar, ocorridos no 

século XX, foram apropriados e implementados na prática pedagógica dos 

professores do Colégio Luzia Silva durante o período de 1959 até 1976? Para 

tanto, buscamos interpretar: A trajetória educacional e profissional dos 

professores que atuaram na disciplina de matemática no período pesquisado; A 

cultura escolar vinculada ao ensino de matemática; O currículo mediante as 

mudanças ocorridas em relação aos conteúdos ensinados na disciplina 

matemática; Os métodos de ensino utilizados nas aulas de matemática.  

Para a reconstituição de alguns aspectos das práticas escolares 

desenvolvidas no Colégio Luzia Silva e verificar de que forma se deu a 

apropriação das teorias modernas neste ambiente escolar, a pesquisa tem como 

fontes: os documentos presentes no arquivo da escola (atas de reuniões, atas das 

provas orais, correspondências, livros de exames de admissão, publicações em 

diários oficiais, dentre outros); acervos pessoais de ex-alunos e ex-professores, 
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bem como os relatos de suas memórias; e os livros didáticos presentes na 

biblioteca da escola, que foram utilizados no período estudado na pesquisa.  

No tocante às fontes de arquivo, pensamos, como Dominique Julia (2001), 

que a história das práticas culturais é difícil de ser reconstruída porque ela não 

deixa “traços”. Nem todos os acontecimentos são registrados, por serem ‘óbvios’. 

E “o que é evidente em um dado momento tem necessidade de ser dito ou 

escrito?” (JULIA, 2001, p. 15). Neste sentido o autor afirma que a cultura escolar 

pode ser desenvolvida em três eixos: as normas e finalidades que regem a escola, 

o papel desempenhado pela profissionalização17 do trabalho do educador e a 

análise dos conteúdos ensinados e das práticas escolares. 

Portanto, buscamos um diálogo entre os eixos propostos por Julia, uma 

vez que realizamos uma interpretação sobre: a trajetória educacional e 

profissional dos professores que atuaram na disciplina de matemática no 

período; A cultura escolar vinculada ao ensino de matemática; O currículo 

mediante as mudanças ocorridas em relação aos conteúdos ensinados na 

disciplina matemática; e os métodos de ensino utilizados nas aulas de 

matemática. 

Para dialogar com as fontes documentais utilizamos depoimentos orais de 

ex-alunos e ex-professores que nos auxiliaram na reconstituição de tais práticas 

pedagógicas, bem como aspectos relacionados à cultura escolar. A partir do 

arquivo da escola chegamos aos nomes de ex-alunas e ex-professoras que foram 

indicando outras pessoas que também estavam vinculadas à escola no período 

correspondente ao recorte temporal que trabalhamos.  

Para os depoimentos orais, constituídos como fonte de pesquisa, pudemos 

contar com a colaboração de oito ex-alunas, entre as quais seis foram internas; e 

três ex-professoras, sendo que uma delas atuou no Ginásio e as outras duas 

atuaram no Curso Normal, que compartilharam as suas trajetórias no Colégio 

Luzia Silva, aspectos fundamentais utilizados por nós para dialogar com os 

                                                           
17 Acerca da profissionalização dos professores na análise histórica da cultura escolar, Julia (2001, 
p. 24) destaca “parece-me de fato fundamental estudar como e sobre quais critérios precisos 
foram recrutados os professores de cada nível escolar: quais são os saberes e o habitus requeridos 
de um futuro professor?”. 
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documentos analisados.  

 As ex-alunas que colaboraram com esta pesquisa foram: Carolina Olímpia 

de Almeida, Carolina dos Santos Andrade, Maria de Lurdes de Oliveira, Maria 

Lúcia Evangelista de Oliveira, Raquel Souza e Silva, Rita Chaves Pinto, Maria das 

Graças Monteiro e Maria Isabel dos Santos Andrade (que também é ex-

professora). Além de Maria Isabel, as outras ex-professoras foram: Carmélia Ana 

do Amaral Souza e Irene Cardoso de Assis. Contamos também com apoio da neta 

de Guilherme Martins do Eirado e Silva, a senhora Lícia Maria Vitta do Eirado e 

das freiras da Ordem das Irmãs Franciscanas Imaculatinas, as Irmãs Edna, Maria 

Alves e Nalita que nos auxiliaram com documentos, fotos e muitos 

esclarecimentos sobre os princípios da ordem religiosa. 

Cada uma das nossas entrevistadas, através de suas memórias, trouxe 

fatos de grande relevância para o desenvolvimento deste trabalho. A respeito de 

memória, a autora Ecléa Bosi destaca que “A memória é um cabedal infinito do 

qual só registramos um fragmento.” (BOSI, 1994, p. 39)  

 Para Bosi (1994, p. 55): “lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 

repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado”. Nos 

encontros com as colaboradoras da nossa pesquisa, cada detalhe lembrado, que 

perpassou pelas vestimentas do CLS, as aulas, os intervalos, os jogos, os eventos, 

e tantos outros momentos citados, descortinava um vasto campo de 

possibilidades e caminhos para o desenvolvimento deste trabalho. 

 Para a realização das entrevistas com as ex-alunas foi elaborado um roteiro 

com questões relacionadas à cultura da escola, as aulas de matemática e o livro 

didático utilizado. No roteiro elaborado para a entrevista com as ex-professoras 

buscamos questioná-las acerca da vida familiar e escolar; a vida profissional, 

incluindo a participação em cursos de formação; o ensino de matemática, 

tratando sobre metodologia, conteúdos e recursos didáticos utilizados e, 

também, a respeito da cultura escolar do Colégio Luzia Silva. 

 Os depoimentos e os diálogos que tivemos em Jaguaquara, inclusive com 

ex-alunas que não estudaram no período delimitado nesta pesquisa, foram todos 

de fundamental importância, sobretudo na determinação do recorte temporal 
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deste trabalho, complementando informações encontradas no arquivo do 

colégio.  

O tratamento das entrevistas realizadas em nossa pesquisa, como sugere 

Meihy (2000), compreendeu dois procedimentos: transcrição e conferência. A 

transcrição é a passagem do estágio da gravação oral para o escrito. Em nosso 

trabalho, seguindo o que sugere o próprio autor, “assume-se que a entrevista 

deve ser corrigida e que o ideal é a manutenção do sentido intencional dado pelo 

narrador que articula seu raciocínio com as palavras. Assim, não são as palavras 

que interessam e sim o que elas contêm.” (MEIHY, 2000, p. 89). Na etapa da 

conferência entregamos a versão já transcrita para ser autorizada pelas 

colaboradoras para a validação do documento. 

 Quanto aos livros didáticos, no acervo da biblioteca do Colégio Luzia 

Silva, encontramos várias publicações relacionadas à Matemática, tanto para o 

ensino de 1º grau, quanto para o 2º grau. Por meio dos relatos das ex-alunas, 

conseguimos identificar os livros didáticos que foram utilizados no período. Para 

Valente (2007, p. 12),  

Estudar as práticas da educação matemática de outros tempos, 
interrogar o que delas nos foi deixado, pode significar fazer 
perguntas para os livros didáticos de matemática utilizados em 
cotidianos passados. Eles – os livros didáticos – representam um 
dos traços que o passado nos deixou. Há uma infinidade de 
outros materiais que junto com os livros podem permitir compor 
um quadro da educação matemática de outros tempos. 
 

Até o ano de 1958 a escola era chamada Escola Luzia Silva. Em 1959, com 

a implantação do ginásio, passou a ser chamado Ginásio Luzia Silva e, em 1963, 

com a implantação do Curso Colegial Normal, passou a ser chamado Colégio 

Luzia Silva, tratamos, portanto nesta pesquisa destes três momentos do Colégio, 

com o enfoque direcionado ao Curso Ginasial que é o objetivo principal deste 

trabalho. 

Para tanto, no primeiro capítulo deste trabalho, intitulado A história da 

Escola Luzia Silva, tratamos da história da implantação, destacando as pessoas 

e instituições envolvidas neste processo, relacionando com o contexto 
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educacional da época, trazendo ainda aspectos da cultura escolar vivenciados 

nesta escola. 

No segundo capítulo, O ensino de matemática no Curso Ginasial do 

Colégio Luzia Silva (1959 – 1967), com recorte temporal referente ao período de 

funcionamento do Ginásio Luzia Silva, no qual buscamos reconstituir as práticas 

pedagógicas das professoras que atuaram na disciplina de matemática no 

período citado, através da memória das ex-alunas, da documentação encontrada 

no arquivo do Colégio e da legislação vigente no período.  

E no terceiro capítulo, Os livros didáticos utilizados no curso ginasial do 

Colégio Luzia Silva, buscamos analisar as coleções didáticas citadas pelas ex-

alunas, no intuito de encontrar vestígios referentes ao ideário modernizador para 

o ensino de matemática, além de identificar quais conteúdos e métodos 

provavelmente estiveram presentes nas aulas de matemática do curso ginasial no 

Colégio Luzia Silva. 

Apesar das alterações sofridas na nomenclatura do Colégio em função da 

ampliação dos cursos que foram oferecidos, prevaleceu para a escola a 

denominação de Colégio Luzia Silva mesmo com o fechamento do ginásio e do 

curso normal. Portanto, será esta a nomenclatura utilizada por nós para nos 

referirmos ao Colégio no desenvolvimento deste texto: Colégio Luzia Silva (CLS). 
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                                                                                                                CAPÍTULO I 

A HISTÓRIA DA ESCOLA LUZIA SILVA 

 

Neste capítulo, apresentamos uma história do Colégio Luzia Silva em 

Jaguaquara, estado da Bahia. Inicialmente, tratamos dos fatos ocorridos no 

processo de implantação da escola, sobretudo na escolha e na vinda da 

congregação das Religiosas Franciscanas Imaculatinas, responsáveis pela 

implantação da escola, além de aspectos relacionados ao município para 

situarmos o contexto em que a escola foi criada. Apresentamos, ainda, alguns 

aspectos da história de criação da Congregação das Religiosas Franciscanas 

Imaculatinas e a cultura escolar desenvolvida no Colégio Luzia Silva. 

 

1. A IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LUZIA SILVA 

 

Figura 1 – Estação Ferroviária de Nazaré (Jaguaquara)18 
Fonte: Estações Ferroviárias do Brasil (2015). 

 
 

Alegria, ansiedade e a satisfação de sonhos realizados... Essas sensações 

nos remetem ao ano de 1950, que foi marcado por um importante acontecimento 

                                                           
18  A passagem da estrada de ferro pela cidade de Jaguaquara, que teve início em 1913, foi 

resultado de lutas políticas de Guilherme Silva. A estrada de Ferro foi um fator que muito 

contribuiu para o desenvolvimento da agricultura e o comércio da cidade de Jaguaquara. 

(FARIAS, 2011).   
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na cidade de Jaguaquara, situada no Sudoeste da Bahia. Naquela madrugada do 

dia doze de janeiro, em plena estação ferroviária de Nazaré, uma multidão 

aguardava a chegada das seis irmãs missionárias da Congregação das Religiosas 

Franciscanas Imaculatinas. Elas vieram diretamente da Itália com o propósito de 

servir ao chamado de evangelizar, coordenar uma escola católica e trabalhar nos 

serviços sociais na cidade, dando início ao primeiro trabalho missionário desta 

ordem religiosa no Brasil19. Retornemos, portanto, ao ano de 1949 para retratar 

os fatos ocorridos até a chegada das Irmãs ao município de Jaguaquara. 

 

 

1.1 A busca por uma Congregação para implantação de uma escola católica em 

Jaguaquara 

 

O bispo de Amargosa20, Dom Florêncio Sisínio Vieira21, solicitou ao Frei 

Egídio de Elcito, um dos primeiros missionários Capuchinhos no Brasil, que 

auxiliasse na busca de uma congregação de missionárias femininas para 

evangelizar o povo, abrindo uma escola católica e trabalhando nos serviços 

sociais na cidade de Jaguaquara. Importante ressaltar que Dom Florêncio já 

estava desenvolvendo este trabalho direcionado à educação feminina tanto em 

Amargosa quanto nas outras cidades da diocese.  

                                                           
19 Informações sistematizadas a partir dos documentos de Criação da Escola, disponíveis no 

acervo do CLS.  

20 Amargosa e Vitória da Conquista, religiosamente, faziam parte da Arquidiocese do Salvador 

até o ano de 1940. A partir deste ano, quando foi criada a Diocese de Amargosa, a Paróquia de 

Vitória da Conquista, foi desmembrada da Arquidiocese da Capital, e constituída paróquia 

autônoma, sendo governada por um Vigário Ecônomo, praticamente um Administrador 

Apostólico que foi o Frei Egídio de Elcito, que estava atuando em missão no Convento Nossa 

Senhora da Piedade, em Salvador.  Frei Egídio assume o cargo em Vitória da Conquista em 06 de 

janeiro de 1941. (FERREIRA; BITTENCOURT, 2009). 

21 Dom Florêncio Sisínio Vieira foi o primeiro Bispo da Diocese de Amargosa, que foi criada em 

1941 e compreendia uma área geográfica que se estendia do litoral até a divisa com o Estado de 

Minas Gerais. Do seu território foram criadas posteriormente as Dioceses de Vitória da Conquista 

e a de Jequié. Informação disponível em: http://diocesedeamargosa.com/crbst_23.html. Acesso 

em: 04 out. 2015. 
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No estudo sobre o Ginásio Santa Bernadete, instalado em Amargosa no 

ano de 1946, o autor Miguel José da Silva entrevistou a sobrinha do Bispo Dom 

Florêncio, a professora Sisínia Vieira, que falou sobre o interesse do Bispo pela 

área educacional:  

um dos objetivos dele era trabalhar para melhorar o nível 
educacional de toda a Diocese, então ele começou aqui por 
Amargosa. Ele veio para aqui em 1942 e em 1946 as Irmãs já 
estavam aqui com um Colégio. E ele construiu aquele Colégio 
com todo sacrifício, mas era aquele ideal dele. Na época em que 
ele chegou aqui, o nível educacional de Amargosa era ainda 
muito deficiente... Onde pôde fundar uma Escola ele fundou: 
Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Jequié... 
(Depoimento de Sisínia Vieira apud SILVA, 2012, p. 2). 
 

Então, Frei Egídio, a pedido do Bispo, retornou à Itália, e num encontro 

dos Capuchinhos da Província Monástica de Nápoles, na Itália, ao expor o 

motivo da sua viagem ao Frei Benjamim Gnerre, diretor do Seminário Seráfico 

da Província de Nápoles, este sugeriu consultar a superiora geral da 

Congregação das Franciscanas Imaculatinas, a Irmã Maria Teresa Gnerre, a 

própria irmã do Frei Benjamim. 

Importante destacar que neste período, após a Segunda Guerra Mundial, 

o município de Jaguaquara recebeu uma grande quantidade de famílias de 

imigrantes italianos22, que se concentraram aqui no Brasil. Élvia Gasbarre da 

Silva23, italiana, que veio residir em Jaguaquara em novembro de 1950, destaca 

que os pais vieram seis meses antes e as famílias vieram depois para viverem nas 

colônias.  Podemos inferir que a vinda dos pais antes de trazerem suas famílias 

pode indicar que vieram com a intenção de verificar as condições disponíveis, ou 

seja, condições mínimas para a sobrevivência de todos os membros da família, aí 

inclusa a oferta de educação para as crianças e adolescentes.  

A proposta feita pelo Frei Egídio, que a priori foi recusada pela Madre por 

                                                           
22 Dando o início ao plantio de hortigranjeiro, cultivando a agricultura cafeeira, fumageira, dentre 

outras, que tornou o município de Jaguaquara uma referência no Sudoeste baiano como um dos 

maiores hortigranjeiros do Norte-Nordeste do Brasil. (FARIAS, 2011). 

23 SILVA, Élvia Gasbarre da. Entrevista concedida a Marta Mariele Barreto de Almeida Ferreira. 

Jaguaquara -BA, em 30 setembro de 2015. 
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achar uma proposta grande e impossível para a congregação naquele momento, 

foi motivo de consultas aos Bispos e, ainda, de reunião entre as freiras, que se 

apresentaram dispostas a apoiar e assumir o compromisso. Entre as consultas 

realizadas, o incentivo veio do Bispo de Lacedônia, D. Carullo: “É bom, é ótimo 

estender a ação da congregação também fora da nossa pátria a fim de dar aos 

seus membros o ensejo de saborearem algo da vida missionária, grande 

característica do Franciscanismo.” (CONGREGAÇÃO..., 1974, p. 56). 

Entre as dificuldades que haveriam de enfrentar estavam questões 

financeiras, o desconhecimento do idioma português e o número reduzido de 

freiras diante das atividades já assumidas. Porém, as freiras se organizaram para 

superar o que lhes fosse possível, estudando a língua portuguesa e apresentando, 

muitas delas, o desejo de assumir tal missão.  

No intermédio entre os três organizadores da viagem, Frei Egídio, Frei 

Benjamim e a Superiora Geral da Congregação, muitas correspondências foram 

trocadas, e, numa delas, Frei Egídio informa que em eleição assumira como novo 

Custódio da Bahia e Sergipe, o que inviabilizava a vinda das freiras para a missão 

em Jaguaquara. Frei Egídio explicou ainda que o grupo dos novos Superiores 

resolveram abandonar a paróquia de Jaguaquara não havendo, portanto, frades 

capuchinhos naquela cidade. Ao final da carta, Frei Egídio questiona ao Frei 

Benjamim: “se o Bispo de Amargosa quiser as Irmãs sem a mediação dos 

capuchinhos, será que elas se importariam de trabalhar com os sacerdotes 

diocesanos?” (CONGREGAÇÃO..., 1974, p. 62).  

Houve, portanto um estímulo para que as freiras prosseguissem na missão 

ainda que não tivessem o apoio dos Capuchinhos. A madre Superiora da 

Congregação resolveu que seguiriam e que, se não fosse possível a instalação em 

Jaguaquara, ficariam em outro local. Assim, elas seguiram a viagem com o 

propósito inicial: fundar uma instituição educacional na Bahia. 

Com a situação resolvida, Frei Egídio comprou as passagens com data 

para três de dezembro de 1949. Embarcaram então para o Brasil as freiras 

Antonietta Soricelli, Elisabetta Gnerre, Lucia Spinelli, Giuseppina Mariano, 

Mafalda Pepe e Angelarosa di Paola em companhia de Frei Egídio e outros cinco 
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frades Capuchinhos, sendo Frei Egídio o responsável por orientá-las durante seis 

meses após a chegada em Jaguaquara. (CONGREGAÇÃO..., 1974). 

  
Figuras 2 e 3 – As seis irmãs que vieram da Itália para o Colégio Luzia Silva e os 

frades Capuchinhos que também acompanharam a viagem. 
Fonte: Histórico Ilustrado da Congregação, Instituto Frei Ludovico. 

 

Foi justificado pelos frades capuchinhos, ao discordarem da vinda das 

freiras italianas, que preferiam que fosse uma congregação que fosse brasileira 

ou que, ainda que fosse estrangeira, já estivesse estruturada no Brasil, devido as 

possíveis dificuldades que encontrariam.  

Antes de embarcarem para o Brasil, a madre superiora visitou o papa Pio 

XII que abençoou a missão das freiras, dizendo: “Oh! Ide! Ali há um imenso 

campo de trabalho; uma imensa seara de almas; extensões enormes 

abandonadas! Ide pois alegremente, levando a nossa larga benção a todas aquelas 

pessoas que de vós se aproximarem. (...)” (CONGREGAÇÃO..., 1974, p. 66) 

Podemos perceber diante do exposto, que as freiras, os bispos consultados 

e, até mesmo o papa, visavam a vinda para o Brasil como uma forma de 

vivenciarem a vida missionária, assim como, por meio de seus trabalhos, 

oportunizarem educação e evangelização a pessoas que viviam em “enormes 

extensões de terras abandonadas”. Contudo, é importante ressaltar que neste 

período, no Brasil, a Igreja Católica, segundo Azzi (2008, apud PINHEIRO, 2012) 

vivenciou um projeto de restauração da fé, dos princípios católicos e da 

moralidade por meio da criação de novos Arcebispados, com ao menos uma 

diocese em todos os estados brasileiros.  

 Ao tratar desta expansão organizacional da Igreja, Micelli (1985, p. 57) 

destaca que: “Entre 1890 e 1930, foram criadas 56 dioceses, 18 prelazias e 3 
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prefeituras apostólicas, para as quais foram designados no mesmo período, 

aproximadamente 100 bispos [...].”. Micelli (1985) destaca, ainda, que para os 

estados nordestinos e os estados de São Paulo e Minas Gerais destinou-se a maior 

parte de circunscrições e prelados. Entretanto, ressalta este autor:  

A política de implantação das novas circunscrições respeitou as 
fronteiras territoriais dos estados. Ao brindar todos os estados 
brasileiros com pelo menos uma diocese, a Igreja passou a dispor 
de um sistema interno de governo que se pautava pelas linhas de 
força que presidiram à montagem do pacto oligárquico, vale 
dizer, o atendimento ao requisito mínimo de uma diocese 
mesmo nos estados menores não cerceou a concentração de 
recursos organizacionais – circunscrições, dignitários, 
seminários, escolas, pessoal eclesiástico, etc. – nos estados 
hegemônicos do regime republicano (pela ordem, São Paulo, 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia).   
(MICELLI, 1985, p. 67). 

A respeito desta nova estrutura, proporcionada pela expansão citada, 

Pinheiro (2012, p. 35) afirma que esta “facilitou a penetração da Igreja Católica 

em áreas onde estivera ausente durante o padroado régio, possibilitando um 

catolicismo mais românico e próximo da comunidade religiosa.” Além disso, a 

autora destaca que: “O sucesso desse empreendimento deveu-se, em grande 

parte, à vinda de Ordens Missionárias europeias para o Brasil, e estas atuaram, 

principalmente, na educação.” (PINHEIRO, 2012, p. 35). 

 

 

2. A CAMINHO DE JAGUAQUARA PARA INICIAR A MISSÃO: FUNDAÇÃO 

DA ESCOLA LUZIA SILVA 

 

A comitiva, composta por seis irmãs missionárias da Congregação das 

Franciscanas Imaculatinas, a Superiora Geral da Congregação, Frei Benjamim e 

outros frades Capuchinhos, embarcou rumo ao porto de Nápoles, no dia três de 

dezembro de 1949, de onde seguiriam ao Brasil. Em Nápoles, juntaram-se a esta 

comitiva o Frei Egídio e outros cinco frades. Desembarcaram no Rio de Janeiro 

no dia 19 de dezembro, e, antes que embarcassem para Jaguaquara, ficaram em 

Salvador por 13 dias no Colégio Santíssimo Sacramento com as Irmãs 
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Sacramentinas, enquanto Frei Egídio foi verificar “in loco” as condições do 

município de Jaguaquara para receber as freiras. 

Frei Egídio, ao chegar a Jaguaquara, convocou uma reunião entre o 

conselho paroquial e outras pessoas da cidade. Ali, mediante ao entusiasmo e 

disposição da sociedade de Jaguaquara em colaborar com a proposta, foi 

organizada uma comissão para se responsabilizar pelas providências necessárias. 

Em uma entrevista concedida em vinte e nove de setembro de 1973, Dom 

Florêncio declarou: 

Tendo encontrado grandes dificuldades em conseguir Irmãs na 
Bahia e no Brasil, pela carência delas e também pela mentalidade 
da época, que levava as Instituições religiosas a viverem mais nas 
capitais ou grandes centros, solicitei a colaboração do zeloso 
missionário, Frei Egídio de Elcito, que, finalmente, conseguiu 
realizar as aspirações minhas e do povo (DOM FLORÊNCIO 
VIEIRA apud CONGREGAÇÃO..., 1974, p. 78). 
 

