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RESUMO 
 

Nesta dissertação abordamos o ensino de matemática no Grupo Escolar Castro Alves 
(1934-1971), localizado na cidade de Jequié-BA, tendo como objetivo investigar histo-
ricamente como ocorria o ensino de matemática nessa instituição de ensino. Dessa 
forma buscamos responder o problema de pesquisa: Como era desenvolvido o ensi-
no de matemática no ensino primário do Grupo Escolar Castro Alves, em Jequié-
Bahia, no período que compreende os anos de 1934 a 1971?. Sendo assim, embasamos 
esse trabalho no referencial teórico-metodológico da história cultural, fundamentado 
nas teorizações de Dominique Julia (cultura escolar), de Roger Chartier (apropriação) 
e de André Chervel (história das disciplinas escolares). Para a realização dessa pes-
quisa, as fontes históricas que fundamentaram o nosso trabalho foram constituídas 
por depoimento oral e pesquisa documental. Os colaboradores dessa pesquisa são 
ex-alunos, ex-professores e uma ex- diretora do Grupo Escolar Castro Alves. A pes-
quisa documental foi efetivada, principalmente, no Arquivo do 22º Núcleo Regional 
de Educação (NRE 22), no Museu Histórico de Jequié João Carlos Borges, ambos em 
Jequié e no Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), em Salvador. Por meio dos 
estudos realizados identificamos vestígios de que o ensino de matemática no Grupo 
Escolar Castro Alves: acontecia de maneira que o aluno apreendesse as quatro opera-
ções da aritmética e a geometria; o método expositivo foi predominante; uso de exer-
cícios e, posteriormente, de problemas envolvendo o dia a dia dos alunos; identifi-
camos, também, a utilização de livros didáticos e manuais pedagógicos, bem como 
indícios do ensino globalizado (metodologia que visava a integração das disciplinas) 
e do uso da tabuada com memorização e punição mesmo com a difusão de várias 
vagas pedagógicas, como por exemplo, Movimento da Escola Nova e Movimento da 
Matemática Moderna. 
 
Palavras-chave: História da Matemática Escolar. Ensino de Matemática na Escola 
Primária. Cultura Escolar. Grupo Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 

 
At this dissertation we approached the teaching of mathematics in Castro Alves 
School Group (1934-1971), located in the city of Jequié-BA, aiming to investigate 
historically how the teaching of mathematics occurred in this institution. In this way, 
we tried to answer the research problem: how was the teaching of mathematics in 
primary education of Castro Alves School Group, in Jequié-Bahia, during the period 
from 1934 to 1971? Thus, we based this work on the theoretical-methodological 
framework of cultural history, based on the theories of Dominique Julia (school 
culture), Roger Chartier (appropriation) and André Chervel (history of school 
subjects). For the accomplishment of this research, the historical sources that 
grounded this work were constituted by oral testimony and documentary research. 
The collaborators of this research are former students, former teachers and a former 
director of Castro Alves School Group. The documentary research was carried out 
mainly in Arquivo do 22º Núcleo Regional de Educação (NRE 22), in Museu 
Histórico de Jequié João Carlos Borges, both in Jequié and in Arquivo Público do 
Estado da Bahia (APEB), in Salvador. Through the studies we have identified traces 
of mathematics teaching in Castro Alves School Group: it happened so that the 
student could understand the four operations of arithmetic and geometry; the 
exposure method was predominant; use of exercises and, later, problems involving 
the students' daily life; we also identified the use of textbooks and pedagogical 
manuals, as well as indications of globalized (methodology that aimed at integrating 
the disciplines) teaching and the use of the multiplication table with memorization 
and punishment even with the diffusion of several pedagogical positions, such as 
New School Movement and Modern Mathematics Movement.  
 
Keywords: History of School Mathematics. Mathematics Teaching in Primary School. 
School Culture. School Group. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa intitulada O Grupo Escolar Castro Alves em Jequié – Bahia (1934-

1971): uma investigação histórica sobre o Ensino de Matemática foi desenvolvida durante 

o Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores da Universidade Es-

tadual do Sudoeste da Bahia, tendo como objetivo investigar historicamente o ensino 

de matemática no Grupo Escolar Castro Alves, localizado na cidade de Jequié-BA, no 

período compreendido dos anos de 1934 a 1971. A primeira data deste recorte tem-

poral justifica-se pela implantação desta instituição escolar e a segunda foi seleciona-

da com base na promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 5.692, 

de 11 de agosto de 19711, que trazia mudanças para o ensino primário, inclusive ado-

tando ações de extinção dos grupos escolares. Nesse prisma, Souza (2006, p. 152) 

afirma que: 

A criação do ensino de 1º grau em 1971, pela integração do primário e giná-
sio, consagrou a extensão da escolaridade obrigatória no país. A implantação 
do 1º grau em 1971, destinado à formação da criança e do pré-adolescente, 
deu-se a partir da eliminação dos exames de admissão e da ampliação (in-
discriminada) das séries nos grupos escolares, aproveitando a rede física ins-
talada e ajustando a estrutura administrativa e pedagógica. Uma nomencla-
tura se impôs com a eliminação de denominações usuais na época, como escola iso-
lada, grupo escolar, ginásio e equivalentes. (Grifo nosso). 

 

Nesse sentido, a LDB n. 5.692/71 foi a lei responsável pela extinção dos gru-

pos escolares nos estados brasileiros e ―ao longo da década de 1970, os grupos esco-

lares foram transformando-se em escolas estaduais de 1º grau, e o sentido de escola 

primária foi redefinido na educação brasileira‖ (SOUZA, 2006, p. 153). 

 A implantação dos grupos escolares no Brasil começou no final do século XIX, 

devido às necessidades de mudanças na educação, diante de um projeto político re-

publicano, que tinha como intenção oferecer uma educação que abrangesse a todas as 

classes sociais, como afirma Aranha (2006, p. 298), ―O projeto político republicano 

visava a implantação da educação escolarizada, oferecendo o

                                                           
1 “Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação neces-

sária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação 
para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania. 
 § 1º Para efeito do que dispõe os artigos 176 e 178 da Constituição, entende-se por ensino primário a 
educação correspondente ao ensino de primeiro grau e por ensino médio, o de segundo grau‖ (BRA-
SIL, 1971, p. 1). 



13 
 

ensino para todos. [...]‖. Nesse contexto, é que surgem os grupos escolares como 

afirma Souza (1998, p. 30). A 

criação dos grupos escolares surge portanto no interior do projeto político 
republicano de reforma social e de difusão da educação popular - uma entre 
as várias medidas de reforma da instrução pública no Estado de São Paulo 
implementadas a partir de 1890. A implantação dessa nova modalidade es-
colar teve implicações profundas na educação pública do Estado e na histó-
ria da educação do país. Introduziu uma série de modificações e inovações 
no ensino primário, ajudou a produzir uma nova cultura escolar, repercutiu 
na cultura da sociedade mais ampla e encarnou vários sentidos simbólicos 
da educação no meio urbano, entre eles a consagração da República.  
  

Desse modo, percebe-se que os grupos escolares foram relevantes para disse-

minar o ensino primário brasileiro, trazendo contribuições para o contexto econômi-

co, social e cultural da época, buscando atender às demandas da sociedade, já que o 

país estava vivenciando um período de grandes transformações em que a educação 

primária era fator primordial para que as mudanças se efetivassem. 

Dessa forma, considerando a contribuição dos Grupos Escolares para implan-

tação das escolas primárias no Brasil, ao longo do século XX, Souza e Faria Filho 

(2006) destacam a relevância das pesquisas históricas referentes a estas instituições 

de ensino: 

É, de fato nesse fértil terreno de análise que essas modelares instituições 
educativas nos permitem interrogar e aprofundar o conhecimento acerca da 
democratização da escola pública e das permanências e mudanças em edu-
cação - a instituição de novas idéias e práticas e a imperturbável reprodução 
de procedimentos e de ensino ao longo do tempo, o embate entre o velho e o 
novo, o tradicional e o moderno em educação. (SOUZA; FARIA FILHO, 
2006, p. 25). 
 

Ainda sobre as contribuições das pesquisas envolvendo os grupos escolares, 

Souza e Faria Filho (2006, p. 24) indicam que ―É preciso reconhecer a relevante con-

tribuição que os estudos históricos sobre os grupos escolares têm trazido para a his-

tória do ensino primário e da educação pública no Brasil‖. 

 Ao se escrever uma história da matemática no ensino primário, ―É comum 

considerar-se que o ensino de matemática [...] nos primeiros anos escolares em épo-

cas passadas refere-se a uma pedagogia tradicional, ficando com a impressão de que 

não há transformações durante décadas e décadas no ensino‖ (VALENTE, 2016, p. 

11). O autor destaca, ainda, que: 

 [...] é comum pensar-se que há, repentinamente, uma ruptura com todo o 
passado para chegarmos aos tempos atuais, da aprendizagem com significa-
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do para o aluno, com professores em acordo de que há necessidade de serem 
considerados os aspectos sociais, culturais e políticos nas aulas desde os 
primeiros anos escolares. (VALENTE, 2016, p. 11). 
 

 Nas citações acima, Valente (2016) enfatiza as ideias equivocadas difundidas 

ao longo do tempo sobre o ensino de matemática no primário, como se as novas prá-

ticas surgissem somente recentemente e que no passado sempre se ensinou da mes-

ma forma. O autor citado acima ainda afirma que ―Uma análise mais cuidadosa do 

passado do ensino de matemática – da história da educação – revela, ao contrário, 

vários movimentos e propostas que se distanciam do rótulo ‗escola tradicional‘‖ 

(VALENTE, 2016, p. 12).  

Diante disso, pesquisar o Grupo Escolar Castro Alves em Jequié-Bahia, bus-

cando responder ao problema: Como era desenvolvido o ensino de matemática no 

ensino primário do Grupo Escolar Castro Alves, em Jequié-Bahia, no período que 

compreende os anos de 1934 a 1971 ?, contribui com a discussão sobre os limites, de-

safios e métodos adotados no funcionamento desta instituição, incluindo a difusão 

do conhecimento matemático, uma vez que não localizamos nenhuma pesquisa refe-

rente a este estabelecimento de ensino. Esta realidade, no entanto, não é exclusivida-

de desta instituição, pois, de acordo com Souza e Faria Filho (2006, p. 24), ―[...] a his-

tória desse nível de ensino foi por muito tempo secundarizada, especialmente se 

comparada à história das ideias pedagógicas ou mesmo à história dos ensinos secun-

dários e superior‖.  

Enfim, investigar sobre a importância dos grupos escolares e sua relação com 

o desenvolvimento do ensino primário no Brasil faz com que o pesquisador permeie 

por diversas mudanças vivenciadas no contexto educacional durante esse período, 

considerando que essas transformações estavam relacionadas com os acontecimentos 

sociais, econômicos e culturais da época. Sendo assim, os estudos realizados permi-

tem ao investigador contribuir de forma relevante com o setor educacional, refletindo 

como as reformas e inovações de determinado período interferem no aperfeiçoamen-

to da educação. 

Partindo desse pressuposto, ao buscarmos interpretar cotidianos escolares de 

outros tempos, ao pretendermos escrever acerca de práticas pedagógicas passadas, 

devemos investigar o que ocorreu no interior da escola.  Para isso, pesquisar a ―cul-
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tura escolar‖ poderá fornecer subsídios para compreensão de como o ensino de ma-

temática foi apropriado e desenvolvido. Assim, para a realização desta pesquisa, uti-

lizamos aportes teóricos da história cultural com as contribuições de Dominique Ju-

lia, Roger Chartier e André Chervel. 

Dominique Julia nos alerta que ao tomarmos a cultura escolar como objeto his-

tórico não devemos estudá-la desvinculada das relações que esta cultura mantém 

com as outras culturas que lhe são contemporâneas em cada período histórico. Para 

Julia, a cultura escolar pode ser compreendida como: 

[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condu-
tas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (JULIA, 2001, p. 
10). 
 

Julia (2001, p. 11) destaca ainda que essas normas e práticas devem ser anali-

sadas levando-se em conta o corpo profissional dos agentes que são convocados a 

―obedecer a essas ordens‖. 

Diana Vidal, ao apreciar o conceito de cultura escolar a partir de Julia, indica 

que esta categoria de interpretação possibilita uma ―[...] apreciação das mudanças 

manifestas não apenas como uma cultura conformista ou conformadora, mas rebelde 

ou subversiva, resultante de apropriações docentes e discentes do arsenal disponibi-

lizado pela escola no seu interior, evidenciadas pelas práticas‖ (VIDAL, 2005, p. 45). 