 O local de instalação da escola é conhecido como a pedra fundamental da 

cidade de Jaguaquara: a sede da fazenda Toca da Onça. Guilherme Martins do 

Eirado e Silva, proprietário da fazenda Toca da Onça e fundador do município, 

doou a casa sede da fazenda para que ali fosse implantada uma instituição 

educacional com princípios religiosos.  

Um dos primeiros moradores de Jaguaquara, o Sr Guilherme 
Martins do Eirado e Silva querendo colaborar, de modo concreto 
na realização das aspirações do povo Jaguaquarense, isto é, na 
fundação de uma escola católica, havia prometido ao bispo de 
amargosa e ao vigário da cidade que doaria para este fim a sua 
própria residência, a sede da fazenda Toca da Onça, à praça Dr 
Seabra, com o terreno anexo. (CONGREGAÇÃO..., 1974, p. 79). 
 

    
Figuras 4 e 5 – Casa sede da Fazenda Toca da Onça. 

Fonte: Acervo do Colégio Luzia Silva 
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A escritura pública de doação do terreno, onde foi instalada a escola, foi 

lavrada no dia vinte e seis de janeiro de 1952, mas no mês de abril do ano de 1950 

foram iniciadas as atividades escolares. No ato de doação, a Congregação das 

Franciscanas Imaculatinas, ali representada pela irmã Madre Luizinha do 

Carmelo, receberia aquele terreno oficialmente, onde estavam descritas algumas 

condições, quais foram: 

  Fundar o estabelecimento de ensino denominado Escola Luzia Silva;  

 Manter gratuitamente dez alunos externos de ambos os sexos em todos 

os cursos, alunos que fossem “reconhecidamente pobres”, como está 

descrito na ata, e que deveriam ser moradores do município há mais de 

dois anos. (Aqui destacamos o fato de que, em função do seu caráter de 

escola particular, grande parte dos alunos vinha de classes sociais 

economicamente mais favorecidas); 

  Se a ordem religiosa das Franciscanas Imaculatinas fosse removida de 

Jaguaquara (o que ocorreu no ano de 1988) o terreno passaria a ser de outra 

ordem religiosa com as obrigações de manter os mesmos princípios 

estabelecidos na ata.24 

Chegando a Jaguaquara, as freiras foram hospedadas em casas de famílias 

enquanto realizaram, “com as próprias mãos”, as adaptações necessárias na casa 

doada para instalação da escola, que funcionaria também como internato 

feminino, contribuindo, portanto, para a formação moral e educacional deste 

município.  

As freiras tiveram que assumir as despesas da viagem que as trouxeram 

ao Brasil. Ainda durante a viagem o Frei Egídio informou as freiras que, para que 

a viagem se concretizasse ele pediu empréstimo ao Superior Geral dos 

Capuchinhos de 850.000 liras (52.000,00 cruzeiros) pelo prazo de três meses e que 

contava com a boa vontade delas para o resgate de tal dívida. 

(CONGREGAÇÃO..., 1974). 

                                                           
24 Documento de doação do terreno à Congregação, disponível no acervo do CLS. 
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Em Jaguaquara, as freiras promoveram alguns eventos para quitar esta 

dívida: 

Na nova residência, as seis missionárias não recuaram diante de 
nenhuma espécie de trabalho por mais humilde e rude que fosse. 
Contemporaneamente promoveram movimentos rendosos, 
ainda mais com uma grande dívida a pagar (as despesas da 
viagem) pesava sobre seus ombros. (CONGREGAÇÃO..., 1974, 
p. 81). 

 
O vínculo entre a educação escolar e a religião está atrelado ao Brasil desde 

a chegada dos jesuítas, responsáveis pelas primeiras escolas aqui no país, que 

atuaram por dois séculos na área educacional. Associada à disseminação da fé 

católica, a ação pedagógica implantada pelos padres jesuítas, focada numa 

“educação literária e humanística” (ROMANELLI, 2007, p. 36), foi mantida 

mesmo após a expulsão destes, uma vez que os preceptores dos filhos da 

aristocracia rural, “formados nos seminários dirigidos pelos jesuítas, eles foram 

os naturais continuadores de sua ação pedagógica” (ROMANELLI, 2007, p. 36). 

A inspiração jesuítica se deu mais precisamente até 1960, “quando o Concílio 

Vaticano II indicou novos rumos para o magistério católico” (MANOEL, 1996, p. 

15).  

A respeito deste Concílio, Pinheiro (2012, p. 21) destaca que: 

O Concilio Vaticano II (1962-1965) visou “modernizar” a Igreja 
Católica no sentido de fazê-la “acompanhar as transformações” 
que o mundo estava vivenciando, tornando-a mais aberta e 
próxima aos fiéis. Esse é o momento em que a expansão das 
Escolas Paroquiais ganhou grandes proporções através de 
convênios e subsídios federais e estaduais. 

 

 A respeito da importância das escolas, o Concílio Vaticano II destaca: 

Entre todos os meios de educação, tem especial importância a 
escola, que, em virtude da sua missão, enquanto cultiva 
atentamente as faculdades intelectuais, desenvolve a capacidade 
de julgar rectamente, introduz no patrimônio cultural adquirido 
pelas gerações passadas, promove o sentido dos valores, prepara 
a vida profissional, e criando entre alunos de índole e condição 
diferentes um convívio amigável, favorece a disposição à 
compreensão mútua. (DECLARAÇÃO  
GRAVISSIMUM EDUCATIONIS, 1965). 

 
 E, referindo-se às escolas católicas, “A presença da Igreja no campo escolar 
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manifesta-se de modo particular por meio da escola católica, destacando a 

“gravíssima importância” destas instituições.” (DECLARAÇÃO GRAVISSIMUM 

EDUCATIONIS, 1965). 

 Afirmando que as escolas católicas representam a presença da igreja no 

campo escolar, o concílio destaca a “gravíssima importância” destas instituições 

uma vez que “a escola católica tanto pode ajudar na realização da missão do Povo 

de Deus, e tanto pode servir o diálogo entre a Igreja e a comunidade humana, 

para benefício dos homens (...)” (DECLARAÇÃO GRAVISSIMUM EDUCATIONIS, 

1965).  E, destacando as escolas católicas como direito da Igreja, o concílio ressalta: 

Por tal motivo, este sagrado Concílio proclama mais uma vez que 
a Igreja tem o direito, já declarado em muitíssimos documentos 
do magistério, de livremente fundar e dirigir escolas de qualquer 
espécie e grau, recordando que o exercício de tal direito muito 
pode concorrer para a liberdade de consciência e defesa dos 
direitos dos pais, bem como para o progresso da própria cultura. 
(DECLARAÇÃO GRAVISSIMUM EDUCATIONIS, 1965).  

É importante destacar que a cidade de Jaguaquara também tem sua 

história educacional atrelada à religião. Neste período, Jaguaquara contava com 

três colégios vinculados a ordens religiosas. O Colégio Taylor Egídio25, vinculado 

a Igreja Batista, foi transferido para Jaguaquara em 1922; no ano de 1950 é criado 

o Colégio Luzia Silva, vinculado à igreja Católica e direcionado, a princípio, 

apenas a educação feminina; e, em 1961, os frades Capuchinhos fundaram em 

Jaguaquara o Colégio Pio XII.  

Apresentaremos a seguir alguns aspectos da fundação deste município, 

situando, portanto, o contexto local onde foi desenvolvido o trabalho das 

Franciscanas Imaculatinas. 

 

 

2.1 Jaquaquara – a Toca da Onça 

                                                           
25 Para mais informações obre o Colégio Taylor Egídio ver GOMES, Malu Rosa Brito. A transição 

do clássico para o moderno: o ensino da Matemática no Colégio Taylor Egídio no Município de 

Jaguaquara – BA (1950-1969). 2015. 126 f. Dissertação (Mestrado em Educação Científica e 

Formação de Professores) – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 2015.  
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Conforme Romanelli (2007, p. 23), “Pensar a educação num contexto é 

pensar esse contexto mesmo: a ação educativa processa-se de acordo com a 

compreensão que se tem da realidade social em que se está imerso.”.  

Situamos o município de Jaguaquara na introdução deste trabalho, e 

traremos a seguir os aspectos históricos da formação deste município. 

No ano em que as Irmãs Franciscanas Imaculatinas chegaram em 

Jaguaquara, este município contava com 19 mil habitantes, dos quais 77% viviam 

na zona rural26.   

A história da cidade está ligada à chegada do casal Guilherme Martins do 

Eirado e Silva e sua esposa Luzia Silva à região do município de Areia (atual 

município de Ubaíra). Guilherme Martins do Eirado e Silva, português nascido 

em 1873, chegou ao Brasil em 1886, e, em 1893, casou-se com Maria Luzia Silva, 

natural de Ubaíra (BA). Em 1896, fixaram residência na fazenda Toca da Onça, 

onde Guilherme administraria uma firma comercial da qual se tornara sócio. Em 

1909, o casal adquiriu a Fazenda Toca da Onça, onde em dois de julho de 1912 

iniciaram a fundação da Cidade de Jaguaquara. A sede da fazenda, como 

mencionado anteriormente, seria mais tarde doada para a fundação do Colégio 

Luzia Silva.27 

Em 1912 inicia-se a construção das primeiras casas que formariam o 

povoado Toca da Onça, que fazia parte do município de Areia, atualmente a 

cidade de Ubaíra. Em quinze de outubro de 1915 o nome do povoado é 

modificado de Toca da Onça para Jaguaquara, que tem o mesmo significado em 

tupi, Jagua (onça) e quara (toca). Em maio de 1921, pela Lei 1472, o povoado 

torna-se município. 

 

                                                           
26  Informação disponível no Livro da Congregação (1974).    

27  Biografia de Guilherme Martins do Eirado e Silva. Documento disponível no arquivo do CLS.  
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Figura 6 – Guilherme Martins do Eirado e Silva e sua esposa Luzia Silva 

Fonte: Acervo do CLS.   

 
Qual seria o interesse do senhor Guilherme em contribuir na criação de 

um colégio, sobretudo vinculado à uma ordem religiosa? É importante 

considerar que, neste período, existia em Jaguaquara apenas o Colégio Taylor 

Egídio, que foi fundado pela igreja Batista em Salvador, em 1898, e transferido 

para Jaguaquara em 1922. (ANDRADE, 1998). Tinha, portanto, o ensino com 

princípios vinculados à Igreja Batista. Entretanto a senhora Maria Luzia Silva, 

esposa do senhor Guilherme Martins, era católica tendo auxiliado inclusive na 

fundação da Igreja Matriz de Jaguaquara, a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.  

Acreditamos que isso pode ter influenciado na decisão de colaborar com a criação 

de um colégio católico. Mas, também, podemos conjecturar que está relacionado 

ao interesse no desenvolvimento do município, uma vez que, segundo sua neta 

Lícia Maria Vita do Eirado28, ele fez outras doações para a cidade, como pode ser 

percebido no seu relato. 

Muitos estabelecimentos de Jaguaquara foi doação de terras do 
meu avô. O terreno para construção da igreja matriz, casa 
paroquial, o cemitério, o mercado municipal, o hospital, o 
correio, entre outros. Ele também deu passagem para a estrada 
de ferro em sua fazenda e até Ginásio Pio XII foi doação, mas já 
foi depois do seu falecimento, então fomos nós que assinamos. 
(EIRADO, 2015) 

E quais eram os princípios educacionais desta ordem que chegava a 

                                                           
28  EIRADO, Lícia Maria Vita do. Entrevista concedida a Marta Mariele Barreto de Almeida 

Ferreira. Salvador, em 28 de agosto de 2015. 
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Jaguaquara? No intuito de responder este questionamento buscamos aspectos 

referentes à fundação da Congregação das Religiosas Imaculatinas bem como 

seus princípios, que apresentaremos a seguir. 

 

 

3. A CONGREGAÇÃO DAS RELIGIOSAS FRANCISCANAS 

IMACULATINAS 

3.1   Origens da Congregação 

 

A Congregação das Irmãs Franciscanas Imaculatinas tem como 

idealizador o Frei Ludovico Arcenese, nascido em Pietradefusi na Itália em 1835, 

que aos 14 anos ingressou no seminário dirigido pelos padres jesuítas. “O 

convívio com os jesuítas levaram-no quase à resolução de ingressar na 

Companhia de Jesus”. (CONGREGAÇÃO..., 1974, p. 15). Em 1854 afasta-se do 

seminário e ingressa na faculdade de direito de Avellino, onde conhece os frades 

Capuchinhos e inicia seu noviciado em 1854, tornando-se sacerdote em 1856.  

A história das Irmãs Franciscanas Imaculatinas tem início no ano de 1869 

também na cidade de Pietradefusi, quando uma jovem chamada Teresa de 

Manganiello solicita ingressar na Ordem terceira Franciscana dirigida pelo Frei 

Ludovico. Em 1881, Frei Ludovico cria o Instituto das Irmãs Franciscanas 

Imaculatinas. No Decreto Arquiepiscopal de Fundação Diocesana, o Cardeal 

Arcebispo deferiu o pedido de fundação da instituição ressaltando a finalidade 

que é a “instrução da juventude feminina através da catequese, escolas e artes 

femininas.” (CONGREGAÇÃO..., 1974, p. 130). A Congregação das Religiosas 

Franciscanas Imaculatinas tem, portanto, como princípio primeiro a instrução e 

a educação da infância, da juventude, especialmente feminina29.  

Frei Ludovico, idealizador da Congregação, escreveu um texto intitulado 

“Uma regra de amor”, com o objetivo de orientar a forma de vida para os 

                                                           
29  Informação disponível em: 

http://irmsfranciscanasimaculatinas.blogspot.com.br/2011/09/historia-das-irmas-

franciscanas.html.  Acesso em: 25 abr. 2015.  

http://irmsfranciscanasimaculatinas.blogspot.com.br/2011/09/historia-das-irmas-franciscanas.html
http://irmsfranciscanasimaculatinas.blogspot.com.br/2011/09/historia-das-irmas-franciscanas.html
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membros do instituto. No texto, ele ressalta que “As irmãs deste Instituto são 

filhas de São Francisco; elas se reúnem com a finalidade de viverem em 

fraternidade e se dedicarem à ação missionária pedagógica e social, 

principalmente, à promoção da mulher” (CONGREGAÇÃO..., 1974, p. 23). 

Destacamos que mais uma vez é enfatizado o vínculo desta ordem religiosa com 

a educação, em especial, feminina. 

No anúncio oficial da fundação do Instituto das Irmãs Franciscanas 

Imaculatinas, Frei Ludovico escreve à imprensa, apresentando a proposta do 

Instituto e solicitando apoio para a instituição.  

O Instituto das Irmãs Franciscanas Imaculatinas, fundado em 
Pietradefusi, é uma obra de religião para reparar os pecados da 
humanidade e em homenagem à virgem Imaculada. Em nome 
da humanidade, colaborai com este novo instituto que se propõe 
educar as ‘filhas do povo’, pois das jovens dependem os 
costumes; elas decidem os destinos da família e da pátria.  
                                                      (CONGREGAÇÃO..., 1974, p. 29) 

 

As escolas confessionais femininas, que chegaram ao Brasil a partir da 

segunda metade do século XIX, tinham a característica de direcionar uma 

formação específica para mulheres. Lage (2006) discute a implantação do Colégio 

Nossa Senhora de Sion, situado no município de Campanha, em Minas Gerais, 

que foi criado “para suprir a necessidade de implantação de uma escola feminina 

confessional para a elite sul - mineira.” A autora ressalta que “O discurso da 

implantação do Colégio passa pelas discussões relativas à necessidade de 

educação feminina enquanto preparação de “futuras mães e esposas”, aptas ao 

desenvolvimento da nação brasileira.” (LAGE, 2006, p. 1). 

O autor Ivan Aparecido Manuel afirma que há uma unanimidade entre os 

autores que discutem este tema quanto ao fato de que “a educação escolarizada 

para as mulheres, não tinha sido preocupação da sociedade patriarcal brasileira 

até os meados do século XIX.” (MANUEL, 1996, p. 21). Somente nas últimas 

décadas deste século XIX, que a necessidade da instrução feminina aparece 

“vinculando-a à modernização da sociedade, à higienização da família, à 

construção da cidadania dos jovens.” (MANUEL, 1996, p. 21). 

Guacira Lopes Louro destaca que a educação feminina estava sempre 
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vinculada à formação cristã, não podendo ser concebida sem esta que seria “a 

chave principal de qualquer processo educativo”. (LOURO, 1997, p. 446). Esta 

autora afirma ainda que, embora a expressão cristã tenha uma maior 

abrangência, o catolicismo era a referência para a sociedade brasileira na época. 

Ainda que a República formalizasse a separação da Igreja 
católica do Estado, permaneceria como dominante a moral 
religiosa, que apontava para as mulheres a dicotomia entre Eva 
e Maria. A escolha entre esses dois modelos representava, na 
verdade, uma não-escolha, pois se esperava que as meninas e 
jovens construíssem suas vidas pela imagem de pureza da 
Virgem. Através do símbolo mariano se apelava tanto para a 
sagrada missão da maternidade quanto para a manutenção da 
pureza feminina. Esse ideal feminino implicava o recato e o 
pudor, a busca constante de uma perfeição moral, a aceitação de 
sacrifícios, a ação educadora dos filhos e filhas. (LOURO, 1997, 
p. 3). 
 

No entanto, a legislação brasileira, uma discussão específica para a 

educação feminina aparece na Lei Orgânica do Ensino Secundário, de 1942, no 

Título III, artigo 25, intitulado “Do ensino secundário Feminino”, e preconiza:   

 Art. 25. Serão observadas, no ensino secundário feminino, as 
seguintes prescrições especiais: 
 1. É recomendável que a educação secundária das mulheres se 
faça em estabelecimentos de ensino de exclusiva frequência 
feminina. 
 2. Nos estabelecimentos de ensino secundário frequentados por 
homens e mulheres, será a educação destas ministrada em 
classes exclusivamente femininas. Este preceito só deixará de 
vigorar por motivo relevante, e dada especial autorização do 
Ministério de Educação. 
 3. Incluir-se-á, na terceira e na quarta série do curso ginasial e 
em todas as séries dos cursos clássico e científico, a disciplina de 
economia doméstica.  
4. A orientação metodológica dos programas terá em mira a 
natureza da personalidade feminina e bem assim a missão da 
mulher dentro do lar. (BRASIL, 1942). 

 

 Por meio dos documentos e relatos, conseguimos perceber que o CLS, 

proporcionava “cursos avulsos” voltados para a natureza da personalidade 

feminina e a missão da mulher dentro do lar, como estava previsto no estatuto 

da escola, porém, nas disciplinas curriculares, previstas na legislação, este 
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aspecto não esteve presente.30  

Em torno dos aspectos pedagógicos da Congregação das Religiosas 

Franciscanas Imaculatinas é importante destacar que, como o idealizador da 

Ordem foi o Frei Ludovico Acernese, um frade Capuchinho, os princípios desta 

ordem estão fundamentados no ideal franciscano. 

No trabalho intitulado “O modelo pedagógico e a formação do professor 

de ensino religioso na Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus”, a 

autora Marilac Loraine da Rosa Oleniki apresenta aspectos da pedagogia 

franciscana, baseando-se no texto de Roberto Zavalloni que trata da Pedagogia 

Franciscana. Para este autor, “as virtudes características da espiritualidade 

franciscana são ‘as bases’ de uma pedagogia integral da pessoa que leva em conta 

o seu aspecto seja individual, seja social, sua dimensão humana e espiritual”. 

(ZAVALLONI apud OLENIKI, 2003, p. 34). 

A respeito dos princípios educacionais da ordem, as Franciscanas 

Imaculatinas se preocupam em: 

Fazer da escola um agente de transformação, proporcionando 
uma “educação libertadora”, mediante a qual, com espírito 
evangélico, procura encaminhar o educando a colaborar 
responsavelmente no desenvolvimento humano e cristão do 
país. (CONCREGAÇÃO..., 1974, p. 117). 

 
Imbuídas deste propósito de educação, sobretudo na educação feminina, 

além do Colégio Luzia Silva, as Irmãs Franciscanas Imaculatinas expandiram 

seus trabalhos aqui na Bahia – em 1951 fundaram o Colégio e Orfanato São 

Francisco, na cidade de Alagoinhas e, em 1954, o Colégio Assunção em Salvador.  

 No Museu do Instituto Frei Ludovico31, casa de retiro situada em Salvador, 

a história da ordem das Franciscanas Imaculatinas encontra-se preservada e o 

Colégio Luzia Silva tem um importante lugar. A freira irmã Edna Soares, que 

                                                           
30 A respeito do currículo vigente no CLS neste período discutiremos no capítulo II. 
31  Fundado em 1966 em Salvador desenvolvia trabalhos pastorais principalmente no setor de 

evangelização e catequese.  No período de sua criação oferecia cursos de iniciação profissional, 

um posto médico e centro do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). (LIVRO DA 

CONGREGAÇÃO..., 1974, p. 113). Hoje o Instituto é utilizado como casa de retiro, mas as Irmãs 

que vivem lá ainda desenvolvem muitos trabalhos sociais.  
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hoje reside neste instituto, refere-se ao Colégio Luzia Silva como o “berço sagrado 

da Congregação no Brasil”.  

 

 

3.2 A Atuação das Irmãs Franciscanas Imaculatinas no Colégio Luzia Silva 

 

As aulas no Colégio Luzia Silva foram iniciadas no dia quinze de abril de 

1950 com o curso primário. Até o ano de 1959 a Escola Luzia Silva oferecia apenas 

este nível de ensino. No entanto, com a autorização publicada no Diário Oficial 

da União, em quatro de dezembro de 1959, a escola passa a oferecer também o 

curso ginasial, e, por isso mesmo, torna-se Ginásio Luzia Silva. Enquanto o 

primário da escola era misto, o ginásio era apenas feminino e funcionava em 

regime de internato e externato. Em fevereiro de 1963 foi concedida a autorização 

para o funcionamento do Curso Colegial Normal Luzia Silva.  

O primeiro estatuto para a escola foi estruturado em cinco de fevereiro de 

1950, sendo publicado no Diário Oficial da Bahia em vinte e sete de agosto de 

1952. Neste estatuto é ressaltado que o ensino da escola estava de acordo com o 

programa nacional e a intenção de implantar os cursos ginasial e normal. 

Também fica exposta, neste estatuto, a dificuldade para que a escola funcione 

“rigorosamente de acôrdo com as leis” pelas acomodações da escola ainda não 

estarem adaptadas devidamente, e, por esta razão, “aos alunos é cobrada uma 

mensalidade mais módica.” (ESTATUTO DO CLS, 1952). 

Foi citado no quarto item deste estatuto que a equipe gestora da escola é 

escolhida por eleição entre os docentes, mas no item seguinte há a informação de 

que a gestão da escola ficaria sob a responsabilidade da freira Superiora das 

Irmãs da Congregação das Franciscanas Imaculatinas “para ter uma única 

direção no mesmo estabelecimento” (ESTATUTO DO CLS, 1952). 

No último item deste primeiro estatuto há uma solicitação de apoio 

financeiro para a escola da seguinte forma: 

Para enfrentar as despesas do funcionamento da escola, recorre-
se a caridade dos bons cidadãos. 
Ensinamento gratuito prestado por parte de professoras – 
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zeladoras que recolhem donativos – representações teatrais, etc. 
Além de tudo isto há esperança de receber auxílios dos poderes 
públicos: Federal, Estadual e Municipal. 
(ESTATUTO DO CLS, 1952, grifo nosso). 
 