Julia (2001) salienta que o desenvolvimento de pesquisas acerca da cultura 

escolar podem ocorrer a partir de três eixos: o estudo das normas e das finalidades 

que regem a escola; a interpretação do papel da profissionalização do professor; e 

análise dos conteúdos ensinados e das práticas escolares. 

Nessa premissa, para entender a história da cultura escolar construída no in-

terior da escola, é necessário compreender como os docentes e discentes se apropri-

am das normas e conhecimentos, bem como das demais culturas contemporâneas. 

Para Chartier (1991, p. 80) ―A apropriação, a nosso ver, visa uma história social dos 

usos e das interpretações, referidas a suas determinações fundamentais e inscritas 

nas práticas específicas que as produzem‖. 
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Ainda nesta linha, temos a história das disciplinas escolares, corroborando 

com a construção da história do ensino em épocas e contextos diferentes, em que as 

transformações educacionais, a reorganização do currículo e de programas de ensino, 

têm ligação com as mudanças ocorridas na história da cultura escolar e da sociedade, 

sendo a escola um ambiente promissor de reflexos de situações advindas da socieda-

de. Ao tratar da temática ―disciplinas escolares‖, Chervel (1990, p. 187) indica que as 

pesquisas em história das disciplinas escolares devem dispender um esforço em in-

terpretar tanto a história de seus conteúdos e métodos como suas relações com ―as 

finalidades às quais eles estão designados e com resultados concretos que eles pro-

duzem‖. Dessa forma, Chervel (1990, p. 200) define disciplina escolar como: 

[...], vasto conjunto cultural amplamente original que ela secretou ao longo 
de decênios ou séculos e que funciona como uma mediação posta a serviço 
da juventude escolar em sua lenta progressão em direção à cultura da socie-
dade global. No seu esforço secular de aculturação das jovens gerações, a so-
ciedade entrega-lhes uma linguagem de acesso cuja funcionalidade é, em 
seu princípio, puramente transitório. Mas essa linguagem adquire imedia-
tamente sua autonomia, tornando-se um objeto cultural em si e, apesar de 
um certo descrédito que se deve ao fato de sua origem escolar, ela consegue 
contudo se infiltrar subrepticiamente na cultura da sociedade global. 

 

Com base nesse referencial, procuramos compreender como se desenvolveu o 

ensino de matemática no curso primário do Grupo Escolar Castro Alves em Jequié-

BA no período compreendido de (1934–1971).  

Para a realização dessa pesquisa, as fontes históricas que fundamentaram o 

nosso trabalho foram constituídas por depoimento oral e pesquisa documental. 

Na pesquisa documental foram utilizadas fontes respaldadas em atas (reuni-

ões e exames), livros de registros (posses, frequências, notas e anotações oficiais), 

convites, fotos, relatórios (professores, diretores e inspetores de ensino), livros didáti-

cos, manuais pedagógicos, ofícios, legislação educacional, entre outras informações 

resultantes do grupo escolar em estudo. Estes documentos foram encontrados, prin-

cipalmente, no Arquivo da antiga 13ª Diretoria Regional de Educação- DIREC 13, em 

Jequié, que após a promulgação do Decreto Nº 15.806 de 30 de dezembro de 2014, 

passou a ser o 22º Núcleo Regional de Educação (NRE 22); no Arquivo Público do 

Estado da Bahia (APEB), em Salvador; no Museu Histórico de Jequié João Carlos 

Borges localizado no prédio do antigo Grupo Escolar Castro Alves; no Repositório 
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Institucional da UFSC (Comunidade: História da Educação Matemática); e com ex-

alunos da referida instituição de ensino.  

Além dos documentos históricos já indicados, foram utilizados como fontes 

para nossa pesquisa, jornais – que tratam sobre inaugurações, festas cívicas e come-

morativas, resultados de exames finais – e artigos de revistas pedagógicas publicados 

de 1930 a 1970.  

Os colaboradores participantes dessa pesquisa foram ex-alunos, ex-professores 

e ex-diretores que fizeram parte da trajetória educacional do Grupo Escolar Castro 

Alves de Jequié-BA de 1934 a 1971.  Identificamos os ex-professores e ex-diretores do 

referido grupo escolar em estudo através do Memorial do Grupo Escolar Castro Al-

ves em pesquisa realizada no arquivo do 22º Núcleo Regional de Educação, posteri-

ormente, entramos em contato com algumas dessas pessoas e as mesmas informa-

vam o endereço de outros ex-professores e ex-alunos. Salientamos que alguns dos ex-

professores do Grupo Escolar Castro Alves já tinham sido alunos desta instituição.  

Nesse sentido, os depoimentos desses participantes foram fontes enriquecedoras que 

contribuíram para a análise do contexto histórico, educacional, cultural, social, políti-

co e econômico que envolveu a referida instituição de ensino no período pesquisado.  

A Sr.ª Sonia Bahiense Braga foi aluna do Grupo Escolar Castro Alves em 1953, 

1954 e 1955 cursando do terceiro ao quinto ano, posteriormente, foi professora con-

cursada nos anos de 1963, 1964 e 1965. Em depoimento a ex-aluna e ex-professora 

Sonia Bahiense Braga (2016) relata: ―Foi um período assim, maravilhoso, a gente ti-

nha colegas como irmãos, [...] a gente fazia festas de primavera, as festas cívicas todas 

eram comemoradas [...]‖.  

A ex-aluna Camila Braga Costa afirma que: ―Em 1943 quando aqui cheguei já 

existia o Grupo Escolar Castro Alves, não sei o ano de sua fundação. Era o único 

grupo escolar da cidade de Jequié, para lá iam todas as crianças do centro e dos bair-

ros. Estudei do ABC até o 5º ano, de 1946 a 1951, seis anos‖. 

A ex-aluna e ex-professora Marlene Michele da Silva declarou ―Estudei de 

1948 a 1950. Segundo, terceiro e quarto ano primário‖. Posteriormente, a ex-aluna e 

ex-professora em depoimento assevera: ―eu fiz o concurso em 1958, talvez janeiro de 
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1959 se não me falha a memória, mas aí depois eu fui nomeada, só ensinava em esco-

la pública, professora nomeada pelo governo‖. 

O ex-aluno Mauricio Bastos Almeida relata: ―Eu estudei 1954, 1955 e 1956, os 

três anos primários. Eu estudei pela parte da manhã, [...]. O intervalo às dez horas a 

gente ia para o coreto do colégio onde servia a merenda escolar‖.   

A ex-aluna do grupo escolar Maria Amália Ribeiro da Silva em depoimento 

afirma: ―Estudei no Castro Alves no período de 1951 a 1956. Cursei da 1ª a 5ª série 

(antigo primário). Foi um período muito agradável, gostoso mesmo, fazíamos ami-

zades com os colegas [...]‖.  

A ex-professora e ex-diretora Hildete Pinheiro Camurugi da Silva permaneceu 

no Castro Alves no período compreendido de 1959 a 1980. A esse respeito a ex-

professora e ex-diretora Hildete Pinheiro Camurugi da Silva depõe que ―Minha vi-

vência no Grupo Escolar Castro Alves, eu só tive dois anos de ensino, depois fiquei 

como assistente de diretora dois anos e depois eu fui eleita pela turma do grupo, pe-

los professores, para diretora, passei no Grupo Escolar Castro Alves vinte e um anos 

[...]‖. 

A ex-aluna Ana Maria Lima Geambastiani comenta um pouco sobre o grupo 

escolar ―Lembro-me bem da primeira escola que estudei, Grupo Escolar Castro Al-

ves, eu tinha 6 anos, o ano era 1973, entrei pela primeira vez na sala de aula, havia 

umas 25 crianças, os meninos sentavam de um lado, as meninas do outro‖.  

Quadro 1– Colaboradores participantes dessa pesquisa 

Nomes Aluna Professora Assistente de Diretora Diretora 

Sonia Bahiense Braga 1953 a1955 1963 a 1965 ------------------ ------------- 

Camila Braga Costa 1946 a 1951 --------------- ------------------ ------------- 

Marlene Michele da Silva 1948 a 1950 1958 a 1973 ----------------- --------------- 

Mauricio Bastos Almeida 1954 a 1956 --------------- ------------------ -------------- 

Maria Amália Ribeiro da Silva 1951 a 1956 ---------------- ------------------ ------------ 

Hildete Pinheiro Camurugi da 

Silva 

-------------- 1959 a 1961 1961 a 1963 1963 a 1980 

Ana Maria Lima Geambastiani 1973 a 1976 ------------- ------------ ----------- 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras com base nos dados da pesquisa. 
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Com o intuito de apresentar o resultado da pesquisa realizada durante este 

percurso, a dissertação encontra-se dividida em quatro capítulos, que abordam as-

pectos relevantes da temática investigada. 

Nos capítulos 1 e 2 apresentamos a história do Grupo Escolar Castro Alves, 

sendo que no capítulo 1, intitulado O Grupo Escolar Castro Alves em Jequié-BA (1934-

1971): uma história de sua criação, discutimos sobre a implantação dos grupos escolares 

no Brasil, tratamos a respeito dos aspectos relevantes do funcionamento do Grupo 

Escolar Castro Alves. Além de trazer um pouco da história de Jequié. Já no capítulo 

2, intitulado O Corpo docente e a cultura escolar do Grupo Escolar Castro Alves em Jequié-

BA (1934-1971), argumentamos sobre a comunidade escolar, acerca do corpo docente, 

direção, fiscalização e aspectos religiosos que envolveram o referido grupo escolar.  

Cabe salientar que a escrita de dois capítulos versando sobre a cultura escolar da ins-

tituição em estudo, justifica-se pela relevância de apresentar o contexto histórico, 

educacional, cultural, social, político e econômico do período compreendido dentro 

do recorte temporal da pesquisa, considerando que a referida instituição de ensino 

estava imersa nesse contexto. Segundo Julia (2001, p. 11) ―[...] para além dos limites 

da escola, pode-se buscar identificar, em um sentido mais amplo, modos de pensar e 

de agir largamente difundidos no interior de nossas sociedades‖. 

Assim, as práticas escolares não estão limitadas ao âmbito escolar, dessa forma 

as pesquisas podem ser realizadas também, a partir de outras culturas que lhe influ-

enciam, conforme aporta Julia ao afirmar que a cultura escolar ―não pode ser estuda-

da sem a análise precisa das relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a ca-

da período de sua história, como o conjunto das culturas que lhe são contemporâ-

neas: cultura religiosa, cultura política ou cultura popular‖ (JULIA, 2001, p. 10).  

 No capítulo 3, intitulado Ensino de Matemática no curso primário: os livros 

didáticos utilizados no Grupo Escolar Castro Alves (1934-1971), analisamos o ensino de 

matemática mediante aspectos pedagógicos, curriculares e disciplinares, assim como, 

os processos avaliativos e as práticas pedagógicas, posteriormente, apresentamos 

uma análise de alguns livros didáticos adotados no grupo escolar dentro do recorte 

temporal da pesquisa. O processo de análise foi realizado utilizando referencial 
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teórico que trata da temática, informações de outros trabalhos e dados construídos 

por meio das entrevistas com os ex-alunos e ex-professores.  

No capítulo 4 intitulado Ensino de Matemática no curso primário: manuais pedagó-

gicos no Grupo Escolar Castro Alves (1934-1971), investigamos alguns manuais identifi-

cados com base nas pesquisas realizadas no arquivo do 22º Núcleo Regional de Edu-

cação (NRE 22) e confirmados nos depoimentos dos ex-alunos e ex-professores do 

referido grupo escolar.  

Nas considerações finais, é realizada uma abordagem sobre as principais te-

máticas discorridas ao longo da dissertação acerca do Grupo Escolar Castro Alves, 

enfatizando o ensino de matemática e sua relação com o desenvolvimento do ensino 

primário em Jequié no decorrer do recorte temporal da pesquisa. Assim, buscamos 

colaborar para a produção de conhecimento científico na área de história da matemá-

tica contribuindo para o processo de reflexão de como acontecia o funcionamento 

desse modelo de escola primária na cidade de Jequié-BA. 
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CAPÍTULO 1 

 O GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES EM JEQUIÉ-BA (1934-1971): 
UMA HISTÓRIA DE SUA CRIAÇÃO 

 

1.1 Os Grupos Escolares no Brasil 

 

 Para entendermos a implantação dos grupos escolares nos estados brasileiros 

no final do século XIX é necessário conhecermos um pouco da história da educação 

no Brasil imperial. 