Com a ampliação do colégio, que passou a oferecer o curso ginasial (1959) 

e também o curso normal (1963), um novo estatuto foi criado e publicado no 

Diário Oficial da Bahia no dia sete de junho de 1966. No segundo artigo deste 

estatuto, são apresentadas as finalidades do Colégio:  

Art. 2º – Suas finalidades: educação das crianças e adolescentes e 
formação de professoras, de acordo com os programas oficiais e 
sob à orientação dos princípios cristãos, através do ensino de 
grau: 
Pré- primário – Jardim de Infância; 
Primário 
Médio: 1º ciclo (Ginasial) – Curso Secundário 
2º ciclo (Colegial) – Curso de formação de professor para o ensino 
Primário e Pré-primário. 
§1º Além das finalidades acima relacionadas, o COLÉGIO 
LUZIA SILVA promove cursos avulsos de corte, costura, 
bordado, Datilografia, Arte Culinária, Economia Doméstica, com 
o fim de proporcionar às jovens uma profissão que lhes venha 
fornecer meios para vencer na vida e alcançar nesta uma 
condição digna de pessoa humana.  
§ 2º Procurando desenvolver a tendência artística dos 
educandos, o COLÉGIO LUZIA SILVA promove ainda cursos 
de: Piano, Acordeon e de outros instrumentos que venham ser 
preferidos. (ESTATUTO DO CLS, 1966). 
 

Destacamos aqui a finalidade da escola na formação feminina evidenciada 

no estatuto, que aparece desde a descrição das finalidades onde a formação de 

professoras (sexo feminino) é citada, até os cursos que são citados no primeiro 

parágrafo deste segundo artigo, com cursos predominantemente direcionados às 

funções domésticas.  

Em 1961, como mencionado anteriormente, surge em Jaguaquara um 

terceiro colégio, também vinculado à uma ordem religiosa, o Colégio Pio XII, 

fundado pelos frades Capuchinhos, com os cursos primário e ginasial. 

Inicialmente os frades sugeriram às irmãs Franciscanas Imaculatinas que 

fizessem a fusão dos dois colégios, criando um colégio misto. Após a análise da 

proposta, que não satisfez as exigências das duas partes, os frades então abriram 

em Jaguaquara um colégio misto, em convênio com o estado e, portanto, gratuito. 
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Este fato fez com que o Colégio Luzia Silva perdesse um grande número de 

alunas. “Como é natural, a juventude passou a preferir um colégio misto e os pais 

um colégio gratuito” (CONGREGAÇÃO..., 1974, p. 84). Desta forma, com a 

diminuição constante do número de alunas no ensino ginasial, no ano 1968 foi 

encerrado o oferecimento deste nível de ensino. Fato esse que, também afetou o 

curso normal, encerrado em 1976. 

 

Tabela 1 – Relação de matrícula 

ANO TOTAL DE 

ALUNOS 

1959 144 

1960 192  

1961 167 

1962 261 

1963 255 

1964 136 

1965 111 

1966 113 

1967 108 

Fonte: Relação de Matrícula, documento disponível no acervo do CLS.  
 
 

Importante destacar que, cumprindo o acordo estabelecido pelo Senhor 

Guilherme Martins como condição na doação da sede da escola de manter alunos 

gratuitos no CLS, encontramos documentos com registros de 19 alunas que 

estudaram gratuitamente no curso Ginasial no ano de 1966. Além disso, há 

registros de 46 alunas bolsistas no ano de 1966, sendo 27 no curso ginasial e 19 

no curso normal. Alunas bolsistas não pagavam o valor integral da mensalidade. 

O Documento informa também que o valor recebido pelo colégio por este grupo 

de alunas foi de Cr$ 2.340,00 (dois mil e trezentos e quarenta cruzeiros novos32). 

                                                           
32  Cruzeiros Novos foi a moeda que circulou no Brasil entre os anos de 1967 e 1970, equivalente 

a mil cruzeiros antigos. Informação disponível em:  

https://www.portalbrasil.net/economia_real_historico.htm. Acesso em: 01 Ago.  2015. 

https://www.portalbrasil.net/economia_real_historico.htm
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Abaixo, segue a tabela de anuidade da escola nos anos de 1966 e 1967. 

Tabela 2 – Tabela de contribuição exigida dos alunos. 

ANO LETIVO: 1966 ANO LETIVO: 1967 

Curso Primário Cr$ 25 000 Curso Primário Cr$ 30 000 

Curso Ginasial Cr$ 120 000 Curso Ginasial Cr$ 170 000 

Curso Normal Cr$ 150 000 Curso Normal Cr$ 210 000 

Fonte: Acervo do Colégio Luzia Silva. 

Verificamos também nos documentos que a diferença entre o número de 

alunos do curso primário e dos cursos ginasial e normal era significativa. Porém, 

essa questão pode estar relacionada ao fato de que o Colégio mantinha o curso 

primário ainda misto, e, para os Cursos Ginasial e Normal, o público era apenas 

feminino. 

Em vinte e sete de setembro de 1965 o Colégio Luzia Silva foi considerado 

como entidade de fins filantrópicos e de utilidade pública pela lei nº 2211. Este 

título de Utilidade Pública Federal é atribuído apenas às entidades sem fins 

lucrativos em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade de maneira 

desinteressada. Importante destacar que desta declaração não provém nenhum 

benefício ou vantagem à entidade, além deste reconhecimento33.  

A autorização para o funcionamento do Curso Colegial Normal Luzia 

Silva foi publicada no Diário Oficial da Bahia no dia 27de março de 1963, através 

do decreto nº 18777.  

Em 1969, numa reunião de professores, a diretora informou à equipe que 

no ano seguinte o curso normal seria suspenso devido às condições financeiras 

da escola. As professoras sugeriram que seus salários fossem mantidos os 

mesmos, e ainda que elas abririam mão do 13º salário. Ainda com este assunto 

pendente, outra reunião foi realizada, desta vez com a presença das alunas, que 

falaram da importância do curso e das dificuldades que enfrentariam se aquele 

curso fosse fechado no Colégio. (ATA DA REUNIÃO, 1969). 

A respeito desta ata e das decisões tomadas ali, a professora Carmélia 

                                                           
33  BRASIL. Ministério da Justiça. Utilidade Pública Federal. Disponível em: 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3891F04CITEMID97D078A3869C49F086FC5AF79F4115

33PTBRIE.htm. Acesso em: 03 Ago. 2015. 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3891F04CITEMID97D078A3869C49F086FC5AF79F411533PTBRIE.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3891F04CITEMID97D078A3869C49F086FC5AF79F411533PTBRIE.htm
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Amaral comentou:  

Claro! Imagina! Como permitir fechar o curso normal com a 
carência grande de professores que existia naquela época? 
Aconteceu que a demanda de alunos diminuía, o colégio era 
particular e as pessoas não tinham poder aquisitivo pra pagar. 
Então, realmente era preferível manter o salário dos professores 
o mesmo para manter o curso. (AMARAL, 2015). 
 

O curso normal do Colégio Luzia Silva funcionou de 1963 até o ano de 

1976, porém, especificamente em 1972, o Colégio não ofereceu este curso.  No 

acervo da escola, encontramos o quantitativo das alunas que se formaram entre 

os anos de 1965 e 1976. Destacamos que neste documento não consta o número 

de alunos formados no ano de 1974, em função do Colégio não ter oferecido em 

1972 o primeiro ano deste curso. 

Tabela 3 – Alunos formados no Curso Normal. 

HABILITAÇÃO – MAGISTÉRIO 

DE 1965 A 1976 FORMARAM 143 ALUNOS 

1965 11 

1966 17 

1967 12 

1968 16 

1969 08 

1970 12 

1971 15 

1972 14 

1973 10 

1974 --- 

1975 15 

1976 13 

Fonte: Habilitação ao Magistério, disponível no acervo do CLS. 

 

 

A grade curricular do curso normal do CLS trazia as seguintes disciplinas: 

Tabela 4 – Grade curricular do curso normal do CLS (1966-1968) 

SÉRIE DISCIPLINAS 

 

1º ano 

Português, Biologia, Psicologia, Inglês, 
Matemática, História, Geografia, 
Organização Social e Política. 

 Português, Didática, Psicologia, 
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2º Ano Sociologia, Estatística, Higiene, 
Administração, Desenho. 

 

3º ano 

Literatura, Didática, Psicologia, 
Sociologia, História da Educação, 
Puericultura, Desenho, Canto Orfeônico. 

Fonte: Pasta de alunos do curso normal do CLS. 

 

Além das disciplinas, as alunas do terceiro ano faziam o estágio numa 

turma do primário. Mas antes de assumir a regência da classe, havia um período 

de preparação nas aulas de estágio, seguido de um período de observação do 

professor da turma, como cita Maria Isabel dos Santos Andrade: 

Tínhamos um período em sala com o professor. Preparávamos 
aula, dávamos aula para os nossos colegas com orientação da 
nossa professora, depois que começávamos a dar aulas em 
classe.  Ainda tínhamos o período no estágio de observação. 
Ficávamos observando as aulas do professor registrando as 
práticas que ele usava e nós trazíamos para discutir na nossa sala 
de aula. (ANDRADE, 2015) 

           . 

 
                Figura 7 – Aula de estágio do Curso Normal 
               Fonte: PEREIRA, Nilzelinda. Ex- aluna do CLS. Acervo Pessoal  

 

   No último ano de funcionamento do Curso Normal do Colégio, 1976, 

inicia-se a implantação do Curso Livre de Educação Geral. A implantação deste 

curso foi autorizada em dezenove de março de 1976, por meio do ofício nº 720, 

pelo qual a escola recebe habilitação para ministrar diversos cursos como 

datilografia (1972 a 1990), bordado (1972 a 1990), artesanato (1972), Corte e 

Costura (1972 a 1975 e 1988) e Manicure (1990). Esses cursos livres eram abertos 
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para toda a comunidade de Jaguaquara, sendo preferencialmente para famílias 

carentes. Ressaltamos que estes cursos, de uma forma geral, também estavam 

voltados para a formação feminina, sendo que dois deles eram voltados para o 

que podemos denominar de prendas domésticas (bordado, corte e costura).  

 Encontramos também na documentação presente no acervo da escola 

diversos ofícios como uma solicitação à Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

(EMBASA) para visita dos alunos ao reservatório de água (em 1979), pois os 

alunos estavam estudando sobre tratamento da água; solicitação do clube da 

cidade, o Jaguar Clube, para um concurso de discoteca; uma correspondência à 

empresa Nestlè solicitando brindes para o dia das crianças (1976); ao gerente do 

supermercado da cidade solicitando auxílio com materiais de gênero alimentício 

para  encerramento das atividades do ano letivo; convite à promotora para 

proferir palestra sobre os três poderes para os alunos (1979).  Estes documentos 

nos possibilitam inferir que, por parte dos professores e direção da escola, havia 

uma preocupação com a formação dos estudantes, relacionando a aprendizagem 

escolar às questões cotidianas. Além disso, mesmo se tratando de uma escola 

privada, o CLS recebia apoio de pessoas e empresas da cidade de Jaguaquara e 

de outros locais.  

Ao longo de sua trajetória, a gestão do Colégio Luzia Silva manteve-se sob 

responsabilidade das Religiosas Franciscanas Imaculatinas. Este aspecto é 

evidenciado no estatuto de sete de junho de 1966, no qual aparece o quadro da 

escola composto por diretora, secretária, tesoureira e ainda outras duas 

representantes, sendo todos os cargos ocupados por freiras da Congregação das 

Franciscanas Imaculatinas. 

Apenas em 1975 a professora Maria de Lurdes de Oliveira assumiu como 

vice-diretora, sendo a Irmã Raquel diretora da instituição. A professora Maria de 

Lurdes assume a direção da escola somente em 1987, sendo a primeira diretora 

que não pertencia à ordem das freiras que fundou o Colégio. Importante ressaltar 

que neste período já se iniciava o processo de desvinculação das Franciscanas 

Imaculatinas do Colégio Luzia Silva. 

As irmãs Franciscanas Imaculatinas continuaram as atividades na escola 
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até o ano de 1988. A família do senhor Guilherme Martins do Eirado e Silva, no 

intuito de atender à solicitação feita por ele na ata de doação do terreno, de que 

estivesse sempre à frente da escola uma ordem religiosa, mantendo os princípios 

estabelecidos no documento, foram em busca de uma nova ordem religiosa. No 

ano de 1989 a ordem religiosa das Irmãs da União Romana da Ordem de Santa 

Úrsula assumiu a coordenação da escola e permanece até os dias atuais à frente 

dessa instituição. O Colégio atualmente oferece educação pública, a partir do 

convênio estabelecido com o município, responsável pelo Ensino Fundamental I 

e com o estado, responsável pelo Ensino Fundamental II. 

 

4. O COLÉGIO LUZIA SILVA E SUA CULTURA ESCOLAR 

A escola é o monte sagrado 
De onde, certo, há de ver-se amanhã 

Da cultura, o país encantado 
Da ciência, a feliz Canaã 34 

                                                          

Sobre a cultura escolar na perspectiva histórica, Dominique Julia (2001) 

traz aspectos importantes que devem ser analisados. Ele define cultura escolar 

como “Um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas 

a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos” (JULIA, 2001, p. 10). A 

respeito destas normas e práticas, o autor destaca que estas são “coordenadas a 

finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, 

sociopolíticas ou simplesmente de socialização).” (JULIA, 2001, p. 10). 

O autor afirma ainda que um estudo da cultura escolar não pode ser 

realizado sem uma análise das relações que esta escola mantém, a cada período 

de sua história, com o conjunto das culturas que lhes são contemporâneas, sejam 

elas de ordem religiosa, política ou popular. (JULIA, 2001). 

O Colégio Luzia Silva contribuiu para a formação educacional de muitas 

jovens, não só da cidade de Jaguaquara, mas de várias cidades do estado da 

Bahia. Este aspecto foi percebido no depoimento das ex-alunas ao relatarem o 

                                                           
34  Trecho do hino do Colégio Luzia Silva. 
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quanto sua formação foi solidificada no colégio, tanto em aspectos pessoais, como 

religiosos, e, também, enquanto desenvolvimento da cidadania.  

Rita Chaves Pinto35, ex-aluna, destaca algumas destas questões referentes 

à formação adquirida no CLS: “Eu tenho comigo até hoje, muito do que sou hoje 

na minha vida, na minha profissão, como igreja, como pessoa, como cidadã, eu 

trouxe muito dessa escola. A escola contribuiu muito para o nosso 

desenvolvimento.” (PINTO, 2015). 

Ainda sobre aspectos formativos, a ex-aluna Maria de Lurdes de Oliveira36 

destaca: “A escola só me trouxe benefícios! No meu caráter, na minha maneira 

de ver o mundo, eu adquiri o hábito de leitura, de pesquisar, de estudar, de 

querer saber, porque trouxe comigo deste período de estudante.”. (OLIVEIRA, 

2015). 

Discutiremos, portanto, alguns destes aspectos, apresentando questões do 

cotidiano do internato, o rigor do fardamento escolar, os desfiles e atividades 

teatrais da escola.  

No colégio havia alunas internas, externas e semi-internas (alunas que 

passavam o dia no colégio, mas dormiam em casa). 

A maioria das alunas destacou o fato de que o colégio era uma referência 

na região, porém os pais não viviam na cidade de Jaguaquara, portanto havia a 

necessidade de ficarem internas. 

 

4.1 O Ingresso no Internato da Escola Luzia Silva 

 

Ao ingressar no internato da Escola Luzia Silva as famílias das alunas 

recebiam uma lista do enxoval necessário para cada uma delas. 

                                                           
35 PINTO, Rita Chaves. Entrevista concedida a Marta Mariele Barreto de Almeida Ferreira. 

Jequié-BA, em 5 de abril de 2015. 

36 OLIVEIRA, Maria de Lurdes de. Entrevista concedida a Marta Mariele Barreto de Almeida 

Ferreira. Jaguaquara-BA, em 7 de abril de 2015. 
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Figura 8 – Lista do enxoval do internato 

Fonte: Acervo do Colégio Luzia Silva 

 
Carolina dos Santos Andrade37 foi ao internato ainda criança para estudar 

no curso primário, mas recorda do enxoval que era solicitado ao ingressar como 

interna no colégio. “Era tudo branco. Já levávamos tudo marcado com as nossas 

iniciais”. (ANDRADE, 2015) 

Sobre este aspecto, no texto intitulado Memória e História da Educação: 

entre práticas e representações, Nunes (2003), referenciando Graça (1998) e Motta 

(2000), sintetizou: 

Nas escolas, as vestimentas específicas funcionam para seus 
usuários como exigências de construção de novos papéis sociais. 
O menino/a torna-se estudante. Ainda no começo do século 
vinte alguns internatos no Brasil exigiam um enxoval que, hoje, 

                                                           
37 ANDRADE, Carolina dos Santos. Entrevista concedida a Marta Mariele Barreto de Almeida 
Ferreira. Jaguaquara-BA, em 07 de outubro de 2015. 
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nos pareceria sofisticado pelo grande número de peças e pela 
regra de confeccionar os uniformes em vários tecidos (algodão, 
linho e seda) para serem usados em situações comuns ou de gala. 
No entanto, pouca importância demos e damos a esse hábito que 
perdeu-se no tempo, mas que encarnava literalmente uma 
memória, muitas vezes partilhada entre irmãos, quando o 
uniforme, cujo poder de fascínio e forma modeladora, passava 
de um para outro e funcionava como um distintivo que 
qualificava quem o usava. (NUNES, 2003, p. 8). 
 

Assim, diante da citação de Nunes (2003), podemos inferir a importância 

que tinha para as alunas, bem como para as famílias, preparar o enxoval exigido 

pela escola. Convém refletir, também, acerca do impacto desses custos para a 

vida financeira das famílias, em especial, das alunas bolsistas.  

No acervo do CLS, encontra-se um folheto onde estão registrados os 

valores de anuidade dos alunos, bem como as seguintes normas estabelecidas 

pela escola: 

I– Os alunos contribuirão com uma joia de matrícula no valor de 
CR$ 50,00;  
II – É exigido para a matrícula: Certidão de idade, Atestado de 
vacina e Atestado médico;  
III– A contribuição anual é paga em três prestações: no ato da 
matrícula, em 1ª de junho e em 1º de setembro;  
IV – É considerado vencido o trimestre iniciado, assim como a 
entrada retardada ou saída antecipada. Não haverá desconto;  
V – A lavagem de roupa será paga separadamente por conta dos 
pais;  
VI – As alunas devem ter um depósito para pagamento de 
despesas extraordinárias;   
VII–As alunas doentes pagarão enfermaria separadamente;  
VIII – As alunas poderão ser visitadas nos domingos das 9 às 11 
horas e das 14 às 17 horas. A saída será no 1º domingo do mês;  
IX– Todas as alunas são obrigadas ao uniforme (segundo modelo 
do estabelecimento): blusa de tricoline e saia de tropical azul 
marinho. (FOLHETO INFORMATIVO, ACERVO DO CLS) 

 

Destacamos aqui as limitações referentes ao contato com a família e a saída 

do internato com dia e horário especificado previamente. Aspectos semelhantes 

são apontados no texto da autora Ana Cristina Pereira Lage (2006), que buscou 

discutir questões referentes “à instalação das congregações religiosas femininas 

de intuito educacional no Brasil, a partir da segunda metade do século XIX” 

(LAGE, 2006), tendo como foco de estudo o Colégio Nossa Senhora de Sion, 



59 
 

situado no município de Campanha (Minas Gerais), fundado em 1904. A autora 

destaca que as “Meninas de Sion” também deveriam seguir a padronização do 

uniforme e do enxoval, além dos horários de visitas e saídas pré-estabelecidos. 

 

 

4.2 O Cotidiano no Internato 

 
            

 
Figura 9 – Dormitório das internas do Colégio Luzia Silva. 

Fonte: Histórico Ilustrado do Instituto Frei Ludovico, Salvador, BA. 
 
 

4. 2.1 A Rotina 
 

A disciplina no processo educacional é de grande importância, 
porque consiste em colocar limites, fazer proibições, indicar 
obrigações e garantir obediência. Com isso, determinam os 
movimentos, os gestos, as atitudes, enfim, uma forma de ser. 
Para isso, o processo disciplinar precisa ser minucioso a ponto de 
inspecionar e controlar, cuidadosamente, tudo. Assim, ele exige 
algumas estratégias especiais começando pela distribuição dos 
indivíduos nos espaços existentes, pela delimitação do tempo, 
pela exigência das filas, pelo controle dos hábitos e etiquetas, 
pelo controle do discurso e pela vigilância constante. (PASSOS, 
1995, p. 271). 
 

A citação acima é de autoria de Elizete Silva Passos que, buscando 

identificar o significado da prática educativa da Ordem de Santa Úrsula, descreve 

em sua tese o cotidiano do Colégio Nossa Senhora das Mercês, situado em 

Salvador e fundado em 1897, o qual também funcionou em regime de Internato 
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e Externato, assim como o Colégio Luzia Silva. 

O internato do Colégio Luzia Silva era dividido por idade. Havia as 

meninas menores com idade entre 7 e 11 anos, e tinham as maiores, que eram as 

moças a partir dos 12 anos. A rotina do internato era organizada com horários 

instituídos para as atividades e a disciplina era estabelecida a partir de regras. 

Eram cinco horas da manhã quando as alunas internas do Luzia Silva já 

estavam de pé, “para tomar banho frio” como aparece nos relatos das ex-alunas. 

As alunas que treinavam vôlei levantavam ainda mais cedo, e tinham a vantagem 

de estarem “aquecidas” para o banho frio das cinco, como destaca Maria de 

Lourdes de Oliveira: 

Quatro da manhã pra treinar o vôlei, de qualquer forma era bom 
porque Jaguaquara era muito frio. Tínhamos que tomar banho 
de manhã cedo. Então já unia o útil ao agradável! Já estávamos 
aquecidas, porque quem jogava vôlei tinha o direito de treinar os 
saques e tudo isso antes do banho. (OLIVEIRA, 201538). 
 

Depois do banho, todas iam assistir à missa.  “Nós já íamos pra missa de 

farda e já deixávamos as camas arrumadas. E tinha que ficar impecável!” 

(ANDRADE39, 2015). Após a missa, tomavam café e iam para aula. Mas, “antes 

de entrar na escola tínhamos que ficar no quintal todo mundo em fila para cantar 

o hino nacional.”, como lembra Raquel Souza e Silva40. À tarde, todas as alunas 

se reuniam numa sala para fazerem as tarefas que foram solicitadas pelo 

professor. 

Às seis horas, as internas iam para capela para rezar o terço e, em seguida, 

tomavam café. Após o café, “até às oito horas ficava brincando. Porque oito horas 

já tinha que estar no dormitório para dormir. E quando chegávamos ao 

dormitório ninguém podia conversar mais nada!” (SILVA41, 2015).  

Portanto, os episódios citados pelas ex-alunas denotam o intuito de 

                                                           
38  OLIVEIRA, Maria de Lourdes. Entrevista concedida a Marta Mariele Barreto de Almeida 
Ferreira. Jaguaquara-BA, em 7 de abril de 2015. 
39  ANDRADE, Carolina. Entrevista concedida à Marta Mariele Barreto de Almeida Ferreira. 
Jaguaquara-BA, em 07 de outubro de 2015. 
40  SILVA, Raquel Souza e. Entrevista concedida a Marta Mariele Barreto de Almeida Ferreira. 
Jaguaquara-BA, em 17 de abril de 2015. 
41  SILVA, Élvia Gasbarre da. Entrevista concedida a Marta Mariele Barreto de Almeida Ferreira. 
Jaguaquara-BA, em 30 de setembro de 2015. 
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manter a disciplina das internas a partir deste controle de comportamento com a 

imposição de regras e proibições, limitações de horários e esta vigilância 

constante.     

 

4.2.2 O Fardamento 

 

As condições do fardamento eram inspecionadas pelas freiras. Carolina 

dos Santos Andrade chegou ao internato em 1958, com sete anos de idade, e 

lembra que cada aluna era responsável por cuidar da sua farda: “A saia era 

plissada embaixo do colchão à noite, para vestirmos de manhã”. (ANDRADE, 

2015).   

Raquel Souza e Silva descreve com detalhes a farda utilizada na escola: 

“Ah, era muito rígido! A farda era blusa branca, saia de pregas, sapato preto, 

meias brancas e gravata. E além da gravata tinha um escudo no nozinho da 

gravata com as iniciais do colégio GLS que é Ginásio Luzia Silva.” (SILVA, 2015). 

Rita Chaves Pinto ressalta também alguns aspectos próprios da cultura da 

escola, como o rigoroso cumprimento do horário e a preocupação com a 

vestimenta.  

Era tudo muito rigoroso no cumprimento do horário, da roupa 
que vestíamos, do fardamento, tudo! O fardamento tinha que ser 
assim: o comprimento tinha que ser padrão pra todos. Eu lembro 
que ficávamos de joelho no chão e ali tinha que estar a bainha da 
saia no chão certinho com todo mundo ou uma fita métrica onde 
determinava tantos centímetros ali pra todo mundo. (PINTO, 
2015) 
 

Também sobre esta inspeção no comprimento das saias das alunas, 

destaca Maria Lúcia Evangelista de Oliveira42: 

A farda eu lembro que a medida era 36 cm do chão pra bainha e 
você que tentasse colocar mais curto! O dia que elas diziam “vou 
medir a saia hoje” não entrava um que ela não medisse e se 
tivesse acima, elas metiam o dedo na bainha, aí tinha que assistir 
aula pra quando chegasse em casa consertar a saia.         
(OLIVEIRA, 2015) 

                                                           
42  OLIVEIRA, Maria Lucia Evangelista de. Entrevista concedida a Marta Mariele Barreto de 

Almeida Ferreira. Jaguaquara-BA, em 30 de setembro de 2015. 
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Além deste rigor com o fardamento, havia normas para que as alunas 

evitassem o uso de esmaltes, maquiagens e muita decoração no cabelo, como 

destaca Carolina dos Santos Andrade: “Não podia usar esmalte, nem pintura e 

no cabelo só era permitido usar uma travessa preta.” (ANDRADE, 2015).  

Outro aspecto da cultura escolar do CLS era a participação nos desfiles 

cívicos que ocorriam na cidade de Jaguaquara. Para estes desfiles, as alunas 

trajavam uma farda de gala, que se distinguia do fardamento cotidiano. 

Discutiremos a seguir aspectos destes momentos cívicos e comemorativos que o 

Colégio participava. 

 

4.2.3 Os Desfiles e a Farda de Gala  

 

 
Figura 10 – Desfile Cívico de sete de setembro de 1951. 

Fonte: Histórico Ilustrado do Instituto Frei Ludovico, Salvador-BA. 
 

 O Colégio Luzia Silva manteve uma tradição de participar dos desfiles que 

aconteciam na cidade de Jaguaquara. Este aspecto foi destacado por todas as ex-

alunas, que citaram o desfile de sete de setembro e o desfile da primavera. A farda 

utilizada pelas alunas não era a mesma usada no cotidiano das aulas. No dia dos 

desfiles era utilizada a farda de gala. (Figura 11). 
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Figura 11 – Alunas trajando a farda de gala. 

Fonte: Histórico Ilustrado do Instituto Frei Ludovico, Salvador-BA. 
 

Élvia Gasbarre da Silva, ex-aluna que tocava na banda da escola, destaca 

sobre os desfiles: 

Todos os colégios desfilavam. Em especial o Luzia Silva, o Taylor 
e o Pio XII. E era rigoroso, organizado até pra fazer as curvas nas 
ruas. Era uma farda de gala. Não era a mesma que usávamos 
todo dia, a gente tinha uma farda especial. Aquele chapéu de 
feltro preto, a blusa de lingerie de manga comprida. No dia 21 de 
setembro que era primavera tinha carro alegórico, fantasias, 
carro enfeitado. (SILVA, 2015). 

A respeito desta prática dos desfiles presentes na cultura escolar, o autor 

Marcus Levy Albino Bencostta (2004), escreve sobre Cultura Cívica nos Grupos 

escolares de Curitiba (1930 - 1971), direcionando-se aos desfiles patrióticos, no 

intuito de “perceber e tentar explicar algumas significações da cultura dos grupos 

escolares expressas na organização e celebração dos desfiles que homenageavam, 

em diferentes momentos, a República.” (BENCOSTTA, 2004, p. 1). Este autor 

refere-se aos desfiles patrióticos como “transmissores de linguagem coletiva, 

capaz de expressar concomitantemente múltiplos planos simbólicos que os 

levam a ser identificados como uma grande festa.” (BENCOSTTA, 2004, p. 1).  Ele 

afirma que: 

Os desfiles patrióticos dos grupos escolares são vistos como uma 
forma de imprimir sentimentos cívicos, principalmente pelo fato 
de as autoridades de ensino responsáveis pela sua organização 
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compreenderem essas celebrações como co-participantes da 
organização no sentindo de comunidade escolar frente à vida 
social. Portanto, o relembrar dessas comemorações foi 
repetidamente proclamado como um dos pontos altos dessas 
manifestações que eram programadas dentro do calendário 
escolar, nas datas em que as afetividades políticas eram postas 
em cena, não deixando de se manifestar o estreitamento de laços 
de comunhão e de solidariedade cívica entre os alunos, 
professores, funcionários e familiares. (BENCOSTTA, 2004, p. 9). 

A formação da consciência patriótica é proposta no capítulo VII da Lei 

orgânica do ensino secundário (1942), que trata da Educação Moral e Cívica da 

seguinte forma: 

Art. 22. Os estabelecimentos de ensino secundário tomarão 
cuidado especial e constante na educação moral e cívica de seus 
alunos, buscando neles como base do carater, a compreensão do 
valor e do destino do homem, e, como base do patriotismo, a 
compreensão da continuidade histórica do povo brasileiro, de 
seus problemas e desígnios, e de sua missão em meio aos outros 
povos. (BRASIL, 1942). 
 

O artigo 24 reforça a importância da formação desta consciência patriótica 

dos alunos: 

Art. 24. A educação moral e cívica não será dada em tempo 
limitado, mediante a execução de um programa específico, mas 
resultará a cada momento da forma de execução de todos os 
programas que deem ensejo a esse objetivo, e de um modo geral 
do próprio processo da vida escolar, que, em todas as atividades 
e circunstâncias, deverá transcorrer em termos de elevada 

dignidade e fervor patriótico. (BRASIL, 1942).     

Como já citamos anteriormente as alunas destacaram, ao tratarem da 

rotina do Colégio, a obrigatoriedade da formação de filas e canto do Hino 

Nacional todos os dias antes do início das aulas. 

 Quanto às atividades festivas e datas comemorativas realizadas na cidade, 

o Colégio Luzia Silva estava sempre presente. Esses momentos permanecem 

vivos na memória das ex-alunas, que citaram ocasiões importantes como peças 

teatrais que eram apresentadas em outros colégios, desfiles cívicos, dentre outros. 

  A direção do CLS buscava sempre o apoio da comunidade na realização 

dos projetos e eventos realizados no Colégio. Maria de Lourdes de Oliveira 
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destaca a participação da comunidade, sobretudo das famílias, lembrando que, 

na cidade “Aconteciam aqueles desfiles onde toda a comunidade participava. 

Família e escola vinha pra arrumar a escola, arrumar os carros alegóricos” 

(OLIVEIRA, 2015). 

 

4.2.4 Vigilância no Comportamento 

 

No cotidiano do CLS, havia uma preocupação em separar as alunas 

internas e as externas, que mesmo estando na mesma sala não poderiam 

conversar. A ex-aluna Raquel Souza e Silva lembra:  

[…] tinha um detalhe: a turma das internas não podia conversar 
com as externas. Era proibido! Ninguém sabia naquela época o 
porquê... Se era pra não namorar, não carregar recado. Interno e 
externo. Mesmo na mesma sala você não podia conversar com as 
externas. (SILVA, 2015) 
 

Esta separação já se dava na organização da classe durante as aulas, “Na 

sala de aula era até dividido. As internas numa linha, as externas em outra, as 

semi-internas.” (MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, 2015). Essa preocupação 

do diálogo entre as alunas internas e externas tinha o objetivo de resguardar as 

internas às “questões do mundo lá fora”, como ressalta a ex-aluna Élvia Gasbarre 

da Silva, ou relacionado aos bilhetes ou recados, enviados por meio das alunas 

externas. Entretanto, este cuidado em manter separadas as alunas internas e 

externas não era restrito ao CLS.  

Esta preocupação do contato entre alunas internas e externas é exposta 

também por Miguel André Berger (2004), no estudo sobre o Colégio Nossa 

Senhora de Lourdes, situado em Aracajú (Sergipe), no qual o autor afirma que as 

alunas internas mantinham um bom relacionamento com as alunas externas e 

que “As alunas externas levavam bilhetes dos namorados das alunas internas, 

burlando o controle mantido pelas Irmãs.” (BERGER, 2004, p. 152).  

Outros momentos são lembrados pelas alunas – as brincadeiras nos 

dormitórios antes de adormecer – que certamente foram quebras de normas, uma 

vez que estava determinado que após as 20h as alunas iriam para o quarto 

dormir, mas para elas eram formas de diversão, como recorda Maria de Lurdes 
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de Oliveira: 

Tinha os banhos de travesseiros, as guerras de travesseiro no 
internato. A gente colocava os banquinhos da cabeceira da cama, 
e levantava pra quando as irmãs vinham, empurravam, caíam os 
bancos, nós já sabíamos... Mas a essa altura quando elas 
chegavam os travesseiros já estavam tudo rasgado, às vezes as 
irmãs recebiam era as espumas... (risos). Caía no tanque vizinho, 
que era o dono do cinema, no outro dia vinham as queixas... 
Tinha os moradores também embaixo que caía travesseiro, 
esponja e tal... Eram os momentos e as formas de diversão! 
(OLIVEIRA, 2015). 
 

As despedidas de final de ano eram regadas com brincadeiras que também 

eram caracterizadas como quebra de regras:   

Na área, às vezes, nós enchíamos (escondido) os baldes de água 
e saíamos molhando todo mundo... Molhava, saíamos todas 
encharcadas, roupa transparente, aparecia de repente um 
pandeiro e tal... Fazíamos isso muito no final de ano pra 
despedida. (OLIVEIRA, 2015). 
 

No refeitório, mais “traquinagem”, que nos permitem inferir que por mais 

rígidas que fossem as normas estabelecidas, as alunas encontravam meios de 

subvertê-las, como exemplo podemos citar a fala das ex-alunas referentes à 

alimentação: 

Muitas vezes também fazíamos muita traquinagem na hora do 
refeitório. Porque serviam sempre aquela mesma comida, então 
combinávamos: hoje nós vamos fazer um movimento pra este 
feijão não voltar pra amanhã. Aí sempre tem aquela aluna que é 
mais corajosa... Então colocava farinha na vasilha do feijão ou os 
restos da comida, e quando a irmã chegava a comida já estava ali 
perdida. (OLIVEIRA, 2015). 
 

 Carolina dos Santos Andrade cita as táticas utilizadas quando era servido 

algo que elas não gostavam: 

No refeitório já vinham os pratos prontos. Meio dia era feijão, 
arroz, uma carne, salada de repolho e farinha. E tinha muita 
salada de repolho. Eu, lá do sertão não tinha costume, sofria para 
acostumar. E não podia trocar, mas escondido nós passávamos 
para as italianas, porque tinham muitas italianas no internato. 
(ANDRADE, 2015). 
 

As leituras também não eram livres. Certamente porque alguns assuntos 

não eram permitidos circular na escola. Mas, ainda assim, Maria de Lurdes de 
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Oliveira destaca que conseguia uma maneira de ter seus livros e revistas: 

Eu sempre fui de ler muito! Lia sobre tudo! Até aquelas [revista] 

Capricho43 que era até proibido dentro do colégio, li Morro dos 
ventos uivantes44, mas eu lia escondido, guardava minhas 
revistas, mas eu lia!  Lia, e quando se discutia algo, eu dizia: ‘já 
li”! Como leu? No colégio! As irmãs pegavam, escondiam, 
jogavam fora, mas eu dava meu jeito de sempre ter minhas 
revistas. (MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA, 2015). 

  As lembranças das alunas sobre estas táticas utilizadas para as leituras 

“proibidas”, diversões fora de hora burlando regras instituídas ou buscando 

sobrevivência diante do que estava imposto, nos remetem a discussão de Michel 

de Certeau (1998) a respeito das estratégias e táticas. Para este autor, as táticas, 

situam-se em buscar situações favoráveis diante do poder estabelecido pelas 

estratégias, que, organizadas pelo “postulado de um poder” são ações que 

elaboram, articulam, determinam.  (De CERTEAU, 1998, p. 100).  

 Assim, as estratégias estão vinculadas ao poder, enquanto a tática “é a arte 

do fraco” (CERTEAU, 1998, p.100). Para Michel de Certeau, constantemente 

lidamos com estas astúcias e burlas. São elas que nos possibilitam vivenciar as 

situações complexas do cotidiano. Entretanto, Silva, Lyrio e Martins (2001, p. 69) 

destacam que táticas e estratégias indicam diferentes lugares ocupados pelos 

sujeitos praticantes na relação cotidiana,  

ocupando ora lugares de poder ora lugares de ausência de poder, 
porém em nenhum momento aponta a submissão desses sujeitos, 
pelo contrário, a todo tempo os sujeitos praticantes estão criando 
formas de burlar o poder estabelecido e fazer valer suas 
vontades, desejos e sentimentos.  

O internato do Colégio funcionou até 1964. A partir deste ano, o Colégio 

continuou oferecendo os cursos primário, ginasial e o curso normal, que foi 

implantado na escola no ano de 1963. 

                                                           
43  Criada em 1952 por Victor Civita, a revista Capricho foi o primeiro título da Editora Abril e a 
primeira revista feminina do Brasil. A revista teve nos primeiros trinta anos, seu conteúdo 
dedicado à fotonovelas, com histórias de amor contadas no formato de história em quadrinhos. 
Após este período, foram inseridos na revista conteúdo de moda, beleza e comportamento. 
Informações disponíveis em http://capricho.abril.com.br/revista/historia.shtml.  Acesso em 20 
out. de 2015.  
 
44 Obra de autoria de Emily Bronte, publicada em 1847. 

http://capricho.abril.com.br/revista/historia.shtml
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  Mesmo a escola tendo um cunho religioso, as ex-alunas destacam a 

importância que os professores davam a busca do conhecimento, estimulando a 

capacidade dos alunos, trazendo muitas informações, recursos didáticos e 

atividades diferenciadas como peças teatrais que eram inclusive apresentadas em 

outras escolas da cidade.  

  A cultura escolar do Colégio Luzia Silva de certa forma difere das demais 

instituições escolares daquele período, como era o caso dos uniformes 

diferenciados, da vigilância constante e da rigidez quanto à preservação da moral 

e dos bons costumes, o que estava condizente com os princípios defendidos pela 

ordem religiosa responsável pelo Colégio no período em estudo. No capítulo 

seguinte, apresentaremos aspectos relativos ao ensino de matemática no curso 

ginasial do CLS. 
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                                                                                               CAPÍTULO II 
A MATEMÁTICA NO CURSO GINASIAL DO COLÉGIO LUZIA SILVA 

(1959 - 1967) 
 

Buscamos neste capítulo compreender aspectos relacionados ao ensino de 

matemática no curso ginasial, por meio da reconstituição das práticas 

pedagógicas dos professores que será efetivada mediante relatos de ex-alunas e 

os documentos presentes no arquivo do CLS. Direcionamos, ainda, aos aspectos 

referentes ao ensino de matemática estabelecidos pela legislação vigente.  

 

1. A CRIAÇÃO DO GINÁSIO LUZIA SILVA 

 
A Escola Luzia Silva, como mencionado no capítulo I, até o ano de 1958, 

oferecia apenas o curso primário. Em 1959, foi autorizado o funcionamento do 

curso ginasial do CLS. Em Jaguaquara havia neste período o Colégio Taylor 

Egídio que oferecia curso ginasial desde 1942. Havia, portanto, apenas 

instituições particulares que ofereciam o ensino secundário no município. Porém, 

esta não era uma realidade específica da cidade de Jaguaquara. Segundo Dias 

(2011, p. 3), 

O Estado da Bahia manteve, até a década de 1950, uma única 
instituição45 de ensino secundário [pública], o Ginásio da Bahia, 
estabelecimento de referência sediado em Salvador. Tal 
instituição formou pouco mais de 500 estudantes de 1902 até 
193246! No interior, havia apenas escolas públicas primárias. 

 

No Colégio Luzia Silva, enquanto o primário da escola era misto, o ginásio 

era apenas feminino e funcionava em regime de internato e externato. O colégio 

recebia jovens de muitas cidades do estado da Bahia. Este aspecto está 

relacionado com o fato de que naquele período o número de escolas era reduzido, 

                                                           
45  A criação dos ginásios públicos para o interior da Bahia se deu a partir do projeto de Lei 130 de 

14/12/1948, do deputado estadual Rubem Nogueira, que criou o primeiro Ginásio Público no 

interior da Bahia em 1952, o Ginásio Regional do Nordeste, no município de Serrinha. (SANTOS, 

2006). 

46 Dias (2011), baseado em Lima (2003), informa que em 1942 passou a ser denominado Colégio 

da Bahia. 
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além de muitas famílias morarem em fazendas distantes, conforme os relatos das 

ex-alunas, esta questão também justifica a procura pelo internato. Este quadro, 

no qual as escolas recebiam alunas das cidades próximas, foi ressaltado pelo 

autor Gildenor Carneiro dos Santos (2006), sobre o Ginásio de Serrinha, primeiro 

Ginásio público do Interior da Bahia, como já foi citado em nota de rodapé.  

O curso ginasial do Colégio Luzia Silva funcionou de 1960 até 1967. No 

ano de 1967, último ano em que houve o exame de admissão no CLS, dezesseis 

alunas prestaram o exame (ATA DO EXAME DE ADMISSÃO DO CLS, 1959 - 

1967), porém no ano seguinte, em 1968 o colégio não ofereceu mais o ginásio, em 

função deste número reduzido de alunas. Essa redução, como já foi abordado no 

capítulo I, pode ter sido influenciada pela criação do Colégio Pio XII. 

 

2. O EXAME DE ADMISSÃO PARA INGRESSO NO CURSO GINASIAL 

 

 
Figura 12 – Aplicação do Exame de Admissão47 

Fonte: Histórico Ilustrado da Congregação do Instituto Frei Ludovico. 
 

A inclusão do exame de admissão para o ingresso no ginasial foi 

introduzido pela Reforma Francisco Campos, de 18 de abril de 1931, a partir do 

artigo 24 que diz: 

                                                           
47  Além da fotografia, há um texto indicando que neste exame de admissão, realizado em 1959, 

12 alunas foram aprovadas. 
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Art. 24. O exame de admissão constará de provas escritas, uma 
de português, (redação e ditado) e outra de aritmética (cálculo 
elementar), e de provas orais sobre elementos dessas disciplinas 
e mais sobre rudimentos de Geografia, História do Brasil e 
Ciências Naturais. 

Parágrafo único. A banca examinadora será constituída, no 
Colégio Pedro II, por três professores do mesmo, designados 
pelo diretor; nos estabelecimentos sob o regime de inspeção, por 
três professores do respectivo quadro docente sob a fiscalização 

do inspetor do estabelecimento. (BRASIL, 1931). 
 

O decreto refere-se ao colégio Pedro II que era o modelo a ser seguido. O 

exame de admissão no CLS era composto pelas seguintes disciplinas: Português, 

Aritmética, Geografia e História48. Porém as provas de Português e Aritmética 

eram realizadas antes das demais e eram eliminatórias. O exame era composto 

por dois tipos de prova para cada disciplina: prova escrita e prova oral. Para cada 

disciplina que compunha o exame de admissão eram realizadas as duas 

avaliações e, em seguida, se calculava uma média por disciplina. A nota final era 

a média entre as notas de todas as disciplinas citadas. Acerca disso, a aluna Maria 

Lúcia Evangelista de Oliveira diz que: 

Era uma prova bem difícil para a época. A prova de português, 
por exemplo, tinha uma carta, ou um bilhete, tinha interpretação. 
E a prova de português era eliminatória. A de matemática 
também era eliminatória. Depois que saía o resultado é que 
fazíamos as outras disciplinas. Mas tinha também a 2ª época, 
então quem não passava poderia fazer a segunda vez. 
(OLIVEIRA, 2015). 

 

O exame de admissão feito em 2ª época estava presente entre as propostas 

da Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942, conforme consta no parágrafo 2º 

do artigo 34: 

  Art. 34. Os exames de admissão poderão ser realizados em duas 
épocas, uma em dezembro e outra em fevereiro. 

§ 1º O candidato a exames de admissão deverá fazer, na 
inscrição, prova das condições estabelecidas pelo art. 31, e pelas 
duas primeiras alíneas do art. 32, desta lei. 

                                                           
48 Informação disponível na Ata das Provas Orais do Curso Ginasial do CLS (1959). 
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 § 2º Poderão inscrever-se aos exames de admissão de segunda 
época os candidatos que, em primeira época, os não tiverem 
prestado ou neles não tenham sido aprovados. (BRASIL, 1942). 

As regras do exame de Admissão foram modificadas a partir da circular 

nº 973, publicada em 25 de maio de 1965. Esta circular já trazia em seu primeiro 

artigo referências à organização acerca do exame de Admissão:  

Art. 1° — O exame de admissão tem por objetivo verificar se o 
candidato possui satisfatória educação primária para ingressar 
na primeira série ginasial (Par. 121/63, Doc. 14). Parágrafo único 
— O exame de admissão poderá ser feito mediante a prestação 
de provas ou limitar-se-á à verificação da autenticidade e 
idoneidade do certificado de aprovação em curso primário 
reconhecido e fiscalizado pela autoridade competente, com a 
duração mínima de quatro séries, prevista nos arts. 16 e 26 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (L. D. B. E. N.) 49. 

Lando (2012) destaca que, a partir desta circular, que propunha uma maior 

liberdade na estrutura do exame de admissão, desde as formas de ingresso no 

curso ginasial até à organização e realização (ou não) da prova, que deveria estar 

de acordo com o estatuto de cada estabelecimento de ensino, o Colégio de 

Aplicação da Universidade da Bahia, em Salvador, “modificou 

significativamente a estrutura das provas, a partir do ano de 1967, quando passou 

a ter uma prova globalizada de todas as disciplinas.” (LANDO, 2012, p. 94). A 

autora destaca ainda que, neste ano de 1967, uma única nota foi registrada na ata, 

levando a interpretação que a prova “foi corrigida com esse caráter globalizado.” 

(LANDO, 2012, p. 94). 

O ginásio do CLS funcionou por apenas mais dois anos após a aprovação 

desta circular, é possível que não tenha ocorrido tais modificações no exame de 

admissão.  