O ensino brasileiro no final do século XIX era privilégio dos integrantes das 

camadas sociais mais favorecidas, enquanto que aos membros das classes populares 

era oferecido um ensino de forma fragmentada, sem organização, não havendo inte-

resse da elite dominante em resolver os problemas existentes, como afirma Clark 

(2015, p. 1):  

Marcado por um caráter elitista e discriminador, o ensino no Brasil, no final 
do Império, ainda trazia sérios resquícios da época de sua implantação: era 
voltado para o atendimento das classes dominantes, sem nenhum compro-
misso com as classes populares. 
 

Assim, é perceptível que os estabelecimentos de ensino público do Brasil não 

ofereciam uma educação acessível para todos os integrantes da sociedade, pois o 

processo educacional era elitizado com intuito de atender aos filhos dos responsáveis 

por administrar o Brasil imperial. Aranha (2006) aponta que a elite exercia a função 

de proporcionar o ensino formal para seus filhos, de maneira que não abarcasse ou-

tras crianças da classe popular, assim os pais contratavam professores para darem 

aulas para seus filhos, sem nenhum vínculo com o estado, e, para as crianças perten-

centes a camada social menos favorecida restavam poucas escolas, com atividades 

que se restringiam a leitura, a escrita e a contagem. 

Durante esse período os governantes tinham como objetivo oferecer uma edu-

cação para poucos, ou seja, atendendo a demanda das elites brasileira. Vale salientar 

que grande parte da população era formada por escravos e os governantes não ti-

nham interesse que essas pessoas tivessem acesso à educação. 
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Como o ensino primário brasileiro do período imperial estava voltado para 

atender a uma determinada classe social, havia, a necessidade de buscar soluções 

para transformar esse processo educacional. Essa situação só se alterou após a Pro-

clamação da República, quando mudanças educacionais mais significativas começa-

ram a ocorrer. Segundo Ritt (2009, p. 28-29):  

[...] no período republicano, as discussões acerca da educação pública toma-
ram outra direção. A reestruturação política empreendida no final do século 
XIX consistiu num novo modelo de Estado, mais moderno e democrático 
conforme o ideário liberal esboçado pelas burguesias europeias. Tal ideário, 
que defendia os princípios da liberdade, igualdade, propriedade e democra-
cia, contrapõe-se às desigualdades herdadas, respeitando, entretanto, as de-
sigualdades ‗naturais‘ dos indivíduos. Abre-se, assim, a possibilidade de 
mobilidade social, até então impraticável. Diante da necessidade de consoli-
dação do novo regime, o Estado republicano buscou romper com o passado 
imperial e reformar as instituições existentes. 
 

Por isso, o sistema educacional (o ensino elementar, o ensino secundário, o su-

perior) do Brasil foi alvo de discussões a respeito tanto da estrutura física das insti-

tuições de ensino, como de novos métodos de ensino, como afirma Aranha (2006, p. 

224):  

Na segunda metade do século XIX, discutiu-se acerca da necessidade de 
prédios adequados para o ensino, com muitas críticas em jornais e nas as-
sembleias sobre a precariedade das instalações oferecidas aos alunos [...].  
No último quartel do século XIX recrudesceu, na sociedade e nas instâncias 
do governo, o debate sobre a educação, sobretudo a respeito dos novos mé-
todos aplicados em outros países. 
 

No final do século XIX, novas indagações surgiram, tendo como base a heran-

ça da educação do período imperial. No apogeu da discussão estava a necessidade de 

uma educação gratuita para todos. Segundo Aranha (2006, p. 246) ―[...] as propostas 

educacionais do século XIX reafirmaram, no século XX, a necessidade da escola pú-

blica, leiga, gratuita e obrigatória. Esta exigência tornou-se mais premente devido ao 

crescimento das indústrias e à explosão demográfica‖. 

 Partindo desse pressuposto, os republicanos buscavam transformações na 

educação, na economia e na cultura que atendessem a todos, permitindo o progresso 

e a independência. Conforme Ritt (2009, p. 23): 

O processo de criação dos grupos escolares no Brasil teve início somente no 
final do século XIX como parte de um projeto civilizador, gestado pelo mo-
vimento republicano, em consonância com a (re)organização dos sistemas 
nacionais de educação empreendidos pelos países capitalistas europeus e pe-
los Estados Unidos. 
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Diante disso, a criação dos grupos escolares no Brasil teve o intuito de atender 

a classe dominante, proporcionando à sociedade uma educação que pudesse reorien-

tar o sistema educacional brasileiro, em que o ensino deixava de acontecer em classes 

multisseriadas, ocorrendo em escola seriada. De acordo com Saviani (2008, p. 172): 

Em 1892 empreende-se, pela Lei n. 88 de 8 de setembro regulamentada pelo 
Decreto n. 144B de 30 de dezembro, a reforma geral da instrução pública 
paulista. Embora a reforma promulgada em 1892 abrangesse a totalidade da 
instrução pública, seu centro localizava-se na escola primária. E a grande 
inovação consistiu na instituição dos grupos escolares, criados para reunir 
em um só prédio de quatro a dez escolas, compreendidas no raio da obriga-
toriedade escolar [...]. 
 

Ainda sobre o surgimento dos grupos escolares e considerando as profundas 

mudanças socioeconômicas pelas quais o Brasil passava nas décadas finais do século 

XIX. Souza (1998, p. 27) afirma que,  

Nas últimas décadas do século XIX, intelectuais, políticos, homens de letras 
e grandes proprietários rurais enfrentaram e debateram intensamente os 
problemas do crescimento econômico do país, a transição para o trabalho li-
vre, a construção de uma identidade nacional, a modernização da sociedade 
e o progresso da nação.  

 

Diante desses debates, Souza (1998) indica que foi estruturado um projeto civi-

lizador, no qual a educação popular foi considerada uma ―necessidade política e so-

cial‖. Ainda segundo essa autora, nesse projeto:  

A exigência da alfabetização para a participação política (eleições diretas), 
tornava a difusão da instrução primária indispensável para a consolidação 
do regime republicano. Além disso, a educação popular passa a ser conside-
rada um elemento propulsor, um instrumento importante no projeto prome-
téico de civilização da nação brasileira. Neste sentido, ela se articula com o 
processo de evolução da sociedade rumo aos avanços econômico, tecnológi-
co, científico, social, moral e político alcançados pelas nações mais adianta-
das, tornando-se um dos elementos dinamizadores dessa evolução. (SOU-
ZA, 1998, p. 27).  
 

Desse modo, os grupos escolares foram relevantes para disseminar o ensino 

primário brasileiro, trazendo contribuições para o contexto econômico, social e cultu-

ral da época, buscando atender às demandas da sociedade, já que o país estava vi-

venciando um período de grandes transformações em que a educação primária era 

fator primordial para que as mudanças se efetivassem.  

Uma vez que nos estados brasileiros, o ensino primário do século XIX e início 

do XX acontecia em ambientes configurados como ―escolas isoladas‖, os Grupos es-

colares foram implantados no Brasil com intuito de diminuir os problemas educacio-
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nais existentes. Buscou-se desta maneira atender uma demanda da sociedade com 

relação a melhorias na educação. Segundo as informações de Saviani (2008, p. 172):  

Na estrutura anterior, as escolas primárias, então chamadas também de pri-
meiras letras, eram classes isoladas ou avulsas e unidocentes. Ou seja, uma 
escola era uma classe regida por um professor, que ministrava o ensino ele-
mentar a um grupo de alunos em níveis ou estágios diferentes de aprendi-
zagem. E essas escolas isoladas, uma vez reunidas, deram origem, ou me-
lhor, foram substituídas pelos grupos escolares.  

 

 Assim, as instalações dos grupos escolares nos estados brasileiros propiciaram 

diversas mudanças no âmbito educacional, concomitantemente influenciando no 

desenvolvimento da sociedade.  

Souza (2006) apresenta as características do ensino nos grupos escolares, que 

também eram denominados escolas graduadas, a saber: classificação dos alunos pelo 

nível de conhecimento em agrupamentos homogêneos, que constituíam as classes. O 

ensino era simultâneo, o currículo racionalizado, havia controle e distribuição dos 

conteúdos e do tempo de forma ordenada, um sistema de avaliação, a divisão do tra-

balho docente e um edifício escolar compreendendo várias salas de aula e vários pro-

fessores. Cada sala de aula formava uma classe de determinada série e havia um pro-

fessor referente àquela turma. Os grupos escolares tinham por objetivo juntar diver-

sas escolas consideradas isoladas em um mesmo espaço educacional. 

A implantação dos grupos escolares no Brasil aconteceu primeiramente em es-

tados desenvolvidos economicamente, ou seja, regiões ricas como o Sudeste. Em se-

guida, a proliferação desses estabelecimentos de ensino ocorreu nas demais regiões. 

Saviani (2008) corrobora com a informação de que em 1893 aconteceu a execução das 

medidas definidas na reforma de 1892, entre elas, a fundação dos primeiros grupos 

escolares em São Paulo, que posteriormente difundiu-se para outros estados brasilei-

ros. As disseminações dos grupos escolares aconteceram de forma e em períodos di-

ferentes, como é registrado a seguir:  

Os grupos escolares não foram implantados de maneira uniforme em todos 
os estados brasileiros, embora estruturados mais ou menos da mesma forma 
– com prédios e equipamentos específicos, seriação, direção e inspeção cen-
tralizadas. (VEIGA, 2007, p. 243). 
 

 A propagação dos grupos escolares nos estados brasileiros aconteceu entre o 

final do século XIX e início do século XX. Conforme foi abordado anteriormente, o 
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pioneiro na construção do grupo escolar foi São Paulo, em 1893. A partir desse esta-

do, outros seguiram o exemplo. No período entre 1903 a 1905, os grupos escolares 

foram implantados no território Maranhense. Minas Gerais em 1906, após a efetiva-

ção da Lei n. 439 de 28 de setembro. Os estados de Rio Grande do Norte e Espírito 

Santo, em 1908. Em 1910 os grupos escolares foram implantados em Mato Grosso 

com a promulgação do Decreto n. 258 de 20 de agosto. Já os estados de Santa Catari-

na e Sergipe tiveram os primeiros grupos escolares em 1911. Posteriormente, o estado 

da Paraíba em 1916. (SAVIANI, 2008). 

Os grupos escolares começaram a fazer parte do cenário baiano em 1908, ape-

sar de que a legislação de 24 de agosto de 1895 já previsse essa forma de instituciona-

lização do ensino, como nos afirmam Rocha e Barros (2006, p. 180): ―O grupo escolar, 

portanto, chega na legislação em 1895 e vai ser conhecido na prática como estabele-

cimento-modelo de ensino primário em 1908, [...]‖. É relevante destacar que, confor-

me estabeleceu a Lei n. 117/1895 o grupo escolar passou a fazer parte da trajetória do 

ensino primário da Bahia no final do século XIX e início do século XX. ―Os grupos 

escolares propriamente ditos se disseminaram na Bahia a partir da década de 1930 

[...]‖ (SAVIANI, 2008, p. 174). 

Os grupos escolares foram inaugurados nos estados brasileiros como proposta 

de atender às necessidades educacionais da sociedade, vale salientar que essas insti-

tuições de ensino apresentavam características diversificadas dependendo da condi-

ção econômica do estado. Essa diversidade acontecia na estrutura física e pedagógi-

ca, por isso: 

Os primeiros grupos escolares instalados no estado de São Paulo no final do 
século XIX e início do século XX atrelaram a retórica arquitetônica à raciona-
lidade pedagógica da escola graduada. Vários edifícios foram construídos 
especialmente para essas escolas, adotando estilos arquitetônicos neoclássi-
cos e ecléticos. (SOUZA, 2006, p. 116). 
 

No território baiano, como já comentamos anteriormente, a implantação dos 

grupos escolares aconteceu de forma diversificada. O primeiro grupo escolar foi 

inaugurado em Salvador em 1908 e estas instituições escolares foram expandidas pa-

ra o interior do estado em meados da década de 20 do século XX, quando Anísio Tei-
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xeira2, então Inspetor da Instrução Pública, realiza algumas mudanças no setor edu-

cacional da Bahia. Para Rocha e Barros (2006, p. 174): 

[...] os elementos que indicam a modificação dos rumos do ensino primário 
público na Bahia, a partir da reforma de Anísio Teixeira, de 1925, a qual, do 
ponto de vista dos prédios escolares, vai adotar o modelo de escolas reuni-
das. Os grupos escolares desses tempos, que existirão em alguns poucos lu-
gares, serão um modelo de pouca visibilidade. 
 

Assim, a estrutura educacional dos prédios que abrigava os grupos escolares 

na Bahia se diferenciava dos monumentos existentes em outros estados. Rocha e Bar-

ros (2006, p. 173) relatam que, 

[...] Salvador, no seu processo de modernização urbana no início do século 
XX, não incluiu entre seus projetos, prédios forjados pelos ideais republica-
nos para abrigar a escola primária os denominados grupos escolares. Salva-
dor é distinta de outras capitais, onde até hoje se encontram dessas constru-
ções espalhados em diversos pontos da cidade. Salvador, à primeira vista, 
parece que não possuiu os ‗templos da civilização‘ como foram consagrados 
os grupos escolares pela literatura educacional, instituições eleitas como 
modelo para difundir os valores republicanos. 
 

Na organização pedagógica os grupos escolares apresentavam diversas carac-

terísticas que embasavam o trabalho desenvolvido no ensino primário, assim os mé-

                                                           
2
 Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro em 1922. Em 

1929 obteve o título de Master of Arts pelo Teachers College da Columbia University, em Nova York. 
Foi considerado um dos maiores educadores brasileiros. Na Bahia, ocupou o cargo de Inspetor Geral 
do Ensino da Bahia, no governo Góes Calmon (1924-1928), foi também Secretaria de Educação e Saúde 
no governo de Otávio Mangabeira (1947-1951). Nessa administração construiu em Salvador o Centro 
Popular de Educação Carneiro Ribeiro, mais conhecido como Escola Parque, uma experiência inova-
dora de educação integral, onde atividades artísticas, socializantes e de preparação para o trabalho e a 
cidadania, e mais alimentação, higiene e atendimento médico-odontológico, complementavam as prá-
ticas educativas tradicionais. Esta obra, pioneira no Brasil, projetou-o internacionalmente. Já no estado 
do Rio de Janeiro, assumiu a Secretaria de Educação e Cultura do Distrito Federal, no governo do 
prefeito Pedro Ernesto (1931-1935). Nessa gestão conduziu importante reforma educacional que o 
projetou nacionalmente, foi signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), teve par-
ticipação ativa na Associação Brasileira de Educação (ABE), criou a Universidade do Distrito Federal 
(UDF). Em 1946, ocupou o cargo de Conselheiro de Ensino Superior da UNESCO, no qual participou 
de alguns projetos importantes para o cenário educacional da América Latina.  
Na década de 50 teve atuação destacada na esfera federal, no Ministério da Educação. Em 1951 assu-
miu a Secretaria Geral da Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que seria por 
ele transformada em órgão, a CAPES. Em 1952 assumiu também o cargo de diretor do Instituto Naci-
onal de Estudos Pedagógicos (INEP). Criou, então, o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais 
(CBPE) e uma rede de 5 Centros Regionais, com o objetivo de elaborar estudos antropológicos e socio-
lógicos sobre a realidade brasileira. Durante sua gestão na CAPES e no INEP, proferiu inúmeras con-
ferências no Brasil e no exterior, incentivou a criação de bibliotecas no país, foi eleito por duas vezes 
presidente da SBPC, participou ativamente da discussão da LDB (1961). Nesses anos de árdua luta 
pela escola pública, editou o seu livro mais polêmico: Educação não é privilégio (1957). E foi ainda 
nessa época que se tornou professor universitário, assumindo a cadeira de Administração Escolar na 
Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, hoje UFRJ. (BIBLIOGRAFIA RESUMIDA DE ANÍ-
SIO TEIXEIRA, 2016, p. 1). 
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todos utilizados na construção de saberes educacionais eram instrumentos relevantes 

para a unificação dessas instituições. Nessa perspectiva, Souza (2006, p. 139) ressalta 

que ―O ensino primário foi terreno fértil para as inovações pedagógicas no século XX. 

O método intuitivo ou lições de coisa foi o marco da renovação do ensino primário 

no final do século XIX e início do século XX no Brasil‖. 

 Diante do que foi exposto, podemos considerar que, como cada estado 

apresentava especificidades no que tange ao contexto social, histórico, cultural e 

econômico, as difusões dos grupos escolares nos estados brasileiros ocorreram de 

maneira diversificada e em tempos distintos, apresentando aspectos diferentes na 

forma de funcionamento, na arquitetura e na estrutura física. Nessa perspectiva, é 

relevante conhecermos um pouco do cenário político, econômico, cultural e social 

que envolveram a implantação do Grupo Escolar Castro Alves em Jequié-BA. 

 1.2 Um pouco da história de Jequié  

 
 A cidade de Jequié, localizada a aproximadamente 365 quilômetros de Salva-

dor, capital da Bahia, teve seu povoamento,  

 [...] originado da sesmaria do capitão-mor João Gonçalves da Costa, que se-
diava a Fazenda Borda da Mata. Esta mais tarde foi vendida a José de Sá Bit-
tencourt, refugiado na Bahia após o fracasso da Inconfidência Mineira. Em 
1789, com sua morte, a fazenda foi dividida entre os herdeiros em vários lo-
tes. Um deles foi chamado Jequié e Barra de Jequié. Em pouco tempo, Jequié 
tornou-se distrito de Maracás, e dele se desmembrou, tendo como primeiro 
intendente (prefeito) Urbano Gondim. (IBGE3, 2016, p. 1). 

 
 O povoado de Jequié situava-se em uma das rotas de tropeiros e mascates que 

deslocavam-se de diversas partes do país levando mercadorias para outras localida-

des.  

Vindas de direções opostas, entrecruzavam-se nas paragens jequieenses, on-
de tinham pouso obrigatórios, as tropas de Nazaré para Vitória da Conquis-
ta, de Aratuipe para o norte de Minas, de Ilhéus para Maracás, de Camamu 
para o sertão e de outras circunvizinhanças para Amargosa, nas viagens de 
ida e volta, dando um novo alento à economia. (ARAÚJO, 1997a, p. 87). 
 

 Desse modo, esses municípios eram rotas dos viajantes que tinham a cidade 

de Jequié como uma de suas paradas, além de realizarem nela atividades comerciais. 

Segundo Araújo (1997a, p. 86) ―Mal chegavam as tropas com seus carregamentos, 

                                                           
3
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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eram envolvidas por grupos de pessoas ansiosas na busca de novidades e encomen-

das, inclusive de tecidos, perfumes, pechisbeques, adornos e outros componentes do 

agrado das mulheres‖.  

 Na visão de Araújo (1997a, p. 100) este povoado: 

Estaria fadado a atingir um grande desenvolvimento, como entroncamento 
natural de várias estradas, servindo à mata e à caatinga, palmilhada por tro-
pas e boiadas, as quais o escolheram como ponto de pousada obrigatória. Pe-
la situação privilegiada que desfrutava, [...]. 
 

 Dessa forma, o município de Jequié continuou ―funcionando simultaneamente 

como centro receptor e distribuidor de mercadorias‖ no qual os produtos industriali-

zados chegavam de outras partes do país para serem distribuídos na região sudoeste 

da Bahia além de Minas Gerais, ao mesmo tempo, os produtos agrícolas eram distri-

buídos para Salvador, por exemplo, o cacau produzido no sul da Bahia (ARAÚJO, 

1997a, p. 188).  O autor argumenta que a construção da ferrovia que passava por di-

versos municípios baianos, entre eles Jequié, era fator importante na distribuição dos 

produtos econômicos pelo Brasil, além de ser uma das causas pela qual Jequié tinha 

preferência em vista de Ilhéus que tinha um porto. Como afirma Araújo (1997a, p. 

189), ―Até mesmo o cacau colhido há alguma distância de Jequié, ao invés de buscar 

o porto de Ilhéus dava preferência ao transporte ferroviário através da Estrada de 

Ferro de Nazaré‖. 

 Nessa perspectiva, este município já era visualizado pelos comerciantes des-

cendentes de italianos4 como um local que vislumbraria um importante desenvolvi-

                                                           
4 Segundo Araújo (1997a, p. 96) toda a Brasilicata foi cenário de muitas lutas inesquecíveis durante 

séculos, que se entenderam até a unificação definitiva da Itália, assim, os europeus foram afetados 
com as crises políticas que refletiram diretamente no setor agrícola, contribuindo para que os mesmos 
emigrassem para outros países durante o século XIX. Neste contexto, ―dos habitantes de Trecchina 
que se estabeleceram em Portugal, fugindo da efervescência política que intranquilizava a península 
itálica, muitos não foram bem sucedidos, emigrando novamente para outros países. Foi o que ocorreu 
com João Rotondano, José Rotondano, José Niella, precursores da colônia italiana em Jequié, anteci-
pando-se a outros patrícios [...]‖ (ARAÚJO, 1997a, p. 96). 
Posteriormente, Araújo (1997a, p. 97) afirma que ―não foi por acaso que José Rotondano e seus patrí-
cios, ao aportarem no Brasil escolheram a Bahia para movimentação dos seus negócios, uma vez que 
não dispunham de capital suficiente para enfrentar a concorrência do sul do país‖. Assim, José Roton-
dano adquiria mercadorias em Salvador e saía pelo interior do estado da Bahia comercializando, e 
visitando alguns italianos nos municípios de Areia, Maracás, Pé de Serra e Jaguaquara. Esses italianos 
foram ―atraídos pela perspectiva de lucro da região que, após o desbravamento, começava a ser ocu-
pada‖ (ARAÚJO, 1997a, p. 97). 
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mento comercial, considerando que ―a casa comercial que estabelecesse em Jequié, 

disposta a atuar nos variados ramos, iria efetuar negócios altamente compensadores, 

resgatando em curto espaço de tempo o capital aplicado‖ (ARAÚJO, 1997a, p. 101).   

 Anos depois o povoado de Jequié pertencente ao ―distrito de Maracás desde 

13 de agosto de 1880‖ (ARAÚJO, 1997a, p. 101), tornou-se cidade após a elaboração 

de projeto de lei por políticos e apresentado na Assembleia Legislativa em Salvador, 

como afirma Melo (2007, p. 23-24): 

[...] o projeto de Lei nº. 180, apresentada a Assembléia Legislativa do Estado 
da Bahia pelo deputado Lélis Piedade, que o Governador Luís Viana sancio-
nou a emancipação da cidade de Jequié e em 25 de outubro de 1897 foi to-
mada a posse do Conselho Municipal de Jequié, ficando essa data para a 
comemoração da emancipação política de Jequié. A elevação de sua catego-
ria para Cidade registra-se na lei 7795, sancionada pelo governador Araújo 
Pinho. 
 

 Em 1911, os moradores de Jequié vivenciaram um ato inusitado, 

Quando o governador Aurélio Viana convocou os deputados e senadores es-
taduais para se reunirem em Jequié que, se necessário, poderia se converter, 
provisoriamente, em sede do governo estadual, por estar mais longe da força 
federal. 
As raízes da crise podem ser encontradas na acesa campanha eleitoral, ferida 
no governo Nilo Peçanha, entre hermistas e civilistas. A Bahia e São Paulo, 
que defendiam a candidatura de Rui Barbosa à presidente da República, fo-
ram derrotados pela política de Pinheiro Machado, que terminou guiando ao 
cargo de primeiro magistrado do País um sobrinho de Deodoro da Fonseca. 
(ARAÚJO, 1997b, p. 136). 
 

 A partir dos diversos acontecimentos políticos no estado da Bahia, os deputa-

dos e senadores pertencentes a corrente política de José Marcelino deslocaram-se de 

Salvador para Jequié ficando hospedados nas ―residências do cônego Jacinto, de Ciri-

lo Praxedes da Silva, de Cantídio de Almeida e de José Alves Pereira‖ (ARAÚJO, 

1997b, p. 137). Segundo indica Araújo (1997b, p. 138): 

Enquanto os legisladores fiéis ao governo se reuniram em Jequié, o deputa-
do Arlindo Leone e outros que recorreram à justiça, obtiveram significativa 
vitória junto ao juiz federal Paulo Fontes, que considerou ilegal a posição as-
sumida pelo governo baiano.  
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
Como Jequié era uma das paradas obrigatórias dos tropeiros. Os italianos visualizaram que seria o 
local ideal para uma casa comercial, sendo fator principal para José Rotondano e José Niella abrirem 
seu próprio comércio em 1882, na atual Praça Luiz Viana (ARAÚJO, 1997a).  
5
  Essa lei foi sancionada em 13 de junho de 1910, em homenagem ao padroeiro local – Santo Antônio 

(ARAÚJO, 1997b).  
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 Esse fato foi o pivô para que:  

Por determinação do general Mena Barreto, Ministro da Guerra, o coman-
dante das tropas do Exercito na Bahia, general Sotero Menezes [...], no afã de 
prestigiar a decisão do Juiz Paulo Fontes não hesitou em bombardear a cida-
de do Salvador, atingindo o Palácio do Governo, a Câmara dos Deputados, o 
Teatro São João e a prefeitura [...]. 
A notícia do bombardeio da cidade do Salvador chegou a Jequié no mesmo 
dia, fazendo com que os parlamentares retornassem à capital do Estado [...] 
(ARAÚJO, 1997b, p. 138). 
 