A professora Carmélia Anna Amaral Souza50, professora de Geografia do 

                                                           
49  Na LDBEN, no Art. 16: É da competência dos Estados e do Distrito Federal autorizar o 
funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União, bem 
como reconhecê-los e inspecioná-los. E no Art. 26: O ensino primário será ministrado, no mínimo, 
em quatro séries anuais. (BRASIL, 1961). 

50 SOUZA, Carmélia Anna Amaral. Entrevista concedida por telefone à Marta Mariele Barreto de 
Almeida Ferreira. Jequié-BA, em 12 de outubro de 2015.  
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CLS nas décadas de 60 e 70, acerca do exame de admissão citou: 

Eram provas dificílimas! Era um mini vestibular. Primeiro eram 
as provas de matemática e português, depois vinham as outras 
disciplinas. E só passava para o ginásio quem passasse na prova 
de admissão. Então o primário era um curso bem fundamentado. 
(SOUZA, 2015) 

A aprovação no Exame de Admissão tinha uma importância muito 

grande, uma vez que o prosseguimento dos estudos estava vinculado a esta 

aprovação. Clarice Nunes (2000), referindo-se ao exame, destaca que a 

seletividade do ensino secundário era agravada pela realização do “famoso 

exame de Admissão”, uma vez que não havia a divulgação dos programas de 

cada escola. Para esta autora,  

Obter a aprovação nas provas tinha uma importância 
equivalente à aprovação nos exames vestibulares ao ensino 
superior. Era uma espécie de senha para a ascensão social. 
(NUNES, 2000, p. 45)  
 

Porém o alto nível exigido nas provas significava uma exigência de que o 

curso primário fosse bem estruturado, como abordou a professora Carmélia. 

Referindo-se também ao exame de admissão, Minhoto (2008, p. 454) afirma que 

“O sucesso em uma faixa de escolaridade mais elevada — no caso, o ginásio — 

esteve ligado significativamente ao percurso escolar anterior. Em suma, o alcance 

do percurso escolar se via definido desde muito cedo.”. 

 Entretanto, o ensino no curso primário da época, em muitos casos, estava 

aquém do que era exigido nos exames, sendo necessário que os alunos 

estudassem especificamente para estas provas com livros produzidos 

exclusivamente para esta finalidade.  

A respeito do livro utilizado para a preparação para os exames de 

admissão, as ex-alunas do CLS citaram o livro intitulado “Programa de 

Admissão”, de autoria de Aroldo Azevedo, Domingos Paschoal Cegalla, Joaquim 

Silva e Osvaldo Sangiorgi, como autor do programa de Matemática. Wagner 

Valente ressalta que os elementos da Matemática Moderna começaram a ser 

introduzidos nos cursos de Admissão a partir de 1965, afirmando que “foi 

também pela ação deste professor [Osvaldo Sangiorgi] que o ensino primário 

incorporou a programação moderna da Matemática.” (VALENTE, 2008, p. 33). 
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Este fato foi destacado nas edições seguintes do livro citado, apresentando seu 

título da seguinte forma: “Programa de Admissão – Novo – com Matemática 

Moderna”.  

A obrigatoriedade do exame de admissão ao ginásio perdurou até o ano 

de 1971. A partir da Lei de Diretrizes e Bases de 1971, houve a integração entre o 

primário e ginásio num só curso. Esta lei também ampliou a obrigatoriedade 

escolar para 8 anos na faixa etária de 7 aos 14 anos. (NUNES, 2000).  

 

3. O CURRÍCULO DO CURSO GINASIAL  

 

 O currículo do curso ginasial era composto pelas seguintes disciplinas:  

1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 

Português, 
Francês, 

Matemática, 
Ciências, 

História do Brasil, 
Geografia do 

Brasil, 
Desenho. 

 

Português, 
Francês, 

Matemática, 
Ciências 

História do Brasil, 
Geografia do 

Brasil, 
Desenho. 

 

Português, 
Inglês, 

Matemática, 
Ciências, 

História Geral, 
Geografia Geral, 

Desenho. 
 

Português, 
Latim, 

Francês, 
Inglês, 

Matemática, 
Ciências Naturais, 

História Geral, 
Geografia Geral, 

Religião. 

Quadro 1 – Currículo do Curso Ginasial do CLS (1962-1965) 
Fonte: Pasta dos ex-alunos, disponível no acervo de documentos do CLS. 

 

 No histórico de outra ex-aluna, que estudou no CLS entre os anos 1965 e 

1967, pudemos verificar algumas alterações no currículo. Importa ressaltar que 

no ano de 1968 o CLS não ofereceu mais o ginásio. 

1ª Série 2ª Série 3ª Série 

Português, 
Inglês, 

Matemática, 
Ciências, 

História do Brasil, 
Geografia do Brasil, 

Desenho. 
 

Português, 
Inglês, 

Matemática, 
Ciências 

História do Brasil, 
Geografia do Brasil, 

Desenho. 
 

Português, 
Francês, 
Inglês, 

Matemática, 
Ciências, 

História Geral, 
Geografia Geral, 

Desenho. 
 



75 
 

Quadro 2 - Currículo do Curso Ginasial do CLS (1965 - 1967) 
Fonte: Histórico escolar da Aluna Carolina Olímpia de Almeida. 

 

Na portaria 1045, de 14 de dezembro de 1951, legislação vigente no 

período, o currículo para o curso ginasial, disposto no artigo 11, foi proposto da 

seguinte forma:   

1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 

Português, 
Latim, 

Francês, 
Matemática, 

História Geral, 
Geografia Geral, 

Trabalhos 
Manuais, Desenho. 

. 

Português, 
Latim, 

Francês, 
Inglês, 

Matemática, 
História da 
América, 

Geografia, 
Trabalhos 

Manuais, Desenho. 
 

Português, 
Latim, 

Francês, 
Inglês, 

Matemática, 
Ciências Naturais, 

História Geral, 
Geografia, 
Desenho, 
Economia 

Doméstica. 

Português, 
Latim, 

Francês, 
Inglês, 

Matemática, 
Ciências Naturais, 

História Geral, 
Geografia, 
Desenho, 
Economia 

Doméstica. 

Quadro 3 – Currículo proposto pela portaria 1951 
Fonte: Diário Oficial da União, 22 de fev. 1952. 

 Entretanto, a Lei de Diretrizes e Bases de 1961, no artigo 44, referente ao 

Curso Ginasial, admite esta flexibilidade no currículo: 

Art. 44. O ensino secundário admite variedade de currículos, 
segundo as matérias optativas que forem preferidas pelos 
estabelecimentos. 
§ 1º O ciclo ginasial terá a duração de quatro séries anuais e o 
colegial, de três no mínimo. 
§ 2º Entre as disciplinas e práticas educativas de caráter optativo 
no 1º e 2º ciclos, será incluída uma vocacional, dentro das 
necessidades e possibilidades locais. 
Art. 45. No ciclo ginasial serão ministradas nove disciplinas. 
Parágrafo único. Além das práticas educativas, não poderão ser 
ministradas menos de 5 nem mais de 7 disciplinas em cada série, 
das quais uma ou duas devem ser optativas e de livre escolha do 
estabelecimento para cada curso. (BRASIL, 1961). 

 

 Se por um lado a LDB de 1961 permite maior liberdade para os 

estabelecimentos de ensino definirem os currículos, por outro definia que deveria 

ser incluso uma disciplina vocacional. Em relação a este aspecto é interessante 

observar que nos currículos do CLS de 1962 a 1965 e de 1965 a 1967 não há 

nenhuma disciplina vocacional. No livro de Atas dos Resultados Finais do Curso 

Ginasial, verificamos que de 1959 até 1961 a disciplina de trabalhos manuais 
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estava presente na matriz curricular. Porém a partir do ano de 1962, ela já não 

consta entre as disciplinas do curso ginasial. 

 É especialmente interessante se levarmos em consideração o que 

estabelecia a Lei Orgânica do ensino Secundário (1942) no que se refere ao ensino 

secundário feminino, onde “os programas terão em mira a natureza da 

personalidade feminina e bem assim a missão da mulher dentro do lar” e, ainda, 

os princípios da própria congregação das Irmãs Franciscanas Imaculatinas que 

se “propõe a educar as ‘filhas do povo’, pois das jovens dependem os costumes; 

elas decidem os destinos da família e da pátria.”.  

 Diante do exposto, conjecturamos que essas disciplinas estavam ausentes 

do currículo em função dos cursos livres oferecidos no Colégio em turno oposto 

às aulas. Contudo, podemos imaginar também a possibilidade das Freiras 

conceberem a educação das ‘filhas do povo’, que têm em suas mãos os “destinos 

da família e da pátria”, para além dos conhecimentos de prendas domésticas. 

 

 

4. O ENSINO DE MATEMÁTICA NO CURSO GINASIAL DO GINÁSIO 

LUZIA SILVA 

 

Em 1959, ano em que foi criado o ginásio do CLS, a legislação vigente, no 

que tange aos programas e instruções metodológicas, era a Portaria nº 1045, de 

14 de dezembro de 1951, publicada no Diário Oficial da União de 22 de fevereiro 

de 1952, que fez uma reestruturação de alguns aspectos da Lei Orgânica do 

Ensino Secundário, promulgada em 4 de abril de 1942, pelo decreto nº 4.244, que 

por sua vez trazia aspectos da Reforma Francisco Campos.  

Sobre a Reforma Campos, a autora Otaíza Romanelli (2007, p. 135) destaca: 

O mérito de dar organicidade ao ensino secundário, 
estabelecendo definitivamente o currículo seriado, a freqüência 
obrigatória, dois ciclos, um fundamental e outro complementar, 
e a exigência de habilitação neles para ingressar no ensino 
superior. Além disso, equiparou todos os colégios oficiais ao 
Colégio Pedro II, mediante a inspeção federal e deu a mesma 
oportunidade às escolas particulares que se organizassem, 
segundo o decreto, e se submetessem à mesma inspeção. 
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Estabeleceu normas para admissão do corpo docente e seu 
registro junto ao ministério da Educação e Saúde Pública. 
Estabeleceu também normas para a realização da inspeção 
federal, criou a carreira do inspetor e organizou a estrutura do 
sistema de inspeção e equiparação de escolas.  
 

A Lei Orgânica do Ensino Secundário, promulgada em 1942, foi 

estruturada pelo Ministro de Educação e Saúde Gustavo Capanema a partir de 

questionários e opiniões de diversos segmentos sociais da época. Esta Reforma 

traz, no seu artigo primeiro, as finalidades do ensino secundário. São elas:  

Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino 
primário, a personalidade integral dos adolescentes; Acentuar e 
elevar, na formação espiritual dos adolescentes, a consciência 
patriótica e a consciência humanística; Dar preparação 
intelectual geral que possa servir de base a estudos mais elevados 
de formação especial. (BRASIL, 1942). 

Além destas duas reformas, que trouxeram grandes mudanças na 

estrutura do ensino secundário, houve ainda a Portaria nº 1045 de 14 de 

dezembro de 1951, que trouxe reformulações à reforma Capanema apresentando, 

além de algumas mudanças nos conteúdos, as instruções metodológicas para 

cada disciplina. 

  
  

4.1 As professoras de matemática do Curso Ginasial do Ginásio Luzia 
Silva 
 

No período de funcionamento do Ginásio no CLS – 1959 até 1967 – duas 

professoras atuaram na disciplina de matemática do curso ginasial. A professora 

Lívia Silva Costa (1959 até 1963) e a professora Maria de Lourdes Souza (1964 até 

1967). 

Num estudo realizado sobre o ensino de matemática no curso ginasial do 

Colégio Taylor Egídio, utilizando os diários de classes, no período de 1950-1969, 

um aspecto ressaltado por Malu Gomes é que “apenas um docente do sexo 

feminino que exerce a atividade docente no ensino da matemática nos anos de 

1967-1969 e mesmo assim não é contemplada com todas as séries ginasiais” 
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(GOMES, 2014, p. 7), enquanto no Colégio Luzia Silva, neste mesmo período, no 

curso ginasial houve a predominância do sexo feminino lecionando matemática.  

Podemos conjecturar que, uma vez que o colégio até o ano de 1963 foi 

internato feminino, a preferência por professoras do sexo feminino certamente 

deveria existir, entretanto, importa destacar que houve professores do sexo 

masculino lecionando no CLS, mesmo que em pequena quantidade. Para sermos 

mais precisas, durante todo o período de funcionamento do curso ginasial no 

Colégio Luzia Silva – 1959 a 1967 – dois professores do sexo masculino aparecem 

no quadro docente, porém lecionando outras disciplinas da grade curricular do 

curso ginasial. Entre os anos de 1961 até 1964 aparece um professor do sexo 

masculino e outro professor no ano de 1966, no curso ginasial. 

Outro aspecto importante a considerar é que no quadro docente do 

Colégio Luzia Silva sempre houve a presença de freiras da Ordem das 

Franciscanas Imaculatinas. A freira Irmã Edna Soares nos informou que foi 

residir em Salvador, onde estudou Desenho e Arte retornando em seguida para 

lecionar no Colégio em Jaguaquara.  

A professora Lívia Silva Costa concluiu seu curso superior na Faculdade 

de Farmácia da Universidade da Bahia em dezembro de 195251. Foi lecionar no 

Colégio Luzia Silva no primeiro ano de criação do ginásio, em 1959. Portanto, ela 

já possuía formação em nível superior, mas não em matemática. Não ter 

professores de matemática com formação superior na área condizia com a 

realidade nacional, pois, segundo Soares (2000), até este momento havia um 

número reduzido de professores formados pelas Faculdades de Filosofia no 

Brasil e, no que concerne a Bahia, de acordo com Dias (2002), até 1968 haviam 

sido diplomados em Matemática, pela Faculdade de Filosofia da Bahia, apenas 

118 licenciados e/ou bacharéis. Desta forma, tanto na Bahia como no Brasil, havia 

nas décadas de 1960 e 1970 insuficiência de professores de matemática com 

formação em nível superior.  

                                                           
51 Informação disponível no Diário Oficial da União de sete de dezembro de 1951, quando esta 
professora fez uma solicitação de segunda via do seu diploma universitário. Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2882860/pg-110-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-
07-12-1961. Acesso em: 26mar. 2016. 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2882860/pg-110-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-07-12-1961
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2882860/pg-110-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-07-12-1961
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A respeito da prática pedagógica da professora Lívia, a ex-aluna Maria 

Lucia Evangelista de Oliveira (2015) lembra que “Ela era muito exigente! Ela 

explicava muito bem, ensinava muito bem, mas também exigia muito. Naquela 

época era mesmo a aula expositiva.”. 

Sobre as avaliações aplicadas pela professora Lívia, ela diz: 
 

Lembro que ela entregava os testes e saía da sala. Já trazia os 
pedacinhos de papel prontos e distribuía, aí você pensava que 
era igual. Poderia até ter igual, mas não um aluno perto do outro. 
E naquele tempo eram menos alunos por sala. Acho que 20 ou 25 
alunos. E não tinha nada mimeografado, era tudo manuscrito. A 
prova ela escrevia no quadro pra que nós copiássemos, mas os 
testes da semana ela já trazia prontos. (OLIVEIRA, 2015). 
 

Carolina dos Santos Andrade (2015), também ex-aluna da professora 

Lívia, afirma que “A professora Lívia era muito boa professora! As aulas eram 

sempre através de exercícios, as explicações e correções no quadro.”. Sobre o uso 

do livro didático, ela relata: “O livro didático nós comprávamos, já vendia na 

própria escola. De matemática eu me lembro do livro de Osvaldo Sangiorgi.” 

Maria Isabel dos Santos Andrade destaca: “Ela passava muitos exercícios 

e nós fazíamos. Ela pedia a alguém para responder no quadro, ela explicava pra 

quem não tinha aprendido o conteúdo. Às vezes aquelas alunas que se 

destacavam ela pedia para explicar para os colegas”. 

A professora Carmélia Anna Amaral Souza, que lecionou Geografia no 

CLS e também iniciou suas atividades docentes no Colégio desde o período de 

criação do curso Ginasial, trabalhou com Lívia no Colégio, comentou: 

Lívia foi uma grande professora. Embora ela usasse o método 
tradicional, que era o método utilizado naquela época, tinha boa 
didática. Ela esmiuçava o conteúdo. Conseguia fazer com que os 
alunos prestassem atenção e entendessem o conteúdo explicado. 
(SOUZA, 2015). 

 
A professora Maria de Lourdes Souza atuou na disciplina de matemática 

no curso ginasial entre os anos de 1964 e 1967. Ao procurar informações sobre a 

professora, descobrimos que a mesma faleceu há algum tempo. Portanto, a 

reconstituição de sua prática pedagógica será feita a partir do relato das ex-alunas 

e dos livros didáticos que foram utilizados. 
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Rita Chaves Pinto, ex-aluna da professora Maria de Lourdes, a respeito 

dos conteúdos trabalhados nas aulas de matemática, afirma que “Eram os 

mesmos de hoje: MDC, MMC, raiz quadrada, regra de três, equação, contas, 

muitos problemas, frações, etc.”. Desta fala importa destacar a análise que Rita 

faz acerca da permanência destes conteúdos nos programas atuais, ou seja, 

mesmo com a existência das reformas e a defesa do uso de diferentes abordagens 

metodológicas esses conteúdos permanecem. 

Sobre a prática utilizada pela professora Maria de Lurdes, a ex-aluna 

Carolina Olímpia de Almeida destaca:  

Na época era aquele ensino bem tradicional mesmo. Era quadro 
de giz, caderno, aquele livro que não mudava, era eterno. A 
professora explicava o aluno respondia depois ela ia ao quadro 
resolver os exercícios. Não tinha essas modernidades que tem 
hoje. Era tradicional mesmo! (ALMEIDA, 2015). 
 

Um aspecto frequente no relato das ex-alunas das duas professoras que 

lecionaram matemática no curso Ginasial do Colégio Luzia Silva é o método 

expositivo, exercícios no caderno e o uso do livro didático. Essa não era uma 

prática comum apenas no CLS. Janice Cassia Lando (2012), que discutiu em sua 

tese as Práticas pedagógicas das professoras de matemática no Colégio de 

Aplicação da Universidade da Bahia (1949-1976), destaca, referindo-se ao período 

de 1949 até 1960, que no Colégio analisado, "Os elementos da prática pedagógica 

mais frequentes neste período foram o método expositivo com auxílio do livro 

didático e o cumprimento dos programas oficiais.” (LANDO, 2012, p. 149). A 

autora destaca ainda que esta técnica de ensino e o recurso didático - exposição e 

uso do livro didático – “estão entre as técnicas usadas nas aulas de matemática 

do livro Apostilas de Didática de Matemática” (LANDO, 2012, p. 150). 

 Como dissemos anteriormente, as professoras do Colégio Luzia Silva, 

possuíam formação em nível superior, mas não em matemática, e fizeram o curso 

da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES) no 

período de atuação no Colégio. Para Baraldi e Gaertner (2010, p. 180), o 

desenvolvimento destes cursos da CADES “permitiu que centenas de professores 

tivessem acesso à formação profissional para atuarem no ensino secundário”. 
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A CADES, criada no governo de Getúlio Vargas, a partir do Decreto nº 

34.638, de 14 de novembro de 1953, tinha como objetivo:  

difundir e elevar o nível do ensino secundário, ou seja, tornar a 
educação secundária mais ajustada aos interesses e necessidades 
da época, conferindo ao ensino eficácia e sentido social, bem 
como criar possibilidades para que os mais jovens tivessem 
acesso à escola secundária. (BARALDI, 2003, p. 146). 
 

A professora Irene Cardoso de Assis, que lecionou no Curso Normal do 

Colégio Luzia Silva a disciplina de Estatística nos anos de 1966 e 1967, destacou 

em sua entrevista a experiência dos Cursos da CADES que participou em Vitória 

da Conquista no ano de 1963 e também em Salvador. Sobre estes cursos, Irene 

afirmou: 

Era na área de matemática. Eu fiz também um curso geometria 
plana em Salvador, no Colégio da Bahia. Curso de férias 
também. Por sinal os professores vinham de São Paulo. Tanto no 
curso de CADES como no de Geometria Plana, eu lembro que na 
época que eu fiz CADES poucos passaram porque o curso era 
dificílimo. Foi um mês e meio intensivo, porque não tínhamos 
folga para vir pra casa. (ASSIS, 2015). 

A professora Irene destaca também a importância da organização do 

quadro, aspectos que eram aprendidos em cursos: 

Meu quadro de giz era muito organizado! Eu sabia que tinha que 
ser perfeito. Porque antigamente traçávamos tudo com giz. Nós 
usávamos aqueles quadros grandes verdes, e tínhamos a técnica 

porque isso se aprendia em cursos que fazíamos. A técnica de 
usar o quadro de giz. Nós pegávamos o quadro de giz e 
dividíamos em quatro. Então começava na primeira parte, 
quando terminava continuávamos na segunda e não 
apagávamos. Só apagávamos a primeira quando chegava na 
última parte. Então os alunos tinham tudo ali no quadro. A aula 
toda. (ASSIS, 2015, grifo nosso). 
 

 O livro “Apostilas de didática de Matemática”, citado por Lando (2012), 

foi publicado pela CADES em 1959. Baraldi e Gaertner (2010) destacam que a 

produção da CADES não era de livros didáticos, “Eram obras voltadas para a 

formação pedagógica dos professores, com o objetivo de fornecer a eles novos 

métodos e técnicas de ensino.” (BARALDI; GAERTNER, 2010, p. 168). 

 Esta obra é direcionada aos professores do curso ginasial, contendo 

aspectos a respeito da matemática, seu conceito, finalidades, interpretação do 
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programa de matemática do curso ginasial, a motivação da aprendizagem em 

matemática, técnicas de apresentação da matéria, o material didático, técnica de 

fixação da aprendizagem, jogos, recreações e curiosidades, bem como, a 

verificação da aprendizagem. A respeito deste livro, Baraldi e Gaertner afirmam 

que esta obra possuía “(...) fundamentação teórica consistente, procurava levar 

aos professores do ginásio conhecimentos básicos inerentes à função de ensinar.” 

(2010, p.172). 

 A aula expositiva, exercícios, livro didático e explicações no quadro negro 

foram citados pelas ex-alunas do Colégio Luzia Silva. No livro da CADES ao qual 

nos referimos, ao tratar das técnicas de apresentação da matéria, apresenta a 

exposição didática e a define da seguinte forma:  

[...] é técnica utilizada pelo professor para, valendo-se de todos 
os recursos da boa linguagem didática, transmitir aos alunos 
novos conhecimentos, motivá-los, sintetizar um assunto ou 
desenvolver um tema com maior rapidez, a fim de atender às 
exigências do binômio tempo disponível – programa a ser 
cumprido. (CADES, 1959, p. 101). 
 

A técnica utilizada pela professora Lívia, citada por Isabel dos Santos 

Andrade, em que “as alunas que se destacavam ela pedia pra explicar para os 

colegas”, aparece também no livro da CADES entre as diferentes formas do 

estudo dirigido, sendo esta intitulada “usando alunos orientadores”. Talvez daí 

veio a inspiração para o aproveitamento, pela professora Lívia, dos alunos no 

auxílio aos colegas com mais dificuldades de aprendizagem. 

 Neste livro “Apostilas de didáticas de matemática”, ao tratar do material 

didático e sua importância no ensino de matemática, o quadro-negro é citado. 

“Para ser realmente eficaz, a utilização do quadro-negro deve obedecer a certas 

normas práticas.” (CADES, 1959, p. 126). Citamos anteriormente um comentário 

da professora Irene a respeito das técnicas de utilização do quadro negro, cujas 

orientações eram passadas nos cursos da CADES. 