 Por isso, com base nas informações acima, imagina-se porquê a pretensão de 

tornar a cidade de Jequié, provisoriamente, capital da Bahia não se consolidou devi-

do aos fatores exposto por ARAÚJO (1997b). 

 Ainda sobre o contexto histórico de Jequié no período compreendido entre 

1934–1971 pode-se destacar que ao longo da história, esta cidade foi influenciada por 

diversos fatos que ocorreram paralelamente com acontecimentos que marcaram o 

Brasil e o estado da Bahia, por exemplo, a Revolução de 19306, o Estado Novo7, a Se-

gunda Guerra Mundial8 e o Regime Militar9. 

 Na década de 1930, o Brasil sofreu algumas alterações com a Revolução 30, a 

qual abarcou os estados brasileiros provocando transformações em seus diversos se-

tores. Nesse sentido, o movimento revolucionário de 1930 refletiu na Bahia e também 

na cidade de Jequié, já que  

Na sede do município, os profissionais liberais, os jovens, os comerciários, os 
negociantes, na sua maior parte, saturado [sic] com os resultados das elei-
ções de ‗bico de pena‘, apoiavam abertamente os revolucionários, contra-
pondo-se aos fazendeiros, preocupados em se manter no poder através dos 
currais eleitorais. Manifestações populares ocorriam a cada momento, apoi-
adas pelo ‗Correio de Jequié‘, de propriedade de Agostinho Martins e Juvên-
cio Menezes, de nada valendo as tentativas de esvaziamento levadas a efeito 
pelo delegado de polícia Heitor Pires Drummond. (ARAÚJO, 1997b, p. 186). 

                                                           
6
 ―[...] movimento revolucionário sob a liderança civil de Getúlio Dornelles Vargas (RS) e a chefia mili-

tar do Tenente-Coronel Pedro Aurélio de Góis Monteiro que, iniciado em 3 de outubro, no Rio Grande 
do Sul, com apoio das Forças Armadas, depõe o Presidente da República Washington Luís Pereira de 
Sousa (RJ)‖ (SILVA NETO, 2003, p. 370). 
7 ―O Estado Novo foi o período da história brasileira, entre 1937 e 1945, no qual o país foi governado 
por Getúlio Vargas sob regime ditatorial‖(SANTOS; SANTOS, 2009, p. 1).  
8 ―A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a 
maioria das nações do mundo — incluindo todas as grandes potências — organizadas em duas alian-
ças militares opostas: os Aliados e o Eixo‖ (GUEDES, 2015, p. 94). 
9 ―O golpe de 1964 reintroduz o regime autoritário no país. Durante os 21 anos de ditadura militar, 
alguns dos aspectos centrais desse modelo foram acentuados, notadamente a centralização do poder 
do Estado, o fortalecimento do Executivo paralelamente ao debilitamento do Legislativo e dos parti-
dos, a representação dos interesses pela via do corporativismo estatal e o reforço do padrão insulado e 
fragmentado de negociação entre as elites empresariais e estatais‖ (DINIZ, 1999, p. 29).  
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 O autor do livro ―Capítulos da História de Jequié‖ Émerson Pinto de Araújo 

(1997b, p. 187) indica que durante o período da revolução de 1930 ―Os ânimos foram 

ficando cada vez mais acirrados, deixando a cidade em polvorosa nos primeiros dias 

de outubro, quando as casas dos simpatizantes da Revolução amanheceram assina-

ladas com uma cruz‖. Ainda nessa linha, Araújo (1997b, p. 187) ressalta que no dia 13 

de outubro de 1930 o representante do Tiro de Guerra Joaquim Saback10 convocou 

através de edital os ―atiradores, reservistas e cidadãos que estivessem na faixa com-

preendida entre os 17 e 30 anos‖, provocando lágrimas e tristeza nos jequieenses no 

momento do embarque dos convocados para o Rio Grande do Sul. Nessa perspecti-

va, no dia 25 de outubro de 1930 

A notícia da vitória da Revolução chegou a Jequié por volta das 18 horas do 
dia 25. Imediatamente o povo ganhou a rua, entre discursos e pipocar de fo-
guetes, concentrando-se na Praça Rui Barbosa, depois de uma passeata pelos 
principais logradouros públicos.  
Empurrado pela massa popular, o delegado Drummond desapareceu jun-
tamente com sua ordenança, deixando acéfala a delegacia de polícia. (ARA-
ÚJO, 1997b, p. 187). 
 

 Segundo Araújo (1997b, p. 190) a cidade de Jequié passou por muitos proble-

mas como: invasão dos jagunços, banditismo, uma tempestade violenta, dentre ou-

tras situações, no dia 10 de novembro de 1930 foi empossado o primeiro prefeito11, 

―denominação que substituía a palavra intendente, na pessoa de Gustavo dos Santos, 

nomeado por Leopoldo Amaral interventor da Bahia‖ (Grifo do autor).  Consequen-

temente,  

Durante o período que se seguiu à Revolução de 1930, contam-se entre as 
iniciativas levadas a efeito: a criação do Ginásio de Jequié; o aparecimento de 
novas entidades, como o Jequié Tênis Clube, a Liga Jequieense de Desportos 
Terrestres, o Rotary Clube de Jequié, a Associação Comercial de Jequié e os 
vários sindicatos; a instalação, em 1936, de aparelhos sonoros nos cinemas 
locais[...]; a construção da ponte sobre o Rio das Contas [...]. (ARAÚJO, 
1997b, p. 219). 
 

 Dessa forma, Araújo (1997b, p. 209) assevera que na década de 1940: 

[...] a economia e o comércio local iam de vento em popa12. A prova disso é 
que o orçamento municipal que era em 1939 de 656 contos de réis foi arre-

                                                           
10―Sargento José Joaquim Saback [...] primeiro instrutor do ‗Tiro de Guerra de Jequié‘‖ (ARAÚJO, 
1997a, p. 317). 
11 No apêndice A encontra-se o quadro com os prefeitos de Jequié de 1933 a 1971. 
12 A economia de Jequié era baseada nas atividades comerciais, na pecuária e na agricultura (ARAÚ-
JO, 1997a). 
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dondado para 800 contos, exercendo as funções de prefeito nomeado pelo 
regime do autoritarismo imposto pelo Estado Novo, Eliezer de Souza San-
tos. 
 

 Outros acontecimentos que fizeram parte do contexto histórico de Jequié fo-

ram o Estado Novo, a Segunda Guerra Mundial e o Regime Militar, como já citamos 

anteriormente. Esses episódios envolveram a história do Brasil, influenciando os se-

tores econômicos, sociais, educacionais e políticos dos estados brasileiros. Estes perí-

odos foram marcados por muita violência e opressão, retirando dos cidadãos todos 

os direitos, entre eles o de opinião.  Em Jequié não foi diferente, pois segundo Araújo 

(1997b, p. 218) a partir de 1937: 

Seguiram-se as prisões ostensivas dos principais dirigentes do integralismo, 
a cargo do major Amorim, o que provocou vexames no seio da população 
jequieense, inimiga declarada de qualquer excesso. 
O mesmo quadro se repetiu, [...] quando alguns cidadãos, injustiçados acu-
sados de subversivos, foram recolhidos aos quartéis, nos dias que se segui-
ram ao movimento de 1º de abril de 1964 [...]. Este horror à violência, sempre 
foi uma constante na vida da cidade, que sofreu, no passado, os efeitos tru-
culentos do banditismo. 
 

 Dessa forma, os moradores de Jequié presenciaram e sofreram com diversos 

problemas causados pelos acontecimentos que afetaram os estados brasileiros, entre 

eles a Bahia, mas ―o fato da cidade se ter formado de pessoas oriundas de pontos di-

ferentes do Estado, criou, desde cedo, um clima de tolerância que ainda hoje se tra-

duz na hospitalidade dispensada‖ (ARAÚJO, 1997b, p. 223). Sendo assim, os jequie-

enses conseguiram vencer as dificuldades e reorganizaram suas vidas.  

Segundo Araújo (1997b, p. 223), ―Este espírito de solidariedade sempre foi 

uma constante, quer nos momentos de alegria, quer nas horas difíceis, quando as 

famílias se irmanam na defesa do interesse comum, conforme se verificou na luta 

contra o banditismo [...] reconstruindo a cidade‖.  

 No que tange ao contexto político, desde sua emancipação, Jequié, já demos-

trava seu poder político no estado da Bahia, tornando-se uma das cidades que se des-

tacou no cenário baiano com grandes nomes na esfera federal e estadual, por exem-

plo, no Senado, no governo do estado da Bahia, na Assembleia Legislativa, na Câma-

ra dos deputados federais e estadual13. Esses fatores foram de suma relevância para 

                                                           
13

 ―Antônio Lomanto Junior exerceu o mandato de Governador do estado de 1964 à 1967, sendo o úl-
timo governador eleito democraticamente nesse período, pois logo após a sua eleição  o Brasil atraves-
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que esta cidade recebesse contribuições para o seu crescimento econômico, social, 

educacional e cultural. 

1.3 Aspectos relevantes do funcionamento do Grupo Escolar Castro Alves em 

Jequié-Bahia (1934-1971): quando tudo começou  

 
 A construção do Grupo Escolar Castro Alves teve início no ano de 1933, na 

gestão do prefeito interino João Carlos Borges, no mesmo ano o referido prefeito 

afastou-se da gestão por motivo de doença, deixando essa obra que foi considerada 

como um marco para a sua administração.   

Figura 1 – Construção do Grupo Escolar Castro Alves, 1933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Memorial do Grupo Escolar Castro Alves, 19--, p. 8. 

 

                                                                                                                                                                                     
sou o período ditatorial só retornando a democracia eleitoral  no ano 1988 com a promulgação da 
Constituição Federal‖ ( MELO, 2007,  p.  24). Foi também Senador da República.  
Outra pessoa que fez parte da vida política do estado da Bahia, mas conviveu em Jequié foi ―César 
Augusto Rabello Borges, eleito deputado estadual Constituinte pelo Partido da Frente Liberal, PFL, 
1987-1991, reeleito, PFL, 1991-1995, licenciou-se de 1991-1994; vice-governador do Estado da Bahia, 
1994-1998. Eleito governador do Estado da Bahia, 1999-2003, renunciou em dez. 2002. Eleito senador, 
2003-2011‖ (ALEB, 19--, p. 1).   
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Em um Jogral14 realizado pelos alunos do Grupo Escolar Castro Alves para 

comemorar os cinquenta anos dessa instituição de ensino foi relatado um pouco da 

história da instalação do grupo escolar em Jequié. 

Comenta-se que em 1932, Jequié só contava com algumas Escolas públicas 

isoladas e poucas particulares. E por ser grande o número de crianças sem 

frequentar o primário, por escassez de casas de ensino, a preocupação de to-

dos era / criar outras, com urgência. A situação do país não era das melho-

res... mesmo assim, lançou-se a pedra fundamental, à Rua Nova, hoje Ave-

nida Rio Branco, para a edificação de um prédio para funcionar um Grupo 

Escolar. A sua construção era acompanhada por todos; uns com otimismo, 

outros fazendo comentários/ negativos, alguns com despeito, mas todos cu-

riosos a cada dia. E aquela obra tomava forma. As crianças observavam com 

carinho, às vezes preocupadas e muitas com ansiedade, aguardavam a inau-

guração. Concluída a obra, esperava-se os equipamentos para o seu funcio-

namento. E tudo fora previsto. Na cidade não se comentava outra coisa... 

(MEMORIAL DO GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES, 19--, p. 63). 