 Este livro da CADES (1959, P.139), trata ainda dos exercícios, 

“indispensável, em matemática”, que podem aparecer nas aulas de diferentes 

formas, de acordo com o assunto, os objetivos do professor, a homogeneidade da 

turma etc. Eles podem ser feitos: “a) escritos, em silencio; b) oralmente, c) Ao 
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quadro negro, com participação ativa da classe; d) com equipes; e) em forma 

recreativa; com dados paralelos (mesmos problemas com dados diferentes).” 

(CADES, 1959, p. 140). Nas aulas da professora Lívia, no CLS, era solicitada a 

participação da classe para responder exercícios no quadro negro. 

 De modo geral, segundo Baraldi e Gaertner (2014), era difundido pelos 

cursos da CADES a importância do uso de materiais didáticos para a 

aprendizagem matemática no curso secundário. “Os materiais didáticos eram 

vistos como excelentes atrativos para a atenção dos alunos para a matemática, 

capazes de promover a efetiva aprendizagem se, de preferência, fossem 

construídos pelos estudantes.” (BARALDI; GAERTNER, 2014, p. 33). 

Encontramos vestígios de alguns materiais didáticos no Museu do Instituto Frei 

Ludovico, Salvador-BA.  

 

  

Figura 13 – Sólidos Geométricos construídos nas aulas do CLS 
Fonte: Acervo pessoal. Fotografia retirada no Instituto Frei Ludovico. 

 
 O livro da CADES traz em seu último capítulo “A verificação da 

aprendizagem em matemática”, onde são citadas, dentre outras, as provas 

mensais, parciais e os exames orais, que foram técnicas de avaliação utilizadas 

também no CLS, que trataremos a seguir. 

 

4.2 As avaliações no ensino de matemática do Colégio Luzia Silva 

 

As avaliações no Colégio Luzia Silva eram compostas por duas etapas: 

prova escrita e prova oral. Sobre a prova escrita, Élvia Gasbarre da Silva destaca: 
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“Tudo era escrito. Você tinha que escrever cabeçalho, nome da escola, a série, aí 

começava primeira pergunta, você copiava, segunda e assim por diante!”, 

ressaltando que atualmente as avaliações vem todas digitadas e muitas vezes só 

é necessário assinalar.  

Carolina dos Santos Andrade, a respeito das provas realizadas no colégio, 
diz que: 

Eram provas escritas mesmo. Lembro que as provas eram em 
papel pautado. Recebíamos uma folha de papel pautado e 
escrevíamos tudo. Fazíamos o cabeçalho, copiávamos e 
respondíamos a prova. Tínhamos provas escritas e também 
prova oral. (CAROLINA DOS SANTOS ANDRADE, 2015). 
 

Maria das Graças Monteiro Santana52, também ex-aluna da professora 

Lívia, também comentou a respeito das avaliações:  

As avaliações eram escritas e ela gostava muito de fazer dois 
tipos de avaliações e distribuía de forma que os alunos [sentados 
próximos] ficassem com provas diferentes. [Na correção] Ela 
apurava a maneira como o aluno desenvolvia, valorizava todo o 
seu desempenho. Analisava a forma que você usou para concluir 
como se aquilo fosse também uma avaliação da sua criatividade, 
do seu raciocínio. (MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO 
SANTANA, 2015). 

No livro de atas de provas orais do curso ginasial de 1959 até 1962, dentre 

outras disciplinas estão matemática e desenho. Nas provas orais, sempre 

realizadas ao final do ano, havia uma comissão composta por dois professores 

do colégio, o presidente da banca examinadora e o inspetor federal. As provas 

orais de Matemática eram feitas da seguinte forma: O sorteio do conteúdo, e, em 

seguida, “tinham as questões no quadro pra você resolver.” (MARIA LÚCIA DE 

OLIVEIRA, 2015). E na hora do sorteio: “Nós rezávamos para cair o ponto que 

tínhamos um domínio maior!” (ELVIA GASBARRE DA SILVA, 2015). 

O autor Carlos Galante, que vivenciou a experiência das provas orais como 

aluno e professor de matemática no Ginásio da Capital, em São Paulo, descreve 

com detalhes esses momentos: 

Naquela época todos os alunos eram submetidos a um exame 
oral prestado diante de uma banca composta por três 

                                                           
52 SANTANA, Maria das Graças Monteiro. Entrevista concedida a Marta Mariele Barreto de 
Almeida Ferreira. Jaguaquara-BA, em 10 de dezembro de 2015. 
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professores. [...] Terminado o exame a banca reunia-se para 
elaborar a ata, com a nota de cada examinador e do presidente, 
para o cálculo das médias. Muitas vezes consumíamos nesse 
trabalho um tempo grande quando as notas eram divergentes. 
Nesse caso cada um procurava rever seus apontamentos para a 
certeza de não estar cometendo alguma injustiça, o que poderia 
representar a perda de um ano para o aluno. Esse sistema de 
avaliação, que perdurou durante muitos anos, consistia num 
verdadeiro tormento para os alunos e mestres. Um trabalho 
desgastante, penoso e demorado que, normalmente, se estendia 
até as vésperas do Natal e Ano Novo. (GALANTE, 1997, p. 33). 
 

A realização das provas orais já estava prevista na legislação desde a 

Reforma Francisco Campos. O decreto 19.890, publicado em 18 de abril de 1931, 

apresenta no artigo 35: “Mensalmente, a partir de abril, deverá ser atribuída a 

cada aluno e em cada disciplina pelo respectivo professor, pelo menos uma nota 

relativa a arguição oral ou a trabalhos práticos” (BRASIL, 1931). 

 Percebemos, portanto, que as práticas pedagógicas utilizadas no CLS 

estavam em consonância com o que era utilizado no período, sobretudo o que 

era proposto nos cursos da CADES, dos quais participaram as professoras do 

CLS. No que concerne aos conteúdos matemáticos e a abordagem metodológica 

dos mesmos pouco foi possível identificar e discutir mediante os depoimentos 

orais das ex-alunas do CLS, entretanto obtivemos informações referentes aos 

livros utilizados no curso ginasial, assim, por meio destas obras, procuramos 

compreender quais conteúdos e métodos provavelmente estiveram presentes nas 

aulas de matemática deste nível de ensino no CLS, o que será apresentado no 

próximo capítulo.  
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                                                                                                             CAPÍTULO III 

A PRESENÇA DOS LIVROS DIDÁTICOS NO CURSO GINASIAL DO CLS  

 
No Colégio Luzia Silva encontramos um vasto acervo de livros didáticos 

referentes à Matemática, dentre eles um significativo número de livros voltados 

ao MMM, o que representa para nós um indício de que os conteúdos indicados 

para o ensino de matemática, bem como os métodos de ensino propostos neste 

movimento chegou a ser utilizado na escola, em especial, no ensino primário.  

Importante ressaltar que, apesar do curso ginasial ter sido oferecido na 

escola até 1967, o colégio possui muitos livros do período do MMM, tanto do 

ginasial como do primário. O curso primário foi oferecido na escola desde a sua 

criação e continua até os dias atuais.  

A direção do Colégio Luzia Silva, que buscava apoio em diversos setores, 

enviou em 1976 uma correspondência ao Instituto Nacional do Livro, situado em 

Brasília, na qual solicitava livros para compor a biblioteca da escola. O que pode 

representar a justificativa para o fato de haver na escola livros do MMM, 

referentes ao curso ginasial, publicados num período posterior ao funcionamento 

do ginásio neste Colégio.  

Sobre o estudo das práticas escolares, concordamos com Razzini (2002, p. 

94) quando afirma que “O livro didático torna-se material de pesquisa 

privilegiado, quer seja como fonte documental na definição de práticas do 

passado, quer seja como representação dessas práticas.”. E no caso específico da 

matemática, o livro didático torna-se fundamental para a pesquisa do trajeto 

histórico desta disciplina, uma vez que “Desde os seus primórdios, ficou assim 

caracterizada, para a matemática escolar, a ligação direta entre compêndios 

didáticos e desenvolvimento de seu ensino no país.” (VALENTE, 2008, p. 141). 

Entretanto, mesmo que a presença dos livros didáticos possam nos trazer 

indícios de que este movimento tenha de alguma forma, sido discutido no 

ambiente escolar, é importante ressaltar que “O manual escolar não é nada sem 

o uso que dele for realmente feito, tanto pelo aluno como pelo professor” (JULIA, 

2001, p. 34). Por esta razão, buscamos reconstituir alguns aspectos referentes à 
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prática dos professores de matemática do curso ginasial do CLS utilizando não 

apenas o livro didático, mas também o resgate de memórias de ex- alunas e a 

legislação educacional vigente. 

No período em que funcionou o Curso Ginasial do CLS (1959-1967) a 

legislação vigente era a Portaria 1045 de 14 de dezembro de 1951, publicada no 

Diário Oficial da União em 22 de fevereiro de 1952. Por isso, com relação ao 

ensino de matemática no ginásio os conteúdos elencados eram os seguintes: 

Quadro 4 – Programa de Matemática para o curso Ginasial. Portaria 1045 de 14/12/1951 

1ª série 
I. Números Inteiros; operações fundamentais. 

II. Divisibilidade Aritmética; números primos. 

III. Números fracionários. 

IV. Sistema legal de unidade e medir, unidades e medidas usuais.  

 

2ª série 
I. Potências e raízes, expressões irracionais. 

II. Calculo literal; polinômios. 

III. Binômio Linear; equação e inequação do 1º grau com uma incógnita; sistemas 

Lineares com duas incógnitas. 

3ª série 
I. Razões e proporções; aplicações aritméticas. 

II. Figuras geométricas planas; reta e círculo. 

III. Linhas proporcionais; semelhança de polígonos. 

IV. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Tabuas Naturais. 

4ª série 
I. Trinômio do 2º grau; Equações e Inequações do 2º grau com uma incógnita. 

II. Relações métricas nos polígonos e no círculo; Cálculo de 𝜋. 

III. Área de figuras planas. 

Fonte: Diário Oficial da União em 22 de fevereiro de 1952. 

 

Diferente do que ocorreu com a Reforma Capanema, que havia proposta 

de estabelecer instruções metodológicas, mas não ocorreu, a portaria de 1951 traz, 

além do currículo mínimo, as instruções metodológicas53 para o ensino de cada 

disciplina. 

Marques (2005) destaca a intenção de simplificação do Programa de 1951, 

ficando notável a diferença quantitativa de conteúdos propostos pelo Programa 

Mínimo em relação ao programa que estava em vigência anteriormente (Reforma 

                                                           
53  As Instruções Metodológicas desta Portaria estão dispostas no Anexo A. 
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Capanema). Este autor aponta ainda alguns vestígios da Reforma Campos 

presentes nesta Portaria, “nas orientações sobre ilustrações com práticas e 

exemplos e ensino de caráter intuitivo nos primeiros anos” (MARQUES, 2005, p. 

99). Quanto às Instruções metodológicas, Marques (2005) destaca um ponto em 

comum entre a proposta da Portaria de 1951 e as Instruções da Reforma Campos 

que é a utilização do método intuitivo, porém na proposta de Campos este 

aspecto é relacionado apenas ao ensino da geometria, enquanto que Portaria de 

1951 a proposta é expandida para toda a disciplina. 

A respeito do ensino de matemática, esta portaria adverte para a 

importância da atuação do aluno de forma ativa no seu aprendizado, exposto da 

seguinte forma: “Impõe-se, assim, uma solicitação constante do aluno que não 

poderá ser transformado em um mero receptor passivo de conhecimentos” 

(BRASIL, 1952). Este aspecto é uma característica presente na proposta da 

Reforma Francisco Campos, que por sua vez trazia influências da Escola Nova, 

sobretudo no que diz respeito ao aluno desenvolver um papel ativo. “Francisco 

Campos imprimiu uma perspectiva escolanovista na reforma do ensino 

secundário de 1931, que estimulava a utilização de métodos ativos e 

individualizantes no processo de aprendizagem.” (DALLABRIDA, 2009, p. 190).  

A portaria de 1951 trata da importância do professor buscar despertar no 

aluno a necessidade pelas justificativas, demonstrações e provas, introduzindo 

ainda no curso ginasial o método dedutivo e, ressaltando que o ensino deveria 

ter caráter prático e intuitivo, em especial nos primeiros anos do curso ginasial. 

A portaria também orientava que o professor deveria fugir da prática simples de 

memorização, evitar o uso abusivo de definições, o rigor exagerado e orientava 

ainda que o professor seguisse o ritmo dos alunos, buscando explorar em maior 

ou menor grau o conteúdo, a partir do nível que esteja a turma. Por fim, fica claro 

na portaria que “os programas deverão ser cumpridos de acordo com a ordem e 

a disposição em que é apresentada a matéria.” (BRASIL, 1952, p. 73). 

Para o ensino de matemática, como já foi citado anteriormente, foi a 

Reforma Francisco Campos, que instituiu a unificação dos ramos (aritmética, 

álgebra e geometria) criando assim a disciplina matemática, que trazia a ideia de 
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função como eixo unificador. Retomando a trajetória da disciplina matemática 

no ginásio desde a sua criação em 1931 até os tempos pré-modernos, o autor Alex 

Sandro Marques elencou alguns pontos entre as reformas Campos, Capanema e 

os Programas de 1951.  

Marques (2005) destacou que, na Reforma Capanema houve um recuo em 

relação a proposta de fusão dos ramos da matemática. Apesar de se manter 

enquanto disciplina única, o autor ressalta a ausência do conteúdo de funções em 

todas as séries, além das três grandes áreas da matemática aparecerem sem 

conexões: “com a Aritmética contemplada nos dois primeiros anos e a Álgebra 

nos dois últimos, com a Geometria Intuitiva nos primeiros anos e a Geometria 

Dedutiva nos dois últimos.” (MARQUES, 2005, p. 61). 

A respeito dos Programas de 1951, Marques (2005) evidencia que não 

houve alterações significativas em relação aos programas de matemática já 

estabelecidos na Reforma Capanema. Visto que nestes programas era previsto, 

para o ensino de matemática, “Na 1ª série, apresentava Aritmética e Geometria; 

na 2ª série, Aritmética e a iniciação à Álgebra sem nenhum conteúdo de 

Geometria; na 3ª série, Aritmética, Álgebra e Geometria e na 4ª série, Álgebra e 

Geometria”. (MARQUES, 2005, p. 62). 

Apesar de algumas alterações que ocorreram nas reformas posteriores, o 

ideário modernizador do Primeiro Movimento, implementado a partir da 

Reforma Francisco Campos, se manteve presente na Portaria de 1951. Portanto, 

retomando nossa questão norteadora, procuraremos verificar de que maneira 

este ideário modernizador esteve presente nos livros didáticos analisados nesse 

capítulo.  

As principais características matemáticas do novo programa reformista, 

baseado no ideário do primeiro movimento de modernização, são descritas por 

Euclides Roxo no prefácio da 1ª edição54 do livro Curso de Matemática55, 

                                                           
54 Foram publicados três volumes desta coleção pela Livraria Francisco Alves: Volume I, 1ª ed. 
1929, 2ª ed. 1930; Volume II, 1ª ed. 1930; Volume III, 1ª ed. 1931. (DASSIE, 2001). 

55 Segundo Carvalho (2004), esta coleção de livros foi escrita seguindo os novos programas que 
haviam sido aprovados por meio de uma reforma curricular que representaram uma radical 
mudança nos programas de matemática e na qual, conforme destaca Miorim (1998, p. 91), 
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publicado em 1929: 

Procuraremos reunir, de accôrdo com Klein, as tendencias desse 
movimento de reforma: 
1º) TORNAR ESSENCIALMENTE PREDOMINANTE O 
PONTO DE VISTA PSYCHOLOGICO. [...] 
2º) NA ESCOLHA DA MATERIA A ENSINAR TER EM VISTA 
AS APPLICAÇÕES DA MATHEMATICA AO CONJUNCTO 
DAS OUTRAS DISCIPLINAS, [...] 
3º) SUBORDINAR O ENSINO DA MATHEMATICA A 
FINALIDADE DA ESCOLA MODERNA: – “TORNAR OS 
INDIVÍDUOS moral e intellectualmente aptos a cooperarem na 
obra da civilização hodierna, essencialmente orientada para o 
sucesso prático”. [...] 
Dessas três tendências geraes que se harmonizam e se fortalecem 
mutuamente, decorrem outras características e modalidades, 
que também se entrelaçam e se completam. São ellas: 
a) A fusão da Arithmetica, Algebra e Geometria (incluída a 

Trigonometria). [...] 

b) introducção precoce da noção de funcção, que, para Klein, é o 

âmago do moderno movimento de reforma, apresentada – o que 

não se deve perder de vista – sob forma geometria e expressa, 

efficazmente, pelas representações grafhicas [...] 

c) abandono, em parte, da rígida didactica de Euclides [...], com a 

introducção da ideia da mobilidade de cada figura, por meio da 

qual se torna compreensível o caracter geral da geometria. 

d) introducção, desde cedo, de noções de coordenadas e geometria 

analytica [...] 

e) introdução de noções de calculo differencial e integral [...] 

f) maior desenvolvimento no ensino do desenho projectivo e da 

perspectiva, ainda em connexão com o estudo da geometria 

elementar. 

g) a introducção de recursos de laboratorio [...] 

h) finalmente, um principio que preside a todos os que 

precedem, o do methodo historico no desenvolvimento da 

Mathematica, principio pedagógico de ordem geral, por todos 

francamente reconhecido, mas raramente respeitado [...] 

                                                            (ROXO, 1929, p. 7 - 10). 

Ao mesmo tempo que analisamos, nos livros didáticos que foram 

utilizados no CLS (indicados pelas ex-alunas), quais conteúdos estavam 

presentes e a forma como metodologicamente os mesmos eram abordados,  

                                                           
“estavam presentes todas as ideias modernizadoras, defendidas pelo movimento internacional 
para a modernização do ensino da matemática.”. 
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buscamos identificar, a presença das características acima citadas do ideário 

modernizador, assim como vestígios da introdução de conceitos e métodos 

defendidos pelo MMM, o que nos direciona ao objetivo do nosso trabalho: 

verificar como se deu a modernização do ensino de matemática no CLS. Carolina 

Olímpia, ex-aluna do CLS, indicou dois livros didáticos que foram utilizados no 

período, lembrando o nome dos autores: Osvaldo Sangiorgi e Carlos Galante. 

Maria das Graças Monteiro, outra ex-aluna do colégio, também identificou de 

imediato a capa do livro do autor Carlos Galante entre outras capas que 

apresentamos a ela. O nome do autor Osvaldo Sangiorgi fora citado muitas vezes 

nas entrevistas.  

Concluímos, portanto, que no período de recorte da nossa pesquisa, as 

coleções didáticas destes dois autores foram utilizadas nas aulas de matemática 

do CLS. 

 Inicialmente, traremos aqui alguns aspectos da coleção dos livros de 

Carlos Galante, intitulada “Matemática”, e, em seguida, trataremos a respeito da 

coleção “Matemática – Curso Ginasial” cuja autoria é do professor Osvaldo 

Sangiorgi. 

 

1.  A COLEÇÃO “MATEMÁTICA” DO AUTOR CARLOS GALANTE 

 

Publicada pela Editora do Brasil, em São Paulo, a coleção “Matemática” 

do autor Carlos Galante foi citada por duas ex-alunas do CLS: Maria das Graças 

Monteiro e Carolina Olímpia. Encontramos na biblioteca do Colégio Luzia Silva 

os livros da segunda (publicada em 1966) e terceira série ginasial (publicada em 

1967), ambos da 38ª edição e da quarta série, este da 29ª edição, publicada em 

1967. O livro da 1ª série ginasial não localizamos na escola, assim adquirimos em 

um sebo um exemplar da 64ª edição, publicada em 1966. 

Nascido em São Paulo, no ano de 1920, Carlos Galante ingressou em 1933 

no Ginásio do Estado56.  No ano de 1942, Carlos Galante ingressou no curso de 

                                                           
56 O Ginásio do Estado da Capital, primeiro ginásio público em São Paulo, iniciou suas aulas no 
ano de 1894. Ao longo de sua história, o estabelecimento teve várias denominações: Gymnasio de 



92 
 

Bacharelado em Matemática pela Faculdade de Filosofia da USP, tendo sido 

aluno de Omar Catunda (1906-1986), Benedito Castrucci (1909-1995), Edson 

Farah (1915-2006) e Furquim de Almeida (1913-1981). Ao final do curso de 

Bacharelado, cursou um ano de Licenciatura, que contemplava as disciplinas 

pedagógicas para quem pretendia ser professor. Quando cursava seu segundo 

ano de faculdade foi convidado a lecionar no Ginásio do Estado, sendo então 

colega dos seus antigos mestres da instituição. O autor também lecionou no 

Instituto de Educação Dr. Américo Brasiliense, de Santo André. (GALANTE, 

1997). 

O autor formou-se também em Engenharia Civil pela Universidade do 

Brasil, porém não deixou de lecionar. O convite da Editora do Brasil, para a 

escrita dos livros didáticos, surgiu ainda quando era aluno do curso de 

engenharia. Carlos Galante destaca que a primeira coleção, escrita com o 

professor Osvaldo Marcondes dos Santos, seu colega na faculdade de 

engenharia, foi publicada em 1949, ano de formatura dos dois autores. A respeito 

da escrita dos livros, Carlos Galante destaca que “Foi bastante gratificante por ter 

sido bem recebida pelos professores, sendo um sucesso de vendas por mais de 

duas décadas.” (GALANTE, 1997, p. 46). 

Na capa dos livros, da coleção analisada nesta pesquisa, aparecem 

elementos históricos como pedras com escrita cuneiforme, harpa, além de 

ampulheta, sólidos geométricos e compasso. Estes elementos nos permitem 

perceber que o autor estabelece uma conexão entre a matemática e elementos do 

cotidiano, além da questão histórica. A capa é a mesma para os quatro livros da 

Coleção, mudando apenas a inscrição na parte inferior, onde é identificada a série 

                                                           
São Paulo, Colégio de São Paulo, Colégio Estadual Franklin Delano Roosevelt, Colégio Estadual 
Presidente Roosevelt, Colégio Estadual de São Paulo, Escola Estadual de São Paulo, Escola 
Estadual de 2º Grau de São Paulo, Escola Estadual de São Paulo. Também foram vários os locais 
onde este ginásio esteve instalado. Muitas figuras ilustres estão na lista dos ex-alunos deste 
Ginásio como Júlio Prestes, Armando Salles de Oliveira, Ranieri Mazzili, Carvalho Pinto, Cásper 
Líbero, Paulo Setúbal, José Carlos Macedo Soares, Orígenes Lessa, Carlos Pasquale, Benedito 
Castrucci, Eleazar de Carvalho, Euclides de Figueiredo entre tantos outros. Informações 
sistematizadas a partir da página do GHEMAT (Grupo de Pesquisa em História da Educação 
Matemática no Brasil). Disponível em: 

<http://www2.unifesp.br/centros/ghemat/paginas/arq_admis_2.htm>. Acesso em: 20 fev. 
2016.  

http://www2.unifesp.br/centros/ghemat/paginas/arq_admis_2.htm
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para qual o livro se destina. 

 
Figura 14 – Coleção Matemática, Carlos Galante. 

Fonte: Acervo do CLS. 

 

Na coleção analisada neste trabalho, o autor inicia cada livro apresentando 

o programa determinado pela portaria nº 1045 de catorze de dezembro de 1951 

para cada série correspondente. Em seguida traz o índice com a disposição dos 

conteúdos trabalhados no livro, que estão de acordo com o programa da portaria. 

Neste livro, além do autor apresentar, já nas primeiras páginas, o 

programa da Portaria 1045 de 1951, destacamos que na mensagem destinada aos 

professores aparecem aspectos comuns ao que foi proposto nas instruções 

metodológicas desta portaria, como a importância dos conteúdos serem 

ilustrados com aplicações e exemplos que despertem o interesse do aluno e que, 

especialmente nos primeiros anos do curso ginasial, o ensino deve ter o caráter 

prático e intuitivo, despertando aos poucos para a necessidade de justificativas, 

provas e demonstrações. Na sequência de nossa análise buscamos compreender 

como o autor sistematizou, ou melhor, operacionalizou as instruções 

metodológicas da Portaria de 1951. (BRASIL, 1952). 

No livro da primeira série ginasial, após a apresentação do índice e dos 

conteúdos que constam no Programa Mínimo para a referida série, o autor 

direciona uma mensagem aos professores, na qual descreve alguns métodos 

utilizados para apresentar os conteúdos e justifica suas escolhas da seguinte 

forma: 
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Apresentando sempre uma pequena história da evolução 
matemática, dando, sempre que possível, exemplos práticos da 
aplicação desses conhecimentos, fazendo a resolução dos 
problemas de aritmética – o eterno tormento da maioria dos 
alunos, por meio de uma esquematização que indica 
imediatamente o raciocínio adotado, entendi ser possível 
proporcionar aos jovens maior estímulo para o estudo dessa 
ciência. (GALANTE, 1966, p. 7). 

 

Ainda na mensagem aos professores, a respeito da resolução de 

problemas, o autor argumenta que “o método permite ao aluno entender 

realmente o porquê das operações efetuadas e uma vez compreendido o 

raciocínio o estudante é capaz de, mentalmente, esquematizar a solução das 

questões análogas.” (GALANTE, 1966, p. 7). 

A resolução de problemas aparece em grande quantidade no livro da 

primeira série ginasial. De maneira geral, após a introdução do conceito e 

definições, os problemas propostos são apresentados a partir de situações 

cotidianas.  

O autor também utiliza os Problemas Visualizados que são ilustrados com 

figuras coloridas e seguidos da respectiva resolução. A respeito dos Problemas 

Visualizados, Galante cita no seu livro “Memórias” que este foi um método 

criado por ele quando lecionou no Curso Normal do Instituto de Educação Dr. 

Américo Brasiliense, em Santo André. “Constatamos que muitos problemas 

difíceis à primeira vista tornam-se fáceis se pudermos vê-los de maneira 

adequada. A este método chamei de Problemas Visualizados de Aritmética”. 

(GALANTE, 1997, p. 118).   

Galante (1997, p. 119) explica que este método “consiste em traduzir o 

problema num desenho esquematizado.” Para ele,   

é o método mais correto de respeitar a evolução psicológica da 

criança, cujo espírito passa de uma mentalidade concreta a uma 

mentalidade abstrata, ao fazer sistematicamente apelo a 

visualização, ou seja dando representações concretas para ideias 

abstratas.  

Este posicionamento de Galante é condizente com a primeira tendência 

citada por Euclides Roxo no prefácio citado anteriormente. A respeito desta 
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primeira tendência que seria tornar essencialmente predominante o ponto de vista 

psicológico, Roxo (1929, p. 7) destaca que  

Significa isso que o ensino não deve depender unicamente da 
maneira ensinada, mas deve atender antes de tudo ao indivíduo 
a quem se tem de ensinar. Um mesmo assumpto deve ser exposto 
a uma creança de seis anos de modo diferente por que o é a uma 
de dez e a esta ainda de maneira diversa que a um homem 
maduro.  
 

Para este autor, aplicado ao ensino de matemática, em particular,  

esse princípio geral nos conduz a começar sempre pela intuição 
viva e concreta e só pouco a pouco trazer ao primeiro plano os 
elementos lógicos e adoptar, de preferência, o methodo genético, 
que permite uma penetração lenta das noções. (ROXO, 1929, p. 
7). 

Galante afirma que para a construção dos problemas que fizeram parte do 

livro da primeira série ginasial, contou com a colaboração das suas alunas do 

Curso Normal. Segundo ele, os problemas eram resolvidos e discutidos em classe 

com estas alunas, que apresentavam sugestões para resolução dos problemas. 

Duas destas alunas elaboraram os desenhos destes Problemas Visualizados 

publicados no livro. 
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Figura 15 – Exemplos dos Problemas Visualizados. 
Fonte: GALANTE, 1ª série ginasial, 1966, p. 37 e 46. 

Este método criado pelo autor, especialmente no que se refere ao livro 

direcionado à primeira série Ginasial, foi alvo de elogios num artigo publicado 

no jornal Tribuna de Santos57, em cinco de fevereiro de 1961. A jornalista Nair 

Lacerda58, autora do artigo, cita um problema publicado no livro e, a respeito da 

                                                           
57 Criado pelo maranhense Olímpio Lima, com o nome de "A Tribuna do Povo", em 26 de março 

de 1894, este jornal circulava duas vezes por semana e se sustentava com a venda avulsa. Dois 
anos depois torna-se um jornal diário. Em 1907, com a morte de Olímpio Lima, o jornal foi 
adquirido pelo cearense Manuel Nascimento Júnior. Em 1912, o jornal passaria a ser chamado A 
Tribuna. Tendo em 2007 sua versão eletrônica. Informação disponível em: 
http://www.atribuna.com.br/paginas-internas/sobre-a-tribuna/. Acesso em: 24mar. 2016.  

58 Nascida na cidade de Santos, em 18 de julho de 1903, a jornalista Nair Veiga Lacerda trabalhou 
para vários jornais como o Jornal de São Paulo, Diário de Santos, a partir de 1932, assinou a crônica 
semanal em A Tribuna. Foi tradutora de cerca de 200 títulos em quatro idiomas diferentes para 
várias editoras, traduzindo também algumas peças teatrais. Entre 1964 e 1969, ocupou o cargo de 
secretária de Educação, Cultura e Esportes da Prefeitura de Santo André, quando instalou as 
bibliotecas Central, Infantil, Circulante, Sala para Braile e Cecília Meirelles. Faleceu em 29 de 
agosto de 1996, aos 93 anos, na cidade de Santo André. Informações disponíveis em: 
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/component/k2/item/5665---Biblioteca-Nair-
Lacerda-apresenta-exposicao-em-homenagem-a-jornalista,-escritora-e-tradutora-que-da-nome-
ao-local, Acesso em: 24 mar. 2016. 

 

http://www.atribuna.com.br/paginas-internas/sobre-a-tribuna/
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/component/k2/item/5665---Biblioteca-Nair-Lacerda-apresenta-exposicao-em-homenagem-a-jornalista,-escritora-e-tradutora-que-da-nome-ao-local
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/component/k2/item/5665---Biblioteca-Nair-Lacerda-apresenta-exposicao-em-homenagem-a-jornalista,-escritora-e-tradutora-que-da-nome-ao-local
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/component/k2/item/5665---Biblioteca-Nair-Lacerda-apresenta-exposicao-em-homenagem-a-jornalista,-escritora-e-tradutora-que-da-nome-ao-local
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resolução por meio de visualização, ela destaca: “Assim ilustrado e 

esquematizado, fica o problema claro como um dia de sol”. Na conclusão do 

artigo a autora ressalta: “Foi bem isso que faltou às escolas, em nosso tempo de 

luta sobre os números. Um livro em que a representação visual do problema 

facilitasse a compreensão das regras e esclarecessem o raciocínio” (LACERDA 

apud GALANTE, 1997, p. 123). 

Nair Lacerda comenta, ainda, sobre a presença destas ilustrações em 

outros tópicos como frações e velocidade, e, também destaca, a “utilidade prática 

do conhecimento” presente em todo o livro, citando também os exemplos 

elucidativos e as notas sobre a história da matemática e dos grandes matemáticos 

que, para ela, “enriquecem o texto do livro.” (LACERDA apud GALANTE, 1997, 

p. 123). 

Ainda a respeito da utilização destes “Problemas Visualizados sobre as 

quatro operações”, interessante destacar a ordem utilizada pelo autor neste 

capítulo das operações básicas. Ele propõe problemas para o aluno, apresenta em 

seguida os problemas visualizados e logo após propõe outra série de problemas. 

O que já não acontece no capítulo referente às frações ordinárias, no qual a teoria 

é seguida de uma proposta de exercícios e a resolução de problemas só aparece 

para os alunos após a apresentação dos problemas visualizados. 

O autor faz uma alteração já neste primeiro capítulo ao apresentar a 

potenciação após as quatro operações, sendo que, na portaria 1045, este tópico é 

proposto após a multiplicação e a divisão viria em seguida. Nas instruções 

metodológicas desta Portaria aparece um último tópico informando que os 

programas deveriam ser cumpridos na ordem em que a matéria é apresentada. 

Identificamos a presença do método intuitivo na abordagem do conteúdo 

de frações ordinárias, feita no sétimo capítulo do livro da primeira série ginasial, 

iniciando com um exemplo de uma tira de cartolina sendo dividida em partes 

para se chegar à ideia de unidade fracionária, utilizando, portanto um elemento 

presente no cotidiano dos alunos.  
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Figura 16 – Frações Ordinárias. 

Fonte: GALANTE, 1ª série ginasial, 1966, p. 111. 

 

Para Euclides Roxo, a intuição “é uma faculdade tão valiosa quanto o 

raciocínio e que merece também ser desenvolvida e educada, não isoladamente, 

como também não o poderia ser nenhuma outra, mas dentro de uma organização 

estrutural” (ROXO, 1937, p. 156). 

A noção intuitiva também aparece no livro de Carlos Galante na exposição 

do conteúdo “Área das principais figuras Planas” apresentado na primeira série 

ginasial e retomado na quarta série de forma mais aprofundada, utilizando 

outros artifícios geométricos seguidos de provas e demonstrações, conforme 

veremos nas figuras a seguir.  
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Figuras 17, 18,19 e 20 - Área das Principais Figuras Planas 

Fonte: GALANTE, 1ª série ginasial, 1966, p. 197 a 198. (Montagem) 

 

 

 
   Figura 21 e 22 – Área de figuras Planas – Livro da 4ª Série 

Fonte: GALANTE, 4ª série ginasial, 1967, p. 235 a 237. (Montagem) 
 

No livro da primeira série ginasial, a área do retângulo, por exemplo, foi 

estabelecida uma unidade de medida de superfície e, em seguida, é comparada a 

figura com essa unidade, para se concluir a fórmula da área. As fórmulas para o 

cálculo da área das outras figuras planas foram obtidas da relação entre as figuras 

geométricas. O mesmo tema abordado no livro da quarta série, o autor faz uso 

de definições seguidas das respectivas demonstrações e fórmulas. 
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Importante destacar que, ao abordar o ensino de geometria intuitivamente 

nas primeiras séries e dedutivamente nas ultimas séries do ginásio, o autor estava 

em consonância com o que consta nas orientações da Portaria de 1951, 

“Especialmente nos primeiros anos do curso ginasial, o ensino terá caráter 

eminentemente prático e intuitivo” (BRASIL, 1952). E, além disso, “Procurar-se-

á despertar, aos poucos, no aluno, o sentimento da necessidade da justificativa, 

da prova, e da demonstração, introduzindo-se, ainda no curso ginasial, o método 

dedutivo, com o cuidado que exige.” (BRASIL, 1952). 

Já no primeiro capítulo do livro da segunda série ginasial o autor 

apresenta a fusão dos ramos da matemática ao trazer, no conteúdo de potenciação, 

um item intitulado “interpretação geométrica” para exemplificar o quadrado da 

soma de dois números. É importante destacar que este item é sugerido pela 

portaria 1045 de 1951. 

 
Figura 23 – Interpretação geométrica da soma do quadrado de dois números 

Fonte: GALANTE, 2ª série ginasial, 1966, p.17 
 

Além do exemplo já citado, outros casos da integração dos ramos da 

matemática aparecem nos livros desta coleção. Como mais um exemplo desta 

característica, citamos o conteúdo de coordenadas cartesianas e representações 

gráficas no segundo capítulo do livro da quarta série ginasial, onde o autor insere 

o conteúdo de função e mais uma vez apresenta a fusão dos ramos da 

matemática, trazendo como primeiro exemplo de função o comprimento de uma 

circunferência, mostrando a dependência existente com o valor do raio da 

circunferência. 
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Figura 24 – Exemplos de Funções. 
Fonte: Galante, 4ª série ginasial, 1967, p. 52. 

 

Não conseguimos identificar outros casos da fusão dos ramos da 

matemática na coleção de Carlos Galante. Porém, destacamos, sobre este aspecto, 

que houve um recuo até mesmo nos documentos oficiais da Reforma Francisco 

Campos com relação ao que Euclides Roxo propunha, conforme Wagner Valente 

destaca ao citar a análise comparativa dos documentos oficiais de 1929, 1930 e 

1931, realizada pelo pesquisador José Lourenço da Rocha. Daí, afirma Valente 

(2004, p. 176): “Se os textos oficiais já indicam um recuo na proposta de fusão dos 

ramos matemáticos, ele também manifesta-se nos livros didáticos.”.  

Segundo Valente (2004), Júlio César de Mello e Souza e Cecil Thiré, 

também professores do Colégio Pedro II, lançaram em 1930 o livro intitulado 

“Matemática – 1º ano”.  Este autor destaca que, na obra citada, Melo e Souza e 

Thiré informam no prefácio que, naquele compêndio não havia a “confusão dos 

ramos”, fazendo alusão à fusão dos ramos proposta por Euclides Roxo. Wagner 

Valente afirma, ainda, que o próprio Euclides Roxo abandonou sua proposta 

inicial, ao interromper a escrita da sua coleção no terceiro volume e juntar-se aos 

autores Cecil Thiré e Mello e Souza para escrever outra coleção de livros 

didáticos. 

  A ideia da fusão dos ramos da matemática defendida por Euclides Roxo, 

que já havia sofrido modificações desde sua criação e publicação, conforme 

Valente, como citamos anteriormente, foi ressaltado por Marques (2005) que este 

tópico não foi contemplado na Reforma Capanema, sendo suprimida também na 
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Portaria de 1951.  

O livro da terceira série ginasial já traz em seu índice uma divisão em dois 

blocos: Aritmética e Geometria. A página 127 deste volume é destinada a uma 

capa informando que a partir daquela página inicia o estudo da geometria, 

cumprindo, portanto todo o Programa da Portaria de 1951. Estas subdivisões 

fortalecem a ideia do “recuo” em relação a fusão dos ramos da matemática. 

A introdução precoce da noção de função, segundo item disposto no prefácio 

em que Euclides Roxo apresenta o ideário reformista, foi introduzido na Reforma 

Francisco Campos como eixo Integrador desde o 1º ano do ensino secundário. 

Entretanto, na Reforma Capanema este item já não aparece entre os conteúdos e 

permanece ausente nos Programas Mínimos proposto na Portaria de 1951. 

Para a quarta série ginasial, na proposta da Portaria de 1951, o conteúdo 

seguinte ao de Equações do 2º Grau é Trinômio do 2º grau. Nesta coleção de 

Carlos Galante, seguido das Equações do 2ª grau há o capítulo intitulado 

“Coordenadas Cartesianas – Representações Gráficas” onde o estudo das funções 

é contemplado e, ao apresentar as funções do 2º grau, o autor traz uma nota de 

rodapé justificando que “Êste estudo facilitará a compreensão do trinômio 

quadrado perfeito.” (GALANTE, 1967, p. 55). 

Euclides Roxo destaca, ainda em seu prefácio, que a introdução precoce da 

noção de função, para Klein, “é o âmago do moderno movimento de reforma, 

apresentada – o que não se deve perder de vista – sob forma geométrica e 

expressa, eficazmente, pelas representações gráficas” (ROXO, 1929, p. 8). 

Outro item presente naquele prefácio de Euclides Roxo e que é 

contemplado na coleção de Carlos Galante é a apropriação do método histórico no 

desenvolvimento da matemática. Ao final de cada capítulo, sobretudo nos livros 

das três primeiras séries do ginásio, o autor traz um texto da história da 

Matemática sempre relacionado ao tema discutido no capítulo, como 

complemento do conteúdo apresentado. Aparecem, também, textos sobre alguns 

matemáticos como Leonardo Fibonacci, Frei Luca Pacioli e Francisco Viète. 
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Figura 25 - Texto Os Hindus e a Álgebra. 

Fonte: Galante, 2ª série ginasial, 1966, p. 116. 
 

A respeito do “abandono, em parte, da rígida didática de Euclides”, 

introduzindo a ideia da mobilidade das figuras, no livro da terceira série ginasial, 

Galante apresenta, no tópico intitulado “deslocamentos no plano”, os 

movimentos de rotação e translação.  

A ideia da mobilidade de figuras é um dos tópicos presentes nas propostas 

de Euclides Roxo, que estão associadas aos objetivos do ensino de matemática 

(DASSIE, 2011). A inclusão da mobilidade de figuras “está associada à introdução 

das primeiras noções de geometria no ensino secundário a partir de uma 

apresentação intuitiva. [...] é uma tentativa de romper com o modelo estático da 

geometria euclidiana.” (DASSIE, 2001, p. 88). 

 
Figuras 26 e 27 – Translação e Rotação 

Fonte: Galante, 3ª série ginasial 1967, p. 266. 
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Além da presença das características do ideário modernizador, 

destacamos que os livros de Carlos Galante apresentam muitas questões 

relacionadas com assuntos do cotidiano, e também percebemos uma elevada 

quantidade de exercícios ao final de cada tópico exposto, com capítulos 

propondo extensa quantidade de exercícios. Esta característica do livro, grande 

quantidade de exercícios, esteve presente no ensino de matemática do CLS, como 

nos indica a ex-aluna Maria Isabel dos Santos Andrade: “Ela passava muitos 

exercícios e nós fazíamos.” 

 

 

2.  A COLEÇÃO MATEMÁTICA CURSO GINASIAL – OSVALDO SANGIORGI 

 

As ex-alunas da professora Lívia Silva Costa citaram o livro de Osvaldo 

Sangiorgi. Como esta professora lecionou no CLS até o ano de 1963, certamente 

ainda não teriam sido utilizados os livros de Sangiorgi que traziam o ideário do 

MMM, pois o primeiro volume da coleção “Matemática – Curso Moderno”59 foi 

lançado em 1963, para ser utilizado no ano letivo de 1964. (VALENTE, 2008, p. 

28). Portanto, a coleção utilizada no CLS de autoria de Osvaldo Sangiorgi foi 

“Matemática – Curso Ginasial”. 

Osvaldo Sangiorgi nasceu em nove de maio de 1921 em São Paulo. 

Licenciado em Ciências Matemática pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 

da Universidade de São Paulo, em 1941. Doutor em Matemática pela 

Universidade de São Paulo, Sangiorgi lecionou no Ginásio do Estado da Capital, 

no Instituto Feminino de Educação “Padre Anchieta” e na Faculdade de Filosofia 

da Universidade Mackenzie. 

Sangiorgi tornou-se referência para o ensino de matemática devido a sua 

participação em congressos e eventos que discutiam a respeito dos programas de 

ensino, além das publicações em revista, como destaca Wagner Valente (2008, p. 

                                                           
59  Wagner Valente traz em seu texto uma publicação pelo Jornal Folha de São Paulo, na qual foi 
destacado que o ano de 1964 “ficará marcado na história da cultura brasileira como o Ano I da 
Matemática Moderna”. (VALENTE, 2008, p. 28). 
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23):   

Acesso aos jornais, participação em encontros brasileiros para 
discussão dos programas de ensino de matemática e sistemática 
presença com artigos em revista pedagógica de alcance nacional 
são elementos importantes para a consolidação de Sangiorgi 
como referência para o ensino de matemática. O sucesso dos seus 
livros atestou isso.  

O livro “Matemática – curso Ginasial”, lançado em 1953 pela Companhia 

Editora Nacional, foi um dos best sellers da Editora. O primeiro volume do livro 

desta coleção atingiu, em 1957, a tiragem de 100 mil exemplares, permanecendo 

assim até 1963, ano em que foram produzidas as últimas tiragens deste volume. 

Este livro da primeira série ginasial foi publicado até a 134ª edição. Referente a 

mesma coleção, os livros correspondentes as demais séries do curso ginasial 

foram publicados até 1965, tendo também a tiragem anual de cem mil 

exemplares. (VALENTE, 2008). 

 

    

 
Figura 28: Coleção didática “Matemática – Curso Ginasial” 
Fonte: Sangiorgi, 196?, 1957, 1960, 1963.  
 
Os livros possuem capa dura com ilustrações de alguns sólidos 

geométricos. O que difere os livros de cada série são as cores utilizadas na capa 

de cada um e a inscrição informando a série destinada. Sem ilustrações coloridas, 
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o autor utiliza a cor vermelha para destacar alguns quadros ou desenhos, apenas 

no livro da primeira série ginasial. 

O Programa Oficial de matemática – proposto nas portarias ministeriais 

966, de dois de outubro de 1951 e 1045, de catorze de dezembro de 1951 – 

encontra-se logo após o índice em cada livro da coleção.  

No livro da primeira série ginasial, além de apresentar o programa oficial, 

o autor informa no prefácio que sua obra está de acordo com as portarias citadas, 

justificando uma troca de conteúdo efetivada por ele já no primeiro capítulo do 

livro. Nas operações fundamentais com números inteiros a potenciação foi 

apresentada depois da divisão. A justificativa da troca é feita da seguinte forma: 

A mudança dessa ordem foi feita pelas seguintes razões: 

1ª. Não seria possível estudar o quociente de potências de mesma 
base, antes do estudo da divisão, como consta das instruções 
metodológicas; 

2ª. Facilita a compreensão do cálculo de expressões aritméticas, 
contendo tôdas estas operações e que ê feito na seguinte ordem: 
a) as potências; b) as multiplicações e divisões; c) as adições e 
subtrações. 

3ª. No estudo dos números relativos, a potenciação sucede a 
divisão, de acôrdo com as instruções já citadas. 
                                                (SANGIORGI, 196-?, prefácio). 

 

No I Congresso Nacional de Ensino de matemática no curso secundário – 

ocorrido no ano de 1955, em Salvador (BA) – o professor Osvaldo Sangiorgi 

apresentou sua tese intitulada “Ensino da matemática no curso secundário” e 

versou sobre os seguintes temas: finalidades, professores e alunos, programas e 

horários e livro de classe.  

A respeito dos programas e horários, Sangiorgi criticou as sucessivas 

reformas pelas quais o ensino de matemática havia passado (bem como as demais 

disciplinas). Sangiorgi (1955, p. 115) destaca a importância das reformas, 

sobretudo as de adaptação, levando em conta o rápido desenvolvimento dos 

processos modernos de aprendizagem, “já que a finalidade geral do ensino é 

função diretriz de cada época.” Porém, ele enfatiza que os professores devem ser 
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consultados na estruturação de tais reformas. 