 

 A implantação do Grupo Escolar Castro Alves em Jequié aconteceu em 19 de 

agosto de 1934. Segundo uma cópia da ata de inauguração e demais informações que 

constam no memorial dessa instituição de ensino e através de registros fotográficos 

da época, na data da inauguração da referida instituição de ensino estavam presentes 

várias autoridades, por exemplo, o governador da Bahia Juracy Magalhaes15, Álvaro 

Navarro Ramos16, Pacheco de Oliveira17, Magalhães Neto18, Lauro Passos19, Padre 

                                                           
14

 Encontra-se no Memorial do Grupo Escolar Castro Alves.  
15 Juracy Montenegro Magalhães (1905-2001), estudou no estado do Ceará, em seguida ingressou na 

carreira militar na qual se destacou, foi tenente e oficial de ligação entre o Exército e a Marinha. Na 
política Juracy Magalhães ocupou vários cargos, Governado da Bahia por três mandatos ficando no 
cargo de 1931 até 1937, realizando várias obras: concluiu as hidrelétricas de Funil e Barranco; criou a 
Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba); construiu estradas e várias escolas na capital do estado 
e no interior, por exemplo, o Grupo Escolar Castro Alves em Jequié; criou o Setor de Educação Especi-
alizada para crianças excepcionais, surdos, mudos e cegos, entre outras obras.   Ainda na carreira polí-
tica Juracy participou de vários conflitos e movimentos, além da criação de partidos políticos, durante 
sua trajetória foi senador, deputado federal, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Ministro da 
Justiça, presidente da Petrobras, dentre outros cargos ocupados no Brasil e no exterior. (CPDOC/FGV, 
2009a). 
16 Engenheiro Agrônomo, foi secretário de agricultura no governo de Juracy Magalhães na década de 

30 do século XX no estado da Bahia. No exercício de sua função deixou várias obras que beneficiaram 
os municípios baianos, entre elas a Estação Experimental de Citricultura, Sericultura e Fruticultura, 
construiu o edifício-sede do Instituto do cacau, do fumo e da pecuária, após a gestão de secretário foi 
ser presidente da Cooperativa do Instituto de Pecuária da Bahia. (MACHADO, 2016).  
17 João Pacheco de Oliveira (1880-1951) formou-se em Direito em 1902 pela Faculdade de Direito da 

Bahia, foi inspetor federal dessa faculdade de 1907 a 1911, em 1908 iniciou sua carreira no jornalismo. 
Elegeu-se em 1909 como deputado estadual da Bahia e reelegeu-se em 1911, também como deputado 
estadual, sendo autor da lei que criou o feriado do dia do trabalho na Bahia em 1º de maio. Foi mili-
tante no movimento que promoveu a candidatura de Rui Barbosa à presidente da República de 1909 a 
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Altino Freire20, João Carlos Borges21 dentre outras pessoas importantes da comuni-

dade (figura 2).  

Ainda no jogral, a história do Grupo Escolar Castro Alves continua sendo con-

tada pelos alunos, com intuito de comemorar o aniversário dessa instituição. Então, 

um aluno perguntou: ―Foi no dia 20 de agosto?‖ e o outro respondeu: 

– Você não sabe? A nossa pró nos contou: Era 19 de agosto de 1934. A cidade 
se aparelhara para as festividades: um avião sobrevoou-a soltando panfletos; 
autoridades, prefeitos de localidades vizinhas, senhoras e senhorinhas do 
escol social ali compareceram. Recepções e foguetórios não faltaram: crian-
ças de outras escolas e as já matriculadas ali, vestidas de branco, foram espe-
rá-los / na Estação da Estrada de Ferro, pois chegariam num trem especial. 
Na sala da Biblioteca daquele Prédio fôra realizada a Sessão de inauguração, 
que todos/ esperavam. (MEMORIAL DO GRUPO ESCOLAR CASTRO AL-
VES, 19--, p. 63). 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
1910. Já em 1915 foi eleito como deputado federal pela Bahia, mas não exerceu o cargo, no ano seguin-
te conquistou uma cadeira no legislativo ficando no cargo (1916-1921). A partir da década 1930 Pache-
co de Oliveira vivenciou várias transformações em sua vida, na qual foi deputado federal, presidente 
da Assembleia temporariamente, senador e ministro do Superior — então Supremo — Tribunal Mili-
tar (STM). Na década de 1940, Oliveira também participou da criação de vários partidos, dedicando 
sua vida à política, à advocacia e à imprensa da Bahia na qual ocupou vários cargos. (CPDOC/FGV, 
2009b).  
18 Francisco Peixoto de Magalhães Neto (1897-1969) formou-se médico pela Faculdade de Medicina da 

Bahia em 1919, nessa instituição realizou vários trabalhos. No ano de 1920 foi médico interino do Insti-
tuto Osvaldo Cruz, na Bahia. Atuou como diretor do Hospital São João de Deus, além de diretor de 
expediente na Secretaria de Saúde e Assistência Pública da Bahia, foi professor de Psiquiatria na fa-
culdade na qual se formou. Magalhães Neto foi eleito deputado em 1933, participou de vários traba-
lhos na Assembleia Nacional Constituinte da Bahia, seu mandato foi prolongado até 1935, logo após 
foi eleito para deputado federal ficando no cargo até 1937, quando o Estado Novo aboliu os órgãos 
legislativos. Magalhães Neto após essa época não exerceu mais nenhum cargo no legislativo, porém 
seu filho Antônio Carlos Magalhães continuou na carreira política sendo deputado federal e governa-
dor da Bahia. (CPDOC/FGV, 2009c). 
19 Lauro de Almeida Passos (1899-1982) estudou na Faculdade de Medicina da Bahia, na qual formou-

se médico em 1921. Foi médico-auxiliar do Departamento Nacional de Saúde Pública da Bahia até 
1928, exerceu também a função de médico do Serviço de Profilaxia Rural. Em 1933 foi eleito como 
deputado da Assembleia Nacional Constituinte pela Bahia exercendo o cargo de deputado até 1937. 
No ano seguinte foi presidente da Caixa Econômica da Bahia (1938-1941). Ainda como parte de sua 
carreira política foi eleito prefeito de Cruz das Almas (BA). (CPDOC/FGV, 2009d). 
20

 O Padre Altino Freire do Espírito Santo foi pároco da Igreja de Santo Antônio em Jequié. (FER-
NANDES, 2012).  
21 Foi prefeito intendente de 1924 até 1927, no exercício de sua função sancionou leis de isenção de 

impostos municipais à empresa de telefonia da cidade, além de firmar convênio com autoridades para 
instalação de luz elétrica em Jequié. No período de 1932 a 1933 ocupou o cargo de prefeito substituto 
afastando-se do cargo para tratamento de saúde, nessa etapa da sua administração deixou como uma 
de suas obras o Grupo Escolar Castro Alves. Posteriormente, João Carlos Borges teve descendentes 
que ingressaram na carreira política, seu filho Waldomiro Borges de Souza (prefeito de Jequié) e seu 
neto Cesar Borges (governador da Bahia). (FERNANDES, 2012). 
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Figura 2 – Inauguração do Grupo Escolar Castro Alves, 19 de agosto de 1934 
 

Fonte: Magalhães, 2007, p. 183. 
 

Quanto ao funcionamento do Grupo Escolar Castro Alves, encontramos do-

cumentos que indicam que o início das suas atividades educacionais aconteceu a par-

tir da data da inauguração com as quatro séries do ensino primário. Sendo distribuí-

da da seguinte forma: três turmas do 1º ano (A, B e C), duas turmas do 2º ano, uma 

turma do 3º ano e uma turma do 4º ano. Segundo informação que consta no Memori-

al.  

Aos 20 dias do mês de agôsto de 1934, um dia após a inauguração do Grupo 
Escolar Castro Alves, na presença de todas as professoras, foi empossada, 
para dirigir aquele Estabelecimento, a Profa. FARAILDES SANTOS. Às pro-
fessoras que tomaram posse e auxiliaram a Diretora, foram distribuídas as 
classes, da seguinte maneira: para reger as turmas de 3º e 4º anos foi desig-
nada a professora Maria Ferreira de Souza; ficaram com o 2º ano, as Profes-
soras Alzira Leitão de Carvalho e Faraildes Santos, então Diretora. O 1º ano 
foi dividido em A-B-C, sendo designadas, para o 1º ano A, as Professora Zu-
leika Burgos de Alencar, Stellite da Veiga Rêgo e Alyria Argollo Pereira, 
substituta da Profa. Anita Bittencourt; com o 1º ano B, ficaram as Profas. 
Adalgisa de Oliveira Dantas e Edith Santos; à frente do 1º ano C, esteve a 
Profa. Floripes Maciel Sodré, que deram início aos seus trabalhos escolares, 
enfrentando os encargos que lhe foram confiados, a todo vapor, cheias de 
dedicação e coragem.  (MEMORIAL DO GRUPO ESCOLAR CASTRO AL-
VES, 19--, p. 32). 
 

 Sendo assim, os alunos do referido grupo escolar eram promovidos do 1º ano 

A para o B, e assim sucessivamente de acordo com o nível de aprendizagem adequa-
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do para a série, como trataremos posteriormente na parte que aborda a temática ava-

liação.  

 De acordo com Bencostta (2001, p. 107) os grupos escolares surgiram no início 

do período republicano, momento em que:  

[...] o debate entre intelectuais, políticos e educadores paulistas fluía para um 
tipo de escola primária que pretendia ser moderna e diferente daquela exis-
tente no Império: carente de edifícios, mobiliários e livros didáticos, precário 
em pessoal docente qualificado para o ensino de crianças e distante dos mo-
dernos métodos pedagógicos.(Grifo do autor).  
 

 Ainda sobre a construção dos grupos escolares nos estados brasileiros Ben-

costta (2001, p. 107) salienta que: 

[...] foi entendida como um investimento que contribuiria para a consolida-
ção de uma intencionalidade que procurava, por sua vez, esquecer a experi-
ência do Império e apresentar um novo tipo de educação que pretendia ser 
popular e universal. 
 

  Nesse sentindo, por meio das fontes encontradas, percebemos indícios de que 

a construção do grupo escolar em estudo apresentava a mesma perspectiva destaca-

da por Bencostta (2001).    

 A instalação do prédio no qual funcionava o Grupo Escolar Castro Alves em 

Jequié aconteceu no centro da cidade, próxima de vários monumentos importantes, a 

exemplo da Igreja Matriz de Santo Antônio. A localização em ponto de destaque do 

cenário urbano não foi peculiaridade do município de Jequié, pois em outras cidades 

as construções dos grupos escolares também ocorreram dessa maneira, como nos 

afirma Souza (1998, p. 126): 

Nas cidades do interior, o grupo escolar encontrava-se localizado, geralmen-
te, no centro do núcleo urbano ou em suas imediações, ocupando na trama 
urbanística um lugar de destaque ao lado de outras instituições públicas: a 
igreja, a coletoria, o correio, a Câmara Municipal, o que denotava o grau de 
importância desses estabelecimentos de ensino. 
 

 Assim, o Grupo Escolar Castro Alves foi a primeira instituição de ensino pri-

mário pública de Jequié, apresentando uma arquitetura com estilo neocolonial, sua 

estrutura física é composta por dois pavilhões simétricos. Com relação as característi-

cas dos grupos escolares, Souza (1998, p. 130-132) confirma que: 

A maior parte dos grupos escolares de dois pavimentos foi construída como 
um bloco compacto, com entradas laterais e frontões centrais apresentando 
uma monumentalidade austera, impactante, com suas amplas e inumeráveis 
janelas. Cravados no meio dos terrenos, esses grupos acentuavam o contras-
te com as demais edificações no seu entorno. 
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  Nas figuras 3 e 4 é possível observar, que o Grupo Escolar Castro Alves apre-

senta as características descritas na citação de Souza (1998), em que o prédio encon-

tra-se próximo a Catedral localizada no centro da cidade de Jequié.  

Figura 3 – Grupo Escolar Castro Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Museu Histórico de Jequié João Carlos Borges22, 19--23. 

 

 Para Bencostta (2001, p. 105): 

A construção de edifícios específicos para os grupos escolares foi uma preo-
cupação das administrações dos Estados que tinha no urbano o espaço privi-
legiado para a sua edificação, em especial, nas capitais e cidades prósperas 
economicamente. Em regra geral, a localização dos edifícios escolares deve-
ria funcionar como ponto de destaque na cena urbana, de modo que se tor-
nasse visível, enquanto signo de um ideal republicano, uma gramática dis-
cursiva arquitetônica que enaltecia o novo regime. 
 
 
 
 

                                                           
22

 Localizado no antigo Grupo Escolar Castro Alves. 
23 Não identificamos o ano exato da imagem. 
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Figura 4 – Vista parcial da cidade de Jequié 

Fonte: Museu Histórico de Jequié João Carlos Borges, 1953. 