 [...] que se ouçam nessas fazes mais importantes do ensino, os 
professores de todos os graus, que se consultem as Congregações 
de nossos tradicionais Ginásios, onde militam professores dos 
mais abalizados e de experiência, que se ouçam as Secções 
competentes das nossas faculdades de Filosofia e dessa ampla 
consulta deverá necessariamente nascer algo que represente a 
média da opinião predominante nos únicos que, de direito, 
podem falar sôbre os nossos programas e que conhecem o 
terreno onde pisam. (SANGIORGI, 1955, p. 115) 

 

Já no discurso de abertura deste primeiro Congressos foram citadas as 

reformas e ressaltada a importância de envolvimento dos professores neste 

processo. A professora Martha Maria de Souza Dantas comentou em sua fala 

inicial: “Que se processem no Brasil, reformas realmente baseadas no resultado 

de pesquisas das nossas condições, para que se possam alcançar, com segurança, 

os objetivos delineados.” (DANTAS, 1955, p. 263). Martha Dantas continuou sua 

fala afirmando que, para implantar tais reformas, seria necessário se basear na 

realidade do país ao invés de importar as ideias de outros locais sem levar em 

conta as condições no Brasil: 

Deixemos de copiar o estrangeiro porque não lhe podemos 
copiar o clima, a raça, as condições sociais, a formação. Sintamos 
melhor as nossas necessidades, não trancados em gabinetes de 
trabalho, como técnicos sem alma, e, sim, nesse contato humano 
que deve existir entre mestre e aluno. Demos vida ao ensino. 
(DANTAS, 1955, p. 263). 

Assim, podemos interpretar que a mudança na ordem dos conteúdos do 

livro de Sangiorgi em relação a legislação vigente, refere-se a uma forma de 

atender a legislação buscando amenizar os problemas que ele identificava nestes 

programas. 

Antes de iniciar o primeiro capítulo do livro da primeira série ginasial, 

Sangiorgi apresenta “Dois grandes estudiosos dos números” trazendo uma breve 

biografia de Pitágoras e Fermat. Mais duas biografias de matemáticos aparecem 

antes de iniciar o conteúdo “Sistema Legal de unidades de medir”. Desta vez o 

autor traz como título “Dois grandes estudiosos da geometria”, apresentando 

outras duas breves biografias de matemáticos: Euclides e Hilbert, contemplando, 
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portanto o método histórico, que aparece em alguns outros momentos do livro, 

porém, ocorre poucas vezes a presença destes textos. 

Em cada capítulo deste livro o autor apresenta a sessão de “Curiosidades”, 

contextualizando o conteúdo apresentado. No primeiro capítulo a sessão é 

intitulada “Curiosidades Históricas sobre numeração”, onde são apresentados os 

sistemas de numerações de alguns povos. (Figura 29).  

 
Figura 29: Curiosidades Históricas 

Fonte: Sangiorgi, 1ª série ginasial, p. 30. 

 
A abordagem de conceitos por meio de noções intuitivas também está no 

livro da primeira série. Para ilustrar, trazemos como exemplo a introdução do 
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conteúdo de frações no terceiro capítulo, como pode ser observado na figura 31.  

 
Figura 30: Noção Intuitiva de Fração. 

Fonte: Sangiorgi, 1ª série ginasial, p. 117. 

 
Também verificamos a presença da noção intuitiva na abordagem dos 

conteúdos de Unidade de superfície e Unidade de Volume, onde o autor utiliza 

o quadrado dividido em cem partes para explicar as unidades de superfícies: o 

metro quadrado e seus múltiplos e submúltiplos; o mesmo é feito com o cubo 

para apresentar a noção do metro cúbico, a unidade de volume e também seus 

múltiplos e submúltiplos.  
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Figuras 31 e 32 – Ideia intuitiva para a noção de unidades de área e volume.  
Fonte: Sangiorgi, 1ª série ginasial, p. 189 e 204. 

 
 

Já na apresentação do conteúdo de Área das principais figuras planas, as 

fórmulas são apresentadas de forma direta.  

 
Figura 33 – Área do Triângulo. 

Fonte: Sangiorgi, 1ª série ginasial, p. 196. 
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Ainda neste livro da primeira série ginasial o autor traz um apêndice 

contendo “Leitura sobre curiosidades aritméticas e Problemas Curiosos”, onde 

apresenta três textos, também envolvendo aspectos históricos e dez problemas 

contextualizados. Assim, podemos destacar novamente a presença do método 

histórico, bem como, ressaltar o uso de aplicações de alguns conceitos 

matemáticos. 

A introdução de recursos de laboratório é outro aspecto contemplado no livro 

da primeira série ginasial. O autor justifica no prefácio que esta proposta é 

condizente com as instruções sugeridas naquele período pelo Ministério da 

Educação: 

Acompanhando as instruções baixadas, em boa hora, pelo 
Ministério de Educação, no sentindo de serem estabelecidas 
classes experimentais no curso secundário de todo o país, 
cuidamos de provocar (como fizemos, por enquanto com o 
sistema de numeração) assuntos onde possam prevalecer noções 
importantíssimas aos futuros estudos que os ginasianos farão. 
Por outro lado, o início de um laboratório de Matemática, tão em 
voga em outros países, viria completar a efetivação de um 
eficiente aprendizado.                                              (SANGIORGI, 
196?, prefácio). 
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Figuras 34, 35 e 36 – Laboratório de Matemática. 

Fonte: Sangiorgi, 1ª série ginasial, p. 31 e 32 (montagem). 
 

Osvaldo Sangiorgi destaca que a finalidade da atividade proposta é 

“propiciar um contacto com as primeiras ideias de grupo e de ordem que, sem 

dúvida, constituem toda a base da matemática moderna” (196-?, p. 31, grifo 

nosso), apresentando, portanto indícios da introdução de ideias da matemática 

moderna. 

Caroline Riego Lavorente (2008), no seu texto intitulado “A Matemática 

Moderna nos livros de Osvaldo Sangiorgi” cujo objetivo foi “verificar de que 

forma a cultura da Matemática Moderna influenciou nas transformações dos 

livros didáticos do professor-autor Osvaldo Sangiorgi”(LAVORENTE, 2008, p. 
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25), ressalta esta proposta de Sangiorgi e destaca que “já podemos perceber 

indícios da influência da cultura da Matemática Moderna nas obras de Sangiorgi, 

que se dirige diretamente ao professor de Matemática, orientando-o quanto a 

métodos / procedimentos, de forma sugestiva” (LAVORENTE, 2008, p.116). Em 

nota de rodapé, Lavorente (2008) destaca que esta matemática moderna citada 

por Osvaldo Sangiorgi ainda não seria àquela sistematizada e divulgada pelo 

MMM.  

Ainda sobre a proposta de Sangiorgi nesta seção “Classes Experimentais - 

laboratório de matemática” destacamos que, a respeito dos recursos de 

laboratório são citados por Euclides Roxo elementos que permitam essa 

experimentação, tais como, “réguas graduadas, compassos, instrumentos de 

medir ângulos (prancheta, trânsito), papel milimetrado, [...]” (SANGIORGI, 1929, 

p. 10).  

No dizer deste autor,  

Esses recursos alliados ao methodo heurístico, permittem a 
experimentação e auxiliam a self-discovery, além de 
concorrerem para dar vivacidade e interesse ao ensino e um certo 
apoio concreto e, talvez, um tanto divertido, ao raciocínio do 
adolescente, ajudando-o a galgar, o mais suavemente possível, a 
íngreme rampa da abstração mathematica. (ROXO, 1929, p. 10). 
 

No livro da segunda série ginasial, no prefácio, Sangiorgi destaca que foi 

conservada a diretriz dada ao primeiro livro que seria “auxiliar o aluno sob a 

orientação indispensável de seus professôres” (SANGIORGI, 1957, prefácio). 

Sobre o conteúdo de álgebra, diz o autor: “A parte de álgebra mereceu 

especial atenção tendo sido excluído tudo aquilo considerado por demais 

abstrato e teórico para os que se iniciam nesse setor e feitas, com abundancias 

aplicações numéricas que possam interessarão jovem estudante.” (SANGIORGI, 

1957, prefácio). Para ilustrar a forma como o autor operacionalizou estas 

aplicações numéricas nos conceitos algébricos, apresentamos a abordagem do 

autor referente às “Expressões do quadrado da soma indicada de dois números 

e do produto da soma indicada pela diferença indicada de dois números.” 
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Figuras 37, 38 e 39 – Exemplos de Aplicações numéricas. 

Fonte: Sangiorgi, 1957, p. 23 a 25. 
 

O autor segue apresentando outras interpretações geométricas das 

expressões, sempre introduzindo inicialmente aplicações numéricas. Destacamos 

também neste conteúdo a fusão dos ramos da matemática presente na figura 38 e 

também nos exemplos apresentados a seguir: 
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Figuras 40 e 41 – Interpretação Geométrica. 

Fonte: Sangiorgi, 1957, p. 27 e 28. 
 

No I Congresso Nacional de Ensino da Matemática no Curso Secundário 

– que ocorreu em 1955, em Salvador (BA) –, Osvaldo Sangiorgi apresentou um 

ensaio que versava, entre outros tópicos, os programas e horários. E sobre o 

conteúdo de álgebra, ele anunciou “não podemos conceber que, dos professôres 

que nos ouvem, exista algum que concorde com tanta álgebra na 2ª Série Ginasial 

(...)” (SANGIORGI, 1955, p. 115). Posteriormente, Sangiorgi apresentou os 

resultados práticos deste I Congresso na revista Atualidades Pedagógicas, e 

ainda a respeito da álgebra da segunda série ginasial ele comentou: “até parece 

que a preocupação da nossa segunda série ginasial não é iniciar o aluno em 

álgebra, mas ensiná-la toda, congestionando assim todo ensino que se pretende 

dar.” (SANGIORGI, 1955, p. 2). 

No final deste livro da segunda série, um tópico intitulado “Exercícios de 

recapitulação sobre o programa de Álgebra” apresenta 500 exercícios, trazendo 

respostas ao final de cada bloco de questões. 

O livro da terceira série ginasial traz a proposta da “iniciação geométrica 

dedutiva aos alunos da escola secundária” (SANGIORGI, 1960, prefácio). Sobre 

estas construções geométricas, o autor afirma que as construções que utilizam 
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régua e compasso mereceram neste livro um “trato especial, não só pela 

importância que representam na formação do espírito dedutivo do aluno, como 

também, na aplicação, que realmente são, da geometria ao desenho.” 

(SANGIORGI, 1960, prefácio). 

 Este livro possui um apêndice composto por dois itens: o primeiro item, 

intitulado “Exercícios de Recapitulação sôbre os Programas de Aritmética” 

contendo 200 exercícios e suas respectivas respostas e o segundo item que são 

“Algumas Observações Interessantes sôbre a Geometria Dedutiva” com 

amostras de demonstrações feitas por alunos de 13 e 14 anos, de alguns colégios 

de São Paulo, que foram enviadas por seus respectivos professores. No prefácio 

deste livro, Sangiorgi anuncia a presença deste material no apêndice do livro, e 

solicita aos professores de todo o Brasil que enviem o que for desenvolvido por 

seus alunos para que sejam publicados nas próximas edições, pois, segundo o 

autor, “êsse enriquecimento que honra e dignifica a nossa juventude” 

(SANGIORGI, 1960, p. 18). 

A respeito da noção de função o autor apresenta este conteúdo no apêndice 

do livro da quarta série ginasial. Sangiorgi abordou este tópico da forma como 

Euclides Roxo destaca em seu prefácio, utilizando as “representações graphicas” 

(ROXO, 1930, p. 8).   

Neste livro da quarta série, o termo função é apresentado na explicação do 

conteúdo de trinômio do segundo grau, sem detalhamento. No apêndice deste 

livro, é abordado inicialmente o conteúdo intitulado “sistemas simples do 

segundo grau”, seguido das “coordenadas cartesianas”e “noções de geometria 

analítica”, para, então, a “representação gráfica de funções”. Ainda nesta 

sequência, o autor apresenta os seguintes tópicos: “representação gráfica de um 

sistema de equações”, “representação gráfica das funções do segundo grau e 

parábola” e, por fim, uma lista de exercícios destes conteúdos citados. 

Oliveira (2009) em sua pesquisa sobre o conceito de função em livros 

didáticos de matemática produzidos no período do Movimento da Matemática 

Moderna, analisou, entre outros livros, o compêndio da quarta série ginasial 

desta coleção Matemática – Curso Ginasial, que estamos utilizando neste 
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trabalho. A respeito deste livro, referente ao conteúdo de função presente no 

prefácio, Oliveira (2009, p. 83) afirma em sua análise: “podemos perceber que 

Sangiorgi não rompeu totalmente com a legislação vigente à reforma anterior - 

Reforma Capanema (que estabelecia o ensino de funções, em menor parte no 

ginásio e em maior no colégio).”.  

Portanto, destacamos que tanto a coleção didática de Carlos Galante 

quanto a coleção de Osvaldo Sangiorgi seguiram as portarias ministeriais de 

1951, legislação vigente no período de publicação das coleções. Esta portaria, por 

sua vez apresenta muitos aspectos do Primeiro Movimento Modernizador. 

Entretanto, a pluralidade das interpretações ou diversidade de leituras, ou 

mesmo a “invenção criadora” – tratada por Roger Chartier (1990) ao discutir o 

conceito de apropriação – é pertinente para ressaltarmos que, diante de uma 

mesma proposta em vigor, cada autor abordou os conteúdos de maneira própria.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como, então, os ideais modernizadores da matemática escolar, ocorridos 

no século XX, foram apropriados e implementados na prática pedagógica dos 

professores do curso ginasial Colégio Luzia Silva durante o período de 1950 até 

1967? Buscaremos aqui responder a esta questão que norteou este estudo. 

O curso ginasial do Colégio Luzia Silva funcionou no período de 1959 até 

1967. Durante este período, a legislação vigente foi a Portaria nº 1045, de 14 de 

dezembro de 1951. Entretanto, julgamos importante tratar da Reforma Campos e 

Reforma Capanema, uma vez que esta Portaria traz muitos aspectos relativos a 

estas reformas.  

A história do Colégio Luzia Silva traz aspectos distintos desde a sua 

criação, que está interligada com a fundação do município de Jaguaquara, onde 

se destaca o Sr. Guilherme Martins do Eirado e Silva, um personagem que 

contribuiu para a fundação e o desenvolvimento do município, bem como o 

estabelecimento da ordem Religiosa das Franciscanas Imaculatinas em 

Jaguaquara, doando a sede da sua fazenda para que ali se instalasse o colégio. 

Ainda entre as características próprias da criação deste Colégio, citamos as 

condições determinadas pelo senhor Guilherme, como o nome da escola – 

homenageando a sua falecida esposa – o mantimento de alunos gratuitos e o 

vínculo permanente com uma instituição religiosa influenciando na constituição 

de uma cultura escolar muito própria desta instituição. 

A cultura escolar do Colégio Luzia Silva, no período estudado nesta 

pesquisa, aproxima-se em vários aspectos das demais escolas confessionais 

femininas, como era o caso dos uniformes diferenciados, da vigilância constante 

e da imposição de regras e rigidez quanto aos horários e controle de hábitos  com 

o intuito de preservação da moral e dos bons costumes, aspectos condizentes com 

os princípios defendidos pela Congregação das Franciscanas Imaculatinas, 

ordem religiosa responsável pelo Colégio no período estudado por esta pesquisa. 

A formação das professoras para o ensino de matemática se deu a partir 

dos cursos da CADES. A respeito das técnicas de ensino utilizadas no colégio 
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Luzia Silva, identificamos, pela fala das ex-alunas a exposição didática e o uso do 

livro didático, aspectos discutidos nos cursos da CADES. Também, foram 

recorrentes as referências a grande quantidade de exercícios e a exigência das 

professoras. 

Quanto às avaliações utilizadas foram citadas as provas escritas no quadro 

para que fossem copiadas e respondidas pelas alunas e, alguns testes realizados 

pela professora que já trazia de casa escrito e entregava aos alunos sendo que os 

alunos próximos recebiam avaliações com questões diferentes. Além disso, foram 

citadas as provas orais que aconteciam a partir do sorteio de pontos e contava 

com a participação de uma banca examinadora composta por três professores da 

escola, sendo um deles o presidente da banca, e um inspetor federal. 

No que tange aos livros didáticos utilizados, interpretamos que o conceito 

de “vulgata” de Chervel (1990) foi importante para compreendermos como os 

livros foram produzidos.  No dizer de Chervel (1990), a “vulgata” caracteriza-se 

por um padrão estabelecido aos livros didáticos, o que implica em abordagens 

muito semelhantes durante o período em que vigora esta vulgata. O 

estabelecimento dos programas mínimos da Portaria de 1951, já fortalece esse 

sentido da “vulgata”, uma vez que os livros didáticos publicados de acordo com 

a portaria trariam aspectos muito semelhantes, o que de fato ocorreu.  

De um modo geral, nas duas coleções analisadas, a abordagem é 

semelhante, entretanto, numa análise detalhada, percebemos aspectos distintos 

na abordagem de conteúdos, bem como na inserção ou troca de alguns itens em 

relação ao que foi estabelecido pela Portaria de 1951, como o conteúdo de função 

– ausente entre os conteúdos propostos na portaria de 1951 – trazido pelos 

autores no livro da quarta série ginasial de formas distintas, pois Carlos Galante 

aborda este conteúdo no segundo capítulo do livro enquanto Osvaldo Sangiorgi 

o apresenta no apêndice; também citamos a apropriação do método histórico, 

utilizado brevemente por Sangiorgi e presente em quase toda a coleção de 

Galante, sobretudo nos livros das duas primeiras séries ginasiais. Então, apesar 

dos autores dos livros didáticos seguirem a Portaria 1045 de 1951, podemos dizer 

que a apropriação da proposta é feita por cada um deles de forma singular.  
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Referente ao ideário do Primeiro Movimento Modernizador 

interpretamos que este foi apropriado no Colégio, uma vez que as coleções 

didáticas utilizadas estão permeadas fortemente pela influência de tal 

movimento dentre as quais podemos citar a apropriação do método histórico, 

introdução da noção de função e a mobilidade de figura. 

Quanto ao MMM, que foi disseminado a partir de 1964, não percebemos a 

presença de aspectos que pudéssemos atribuir a este movimento. Inclusive 

trazemos mais uma vez a discussão de André Chervel ao tratar da vulgata, pois 

concordamos com este autor quando afirma que, até que haja o novo período de 

estabilidade para o estabelecimento desta vulgata, há um período de transição 

em que o antigo sistema ainda prevalece. E certamente este processo ocorreu até 

que o MMM fosse completamente disseminado e instituído nas escolas de todo 

o país e em todas as séries do curso ginasial.  

Reiteramos a importância dos estudos históricos, pois partilhamos a 

perspectiva evidenciada por Wagner Valente (2006), ao considerar que “(...) é 

preciso aprofundar a reflexão sobre reformas de ontem para melhor conduzir 

processos de mudança hoje.”. Este autor destaca a importância do estudo das 

culturas escolares, buscando verificar as diferenças e semelhanças entre as 

práticas pedagógicas do ensino de matemática, justificando que o movimento de 

modernização (referindo-se ao MMM) foi disseminado nos diversos estados a 

partir dos grupos de estudos e certamente a apropriação deste movimento se deu 

de diferentes formas.  

Considerando esta fala de Valente (2006) para além da disseminação do 

MMM, podemos interpretar que as portarias instituídas desde a Reforma 

Francisco Campos até a Portaria de 1951, certamente foram apropriadas tomando 

como base a realidade de cada estado, de cada cidade e, principalmente, de cada 

escola, onde cada uma dessas diretrizes foram implementadas a partir da cultura 

escolar que é própria.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

Instruções metodológicas para o ensino de matemática - Portaria nº 1045, de 14 
de dezembro de 1951 

No ensino secundário, a matemática desempenha um papel preponderante, 
como objeto de cultura, instrumento de trabalho e fator de aperfeiçoamento 
mental. O alto valor educativo de seus métodos e processos de aprendizagem 
tem sido proclamados e reconhecidos de modo geral. 

Tal aprendizagem presta-se a desenvolver paulatinamente no aluno a capacidade 
de julgamento, o hábito de concisão e rigor na expressão, a intuição, a agilidade 
de ação e de raciocínio, e, também, a atenção e a presteza, para compreender, 
reter e elaborar. 

Cumpre assinalar, ainda, que o ensino da matemática, quando orientado de 
modo que torne explícito, além de seu aspecto quantitativo, seu caráter 
eminentemente qualitativo, torna-se um fator bastante ponderável, no curso 
secundário para o desenvolvimento da imaginação e do senso estético do aluno. 

É essencial, portanto, que neste ensino, não se percam jamais de vista tais 
objetivos, mantendo suas características culturais, educativas, práticas e de 
utilidade, inclusive como instrumento da técnica em geral e das outras ciências. 

Impõe-se assim, uma solicitação constante do aluno que não poderá ser 
transformado em um mero receptor passivo de conhecimentos.  O estudo de cada 
assunto deverá ser ilustrado com aplicações e exemplos que lhe despertem a 
atenção e o interesse. 

A unidade da matemática deverá ser posta em evidencia, a cada passo, a fim de 
que seja percebida, com facilidade, a identidade dos métodos e dos 
procedimentos empregados nos seus diferentes ramos, muitas vezes, sem 
aparente inter-relação. 

Proceder-se-á sempre progressivamente, não impondo regras de raciocínio, 
senão quando o espírito do discente estiver apto para recebê-las. 

Especialmente nos primeiros anos do curso ginasial, o ensino terá caráter 
eminentemente prático e intuitivo. 

Procurar-se-á despertar, aos poucos nos aluno, o sentido, o sentimento da 
necessidade da justificativa, introduzindo-se, ainda do curso ginasial, o método 
dedutivo, com o cuidado que exige. 

A idéia de rigor não deverá ser exagerada, mesmo no segundo ciclo, a fim de que 
não se torne formal e fastidiosa a explanação da matéria, com o consequente 
alheamento do aluno, pelo processo de encadeamento dos conceitos das 
demonstrações e dos problemas. O apelo à intuição jamais deverá ser 
dispensado. E a lição é de Jaques Hadamard, quando afirma que o rigor não tem 
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tido outro objetivo senão o de sancionar e de legitimar as conquistas da intuição. 

Não deverá ser esquecido que a matemática não é lógica pura, como se admitiu 
por muito tempo. 

Dever-se-á dar especial atenção, principalmente no curso ginasial, ao exato 
significado dos têrmos empregados, fugindo-se, sempre, da prática de simples 
memorização, que cansa e enfastia; do uso abusivo de definições, em particular, 
de definições descritivas, o mais das vêzes viciosas; e, ainda, do recurso a 
demonstrações longas e pesadas que, ao invés de satisfazerem as necessidades 
lógicas que começam a ser despertadas, as embotam e atrofiam. 

Os exercícios e o exemplo deverão acompanhar a explanação da matéria, 
entremeando-se com a sua exposição. E, para os mesmos, necessário se torna 
solicitar, constantemente, a iniciativa do aluno. 

O que importa não é ensinar muito, mas ensinar bem, com orientação adequada, 
evitando fatos e problemas puramente especulativos. 

No curso ginasial, não será introduzido o conceito de número imaginário. 
Somente na última série do segundo ciclo, ao serem dadas as propriedades gerais 
das equações e dos polinômios, será feita uma apresentação elementar desse 
conceito, acompanhada de sumária exposição das propriedades dos números 
complexos; o essencial para a compreensão do assunto que segue. 

O estudo das equações algébricas terá menos o objetivo de instruir o aluno sobre 
o cálculo de suas raízes, que o de demonstrar-lhe as dificuldades que o problema 
revela de um modo geral. 

Tenha-se sempre presente que o ensino não depende da disciplina em si, mas, 
principalmente, do aluno ao qual se ensina. 

Assim sendo, a reação da turma e sua maior ou menor rapidez de entendimento 
constituirão, para o professor, os fatores decisivos que o aconselharão a estender-
se além dos limites prescritos ou a reduzir o assunto nos pontos em que julgar 
indicado. 

Os programas deverão ser cumpridos de acordo com a ordem e a disposição em 
que é apresentada a matéria. 

 

 