 
 As implantações dos grupos escolares nesses pontos estratégicos serviam para 

demonstrar a importância da instituição escolar para a comunidade. Essa realidade 

não foi exclusiva da cidade de Jequié, outras cidades também adotaram essa estraté-

gia na construção de grupos escolares, segundo Souza (1998, p. 124) ―Em muitas ci-

dades, ao lado da igreja, da Câmara Municipal, da cadeia e dos palacetes dos senho-

res e coronéis, os portentosos do lugar, o grupo escolar reluzia como um dos mais 

bonitos prédios públicos‖.   

A discussão acerca dos prédios dos grupos escolares é relevante, na medida 

em que, pela primeira vez, idealizou-se instalações específicas para a educação for-

mal, uma vez que uma das características das escolas isoladas era não possuírem 

prédios próprios e com condições ideais de atender as finalidades educacionais pro-

postas pelo governo republicano. Com relação à relevância no planejamento arquite-

tônico dos grupos escolares, Bencostta (2001, p. 111) indica que ―Apesar de possuí-

rem um programa arquitetônico que os identificava enquanto espaços públicos de 

escolarização, a introdução desse tipo de edifício público [...] seguiu, parcialmente, as 

regras de construção ancoradas nas normas e preceitos da moderna pedagogia‖ (Grifo 

do autor). Nesse sentido,  
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[...] para os poderes públicos, tornou-se imperativo empregar recursos na 
construção dos edifícios escolares convenientes à sua função. Entretanto, es-
te investimento, que contribuiu para o enaltecimento da República, tornou-
se muito mais uma estratégia de visibilidade do que uma ação que necessa-
riamente democratizaria a escola. (BENCOSTTA, 2001, p. 110-111). 
 

 Segundo informação que consta no Memorial do Grupo Escolar Castro Alves, 

no interior do grupo escolar contém oito salas de aula, uma biblioteca, seis sanitários, 

dois bebedouros, dois pátios para recreação com dois corredores com entradas late-

rais que davam acesso as salas de aula, uma cozinha e seis depósitos, dois pavimen-

tos abaixo da rua denominado porão. Em depoimento a ex-aluna e ex-professora 

Marlene Michele da Silva (2016)24 comentou sobre o uso destes pavimentos localiza-

dos no ―porão‖ como salas de aula ao relatar:  

Eu ensinei no Castro Alves à noite, curso noturno. Naquele tempo tinha du-
as salas embaixo, chamava o porão. As salas não tinham nem condição de 
funcionarem. Mas depois eu passei para a parte de cima. Os alunos eram 
bastante interessados, porque à noite quando vai, é porque quer mesmo 
aprender. Era um horário também de sete às dez da noite, quinze para dez 
batia a campa25 para o encerramento do turno. Era bom o aproveitamento, 
eu gostava... 

 
 Com relação ao acesso ao interior do grupo escolar acontecia pela entrada 

principal ou por uma das duas entradas laterais. De acordo com a declaração da ex-

aluna e ex-professora Marlene Michele da Silva (2016) ―Até a entrada que os alunos 

passavam, não passava pela diretoria da escola, já tinha um lugar bem distinto do 

professor e do aluno. Tinha bem esse respeito, porque era tido como respeito na épo-

ca, [...]‖. Dessa forma, os alunos tinham acesso ao interior do Grupo Escolar Castro 

Alves pela entrada lateral, como foi confirmado pela ex-aluna Ana Maria Lima Ge-

ambastiani26 (2016). Nesse prisma, Buffa e Pinto (2002, p. 20) confirmam que ―ao con-

trário da entrada principal, as entradas comuns para alunos são separadas conforme 

se definem aos meninos ou às meninas‖. 

 No que tange a divisão das salas entre os professores que lecionavam no gru-

po escolar a ex-professora e ex-diretora Hildete Pinheiro Camurugi da Silva 27(2015) 

afirma que: 

                                                           
24

 Estudou no Grupo Escolar Castro Alves no período compreendido entre 1948 a 1950 e foi professora 
desta instituição a partir de 1958 até a década de 1970. 
25 Campainha. 
26

 Aluna do Grupo Escolar Castro Alves na década de 1970. 
27

 Foi professora, assistente da diretora e diretora do Grupo Escolar Castro Alves entre 1959 a 1980. 
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[...] nós tínhamos a sala do quinto ano sempre a primeira sala ali da frente, 
quarto e quinto ano, depois tinha o terceiro e lá no fundo sempre era o pri-
meiro ano, dependendo assim das professoras que chegassem tinha seu pri-
vilégio, quando chegava primeiro escolhiam sua classe e dava privilégio de 
escolher a sala. Então quando às vezes chegava depois tinha que ficar com a 
que encontrava, [...]. 
 

 Na figura 5 é possível localizar as informações pertinentes sobre o interior do 

Grupo Escolar Castro Alves, reconhecimento realizado pela ex-aluna Ana Maria Li-

ma Geambastiani (2016).   

Figura 5 – Planta baixa do Grupo Escolar Castro Alves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jequié. Secretaria de Infraestrutura, 2016. 

 

 Com base nas informações descritas na planta baixa do Grupo Escolar Castro 

Alves (figura 5), percebe-se que ―as edificações são simétricas, com um programa 

arquitetônico, no caso dos Grupos Escolares, composto basicamente por oito salas de 

aula, quatro para cada sexo, e um número reduzido de ambientes administrativos‖ 
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(BUFFA; PINTO, 2002, p. 37). Por meio da citação dos autores é notório que o grupo 

escolar em estudo enquadrava-se nas descrições apresentadas por outras instituições 

de ensino localizadas em cidades de outros estados brasileiros.  

 Nesse sentido, na figura 5, o local destinado aos banheiros (legenda 10) tam-

bém atendem aos requisitos destacados por Buffa e Pinto (2001, p. 20), já que ―os sa-

nitários devem ser separados do pátio e próximos a um caminho coberto, estrita se-

paração, asseio e limpeza devem ser observados‖.  

 Sendo assim, o formato arquitetônico do Grupo Escolar Castro Alves em de-

terminado período foi decisivo para representar sua forma de funcionamento, ou 

seja, as crianças do sexo feminino estudavam do lado direito e do sexo masculino 

estudavam do lado esquerdo, já em outros períodos, as classes eram mistas. Foi pos-

sível comprovar essa informação através de atas de exames finais, fotos e depoimen-

tos de ex-alunos e ex-professores do período pesquisado. 

A simetria, característica marcante desses ‗estilos classicizantes‘, garantiu, 
em todos os projetos de grupos escolares, a perfeita divisão entre a ala mas-
culina e a feminina. A solidez desses edifícios seguramente ancorados no 
terreno ia ao encontro da nova proposta pedagógica. (BUFFA; PINTO, 2002, 
p. 47). 
 

  A ex-aluna e ex-professora Sonia Bahiense Braga28, afirma que na época em 

que estudou no grupo escolar, a sala de aula ―era separado feminino e masculino‖, 

sendo que ―era assim, um pavilhão masculino e um pavilhão feminino‖, ainda sobre 

o assunto, a ex-aluna reforça que o pavilhão ―direito era o feminino e esquerdo era o 

masculino‖. Segundo Souza (1998, p. 129): 

Ainda como característica geral desses edifícios destaca-se a simetria das 
plantas demarcando a separação dos sexos – ala para meninos e ala para 
meninas –, cumprindo a prescrição legal. Nesse caso, um requisito de natu-
reza moral e social condicionou toda a disposição arquitetônica.  

 
 Contribuindo com essa afirmação a ex-aluna e ex-professora Marlene Michele 

da Silva (2016) comenta que nos anos que estudou no Grupo Escolar Castro Alves a 

classe não era mista, era separada, ou seja, na sala que ela estudava ―só estudava 

aluna do sexo feminino‖, no geral ―era só, separados, o grupo de menina em uma 

sala e de menino em outra‖.   

                                                           
28

 Aluna do grupo escolar nos anos de 1953 a 1955 e professora dessa mesma instituição no período 
compreendido entre 1963 a 1965. 
Vale salientar que quando aluna seu nome era Sonia Campos Bahiense. 
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 Como destacamos anteriormente, essa forma de organização das salas de au-

las dos grupos escolares não foi exclusiva do Grupo Escolar Castro Alves em Jequié, 

em outras localidades também ocorreu essa divisão durante o período de funciona-

mento dessas intuições escolares. Uma vez que, 

A separação entre meninos e meninas também prevaleceu durante boa parte 
do século XX, ratificando valores sociais ancorados na moral religiosa. Ape-
nas em localidades onde não havia número suficiente de crianças de um 
mesmo sexo para o funcionamento da escola era permitido salas mistas. Nos 
grupos escolares, esta separação foi reforçada na distribuição dos espaços - 
entradas específicas para a seção masculina e feminina, alas e classes distin-
tas. (SOUZA, 2008, p. 48). 
 

 A organização dos alunos em sala mista ou separada por sexo feminino e mas-

culino nos grupos escolares estava sancionada na legislação do Estado da Bahia. As-

sim, a Lei n. 1.293, de 9 de novembro de 1918 estabelecia: 

Paragrapho único29 — Só haverá escolas elementares mixtas nas localidades 
em que o número de alunos não fôr sufficiente para ser mantida uma escola 
para cada sexo. 
Artigo 28.º— O grupo escolar será composto de uma escola infantil, duas 
elementares uma para cada sexo e duas complementares, sendo também 
uma para cada sexo, [...]. (BAHIA, 1918 apud SANTANA et al., 2011, p. 281). 
 

 Ainda sobre a temática, a ex-aluna Maria Amália Ribeiro Silva30 contribuiu 

dizendo que as salas não eram mistas durante os anos que a mesma estudou no gru-

po escolar: 

Não, não, era meninas de um lado do grupo e meninos do outro lado, ti-
nham dois pavilhões. Do lado direito que dá acesso ao fundo para igreja era 
as meninas, o que dava acesso ao fundo lá para o lado da Artcorpus31 era os 
meninos. E para cá para o lado da Catedral era as meninas. (SILVA, 2016). 

 
 Continuando a conversa sobre a localização das salas a onde as meninas e os 

meninos estudavam a ex-aluna Maria Amália Ribeiro Silva (2016) confirma ―Aquele 

lado que era o lado do Varejão32, que era o lado da Catedral era as meninas, para lá 

para o lado da academia, da casa de sapato33 ali a esquina era os meninos. E aí quan-

do saia espalhava tudo, mas pouco a gente se encontrava com os meninos‖.  

                                                           
29

 Em toda a escrita deste trabalho optamos por adotar a ortografia presente nos documentos históri-
cos.  
30 Aluna do grupo escolar em estudo no período de 1951 a 1956. 
31 Atualmente funciona uma academia de ginastica denominada Artcorpus.  
32 Nas décadas que compreende o período da pesquisa funcionava o cinema Cine Teatro Jequié. 
33 Comércio atual. 
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 Em algumas falas dos ex-alunos são identificados que a divisão das crianças, 

meninos e meninas, permanecia até durante o horário de recreio. A ex-aluna e ex-

professora Sonia Bahiense Braga (2016) declarou que ―Sim, era todos separados‖ du-

rante a entrevista perguntamos se havia alguma justificativa porque acontecia essa 

separação das crianças? E a ex-aluna e ex-professora afirmou ―Não, na época era lei, 

e lei deve ser cumprida. Quando eu comecei a ensinar, já eram mistas as salas ‖.  

Ainda sobre essa separação das crianças no recreio, a ex-aluna Maria Amália Ribeiro 

Silva (2016) confirmou ―Era separados, tinha dois pátios. Sempre os professores esta-

vam por perto ou o vigia da escola, tinha uma merendeira muito conhecida a dona 

Amália Ferreira. Amália Ferreira era ótima e aí pronto‖.  

 O Grupo Escolar Castro Alves apresentava em sua estrutura física uma área 

aberta (figuras 5 e 6) composta por um coreto (figuras 5 e 7) em ambos os lados. Res-

saltamos que esse local era utilizado pelos professores para recepcionar os alunos 

antes de entrar para a sala, com intuito de cantar o hino e fazer o momento de oração, 

além de ser um local destinado para o recreio dos alunos.  Segundo as informações 

de Bencostta (2001, p. 129) esse tipo de arquitetura fazia parte de outros grupos esco-

lares, assim: 

[...] esse projeto se destacava pela riqueza de harmonia no jogo de volumes 
da fachada, presente nos dois blocos. A separação entre os espaços de ensino pa-
ra meninos e meninas, interligados apenas por um pequeno pátio que servia de re-
creio aberto ficava nítida. Ademais, compunha seu conjunto arquitetônico um 
muro de fechamento que se prolongava por volta do terreno. (Grifo nosso). 
 

Figura 6 – Vista do Grupo Escolar Castro Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Magnvs, Als, 2011. 
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 Com base nas informações dos participantes da pesquisa, as meninas e os me-

ninos permaneciam separados mesmos durante o recreio, considerando que o prédio 

tinha em sua estrutura física dois pátios abertos (figuras 5 e 6) que favorecia para que 

os alunos continuassem separados no horário do recreio.   

 Na figura 6 é perceptível que o grupo escolar apresenta dois pavilhões em 

ambos os lados separados áreas abertas, indicadas pelas setas. Vale destacar que nes-

tas áreas localizavam-se os coretos (figuras 5 e 7). 

São edifícios quase sempre térreos, divididos em duas alas, uma para meni-
nos, outra para meninas, conforme exigia o regulamento dos grupos escola-
res, com entradas independentes e muros que se prolongam até o fundo do 
lote, separando também os recreios. (BUFFA; PINTO, 2002, p. 37). 
 

Figura 7– Área aberta e coreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal das pesquisadoras, 2016. 
 

 Algo destacado pelos autores Buffa e Pinto (2002, p. 48) no livro ―Arquitetura 

e Educação‖ com relação a arquitetura dos grupos escolares era que ―[...] não se fazia 

economia de abertura e do uso intensivo do vidro. Grandes janelas e caixilharia eram 

largamente utilizadas o que permitia boa luminosidade e, ao mesmo tempo, ventila-

ção controlada‖. Esta característica nos grupos escolares tinha como intuito manter a 

salubridade e a higiene do espaço escolar.  Vale salientar que o Grupo Escolar Castro 

Alves também tinha essa estrutura como é possível observar nas figuras 7, 8 e 9. 
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 A autora Rosa Fátima de Souza no texto intitulado Gramática Espacial e a Cons-

trução da Identidade Sociocultural da Escola Primária enfatiza também a arquitetura dos 

grupos escolares, indicando que: 

Os primeiros grupos escolares compreenderam edifícios de dois pavimentos 
com oito salas de aulas de mesmo tamanho, uma para cada ano do curso 
preliminar de cada seção – feminina e masculina. Além das salas de aula, 
havia mais duas salas para administração, provavelmente destinadas à sala 
de professores e ao gabinete da diretora.  (SOUZA, 1998, p. 129).  
 

 Nessa perspectiva, a figura 8 é uma das salas de aula do Grupo Escolar Castro 

Alves, demonstrando que as caraterísticas elencadas por Souza (1998) na citação aci-

ma também faziam parte da arquitetura do Grupo Escolar Castro Alves. 

Figura 8 – Sala de aula do Grupo Escolar Castro Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal das pesquisadoras, 2016. 
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Figura 9 – Corredor do Grupo Escolar Castro Alves 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal das pesquisadoras, 2016. 

 

 Vale lembrar que em alguns períodos o ensino do Grupo Escolar Castro Alves 

acontecia em classes separando os meninos e as meninas, mas em outros tempos as 

salas de aulas eram mistas, como afirmou o ex-aluno Mauricio Bastos Almeida34 

(2015) que estudou neste grupo escolar no período compreendido de 1954 a 1956, 

―Eram mistas e numerosas também, média de vinte a trinta alunos‖.   

Já a ex-aluna Ana Maria Lima Geambastiani (2016) aluna desta instituição de 

ensino na década de 1970 relata ―[...] entrei pela primeira vez na sala de aula, havia 

umas 25 crianças, os meninos sentavam de um lado, as meninas do outro‖. Dessa 

forma, percebe-se que mesmo a sala sendo mista ainda existia a separação entre me-

ninos e meninas. Seguindo essa mesma linha de informação, a ex-professora e ex-

diretora Hildete Pinheiro Camurugi da Silva (2015) em seu relato sobre a forma de 

organização das classes do Castro Alves declarou que ―sim, houve um tempo que era 

mista, depois eu acho que passou pra ser diferenciada, menino e menina, mas depois 

acho que não deu certo tornou voltar‖.   

                                                           
34 Aluno do Grupo Escolar Castro Alves no período de 1954 a 1956. 
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 Notamos que a separação dos alunos do Grupo Escolar Castro Alves em femi-

nino e masculino em determinada época foi bastante forte, pois até nos registros fo-

tográficos, nos mapas de aproveitamentos e em atas de exame finais está explícita 

essa situação, confirmada, simultaneamente com os depoimentos dos ex-alunos e ex-

professores. De acordo com as informações de Reis Filhos (1981, p. 119) na organiza-

ção das salas de aula dos grupos escolares ―Os alunos eram distribuídos separada-

mente em classes, uma para cada sexo. Os grupos possuíam, assim, duas classes, 

uma para cada ano escolar: 1º, 2º, 3º e 4º anos do curso preliminar‖. 

Figura 10 – Alunos do Grupo Escolar Castro Alves 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia-APEB, 1937. 
 

 A figura 10 provavelmente é de um dia festivo do Grupo Escolar Castro Alves, 

no qual estavam presentes os alunos, professores e autoridades. Observamos que 

todos estão separados em feminino e masculino obedecendo a mesma ordem, lado 

direito e lado esquerdo, confirmando os depoimentos dos ex-alunos e ex-professores.   

 No que se refere à quantidade de alunos por sexo no Castro Alves, através da 

fonte (figura 10), nota-se que em determinado período o número de alunas do sexo 

feminino é preponderante ao do sexo masculino, ou seja, nessa época existiam mais 

estudantes do sexo feminino no Grupo Escolar Castro Alves. Esse fato foi exclusivo 

de alguns grupos escolares, pois em geral o número de alunos do sexo masculino era 
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maior, considerando que houve uma época em que as meninas não tinham acesso à 

escola. De acordo com Souza (1998): 

[...] o grupo escolar facilitou a acessão da mulher à escola primária. A dife-
rença que persiste nos grupos em relação ao maior número de alunos do se-
xo masculino que do sexo feminino é muito pequena, como podemos obser-
var: em 1909, foram matriculados 41.275 alunos nos grupos escolares do Es-
tado de São Paulo. Desses, 21.229 eram do masculino e 20.046 do sexo femi-
nino. (SOUZA, 1998, p. 114-115). 
 

 Assim, observa-se que mesmo o número de meninos nos grupos escolares em 

São Paulo sendo maior no início do século XX, essa diferença não era tão grande com 

relação ao número de meninas. 

 Considerando as atividades educacionais do Grupo Escolar Castro Alves du-

rante o funcionamento, eram vários os cuidados da comunidade escolar para que a 

ordem, a disciplina, o respeito aos valores e o civismo fizessem parte do cumprimen-

to das atividades escolares, em que ―Dos alunos era exigida uma rígida disciplina, 

observada no bom comportamento verificado pela assiduidade, frequência, pontua-

lidade, asseio, ordem, obediência, cumprimento dos deveres‖ (SOUZA, 2006, p. 117).  

 Dessa forma, o grupo escolar mantinha seu funcionamento de maneira que 

durante os dias letivos as crianças cumpriam as regras que eram sustentadas pelos 

responsáveis da instituição, por exemplo, horário das aulas, as atividades, oração no 

pátio, cantar os hinos (Bandeira, Nacional dentre outros). No percurso da pesquisa 

percebemos a permanência de atividades religiosas do catolicismo no decorrer do 

funcionamento do Grupo Escolar Castro Alves contrapondo a proposta de uma edu-

cação laica.  

Segundo a ex-aluna Ana Maria Lima Geambastiani (2016), ―A rotina da escola, 

chegávamos, ficávamos em fila no pátio e cantávamos o hino, logo após voltávamos 

para a sala sentávamos e aguardávamos a professora‖. A ex-aluna Maria Amália Ri-

beiro Silva que estudou no Grupo Escolar Castro Alves no período de 1951 a 1956, 

cursando da 1ª a 5ª série primária, também comentou um pouco sobre a rotina esco-

lar deste período: 

Apesar do ensino tradicional e das críticas que se faz ao tradicional. Mas era 
interessante as coisas que marcavam assim a gente, a reunião no pátio para 
cantar o Hino, hino de Duque de Caxias, de Tiradentes, a gente tinha que 
saber tudo na memória para poder cantar o hino, de acordo o dia da semana 
tinha o hino próprio para ser cantado. E aí a gente era trabalhado também a 
musicalidade, a disciplina, a ordem, para estar ali no pátio, naquele momen-
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to de espera, aguardar tocar o sinal para ir para a sala de aula, entrava todo 
mundo em fila para a sala de aula, era interessante, mas era agradável, eu 
gostava muito. (SILVA, 2016). 
 

 Ainda sobre a disciplina e o controle, a ex-aluna Maria Amália Ribeiro Silva 

(2016) destaca também a contribuição do ensino adotado no Grupo Escolar Castro 

Alves para a sua aprendizagem: 

O que eu acho muito importante era aquele convívio, a disciplina, embora 
queixem muito, mas eu sou a favor da disciplina. Não aquela disciplina de 
castigo, de punição, porque também não peguei... mas a gente obedecia, res-
peitava mais os professores, tinham assim, a gente fazia história, colocava na 
vida da gente como história e a gente fazia história na vida deles, os profes-
sores mostravam gostar da gente e se interessar. Então, para mim era mar-
cante por isso, o cumprimento de horário, a participação das festas comemo-
rativas do município, os encontros que se fazia com os pais e mães nas festas 
do dia dos pais e dia das mães, confeccionar a própria lembrancinha para 
dar, desenvolvia na gente a habilidade de artes, de cultura, de tudo, então eu 
acho muito interessante essa parte em que a gente estava sempre presente, 
desfile de sete de setembro, aniversário da cidade com demonstrações assim 
de coisas do campo, da cultura, tudo a gente fazia e apresentava, teatro que 
a gente fazia muito. Então para mim era relevante tudo isso, essa parte da 
educação. (SILVA, 2016). 
 

 Comungando dessa mesma acepção, a ex-aluna e ex-professora Sonia Bahien-

se Braga relata a importância da disciplina exigida no Castro Alves para o desenvol-

vimento do conhecimento e para a formação dos discentes: 

A gente chegava, ficava na área, vinham os alunos e ficavam todos perfila-
dos e rezávamos, depois cantava o Hino Nacional, o Hino da Bandeira e o 
Hino da República.  Os hinos, e aí íamos pra sala, então, eu creio que tinha 
mais respeito. Nunca vi alguém daquele tempo dizer que não gostava da-
quele momento, que aquilo era xarope. Você viu eu terminei de falar o Gru-
po Escolar Castro Alves pra mim foi uma.... alavancada muito grande pra 
minha vida, eu vim uma criança de Jitaúna35 e cheguei aqui deparei com 
aquela cidade..., porque era primeira, segunda, terceira, quarta e quinta série 
de um lado e do outro também, e a tarde novamente. (BRAGA, 2016). 
 

 Conforme Souza (2006, p. 117) ―O amálgama de todos esses elementos era se-

dimentado por meio de práticas ritualizadas e simbólicas, entre elas os exames finais, 

as celebrações cívicas, as festas de encerramento do ano letivo e as exposições escola-

res‖. Diante dos relatos anteriores das ex-alunas e ex-professoras, percebe-se que to-

dos esses elementos faziam parte da cultura escolar do Grupo Escolar Castro Alves 

em Jequié.  

                                                           
35

 Cidade vizinha, distante aproximadamente 30 km de Jequié. 
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 Quanto ao período de matrícula e a disponibilidade de vagas, os ex-alunos, ex-

professores e ex-diretora do Grupo Escolar Castro Alves, em seus relatos afirmaram 

que não era difícil conseguir uma vaga, mas devido à grande procura por uma vaga 

era necessário que os pais ficassem atentos ao período de matrícula, dessa forma, o 

ex-aluno Mauricio Bastos Almeida afirmou que:  

Não. Assim que fizesse a alfabetização, conforme a idade garantida pela le-
gislação, tinha acesso, fácil e normal, o pleno direito de se matricular lá na 
escola municipal que era o Grupo Escolar Castro Alves, era central e o maior 
prédio escolar público do município que havia. (ALMEIDA, 2016). 
 

 Já a ex-aluna Maria Amália Ribeiro Silva (2016) relata que ―Não, quer dizer, 

meu pai era muito cuidadoso, ele ia logo cedo. Então, avisou que estava aberta a ma-

trícula, ele estava lá na frente com a gente. E a gente tinha que ir presente para ver a 

matrícula, ele levava a gente para fazer a matrícula‖. Continuando o depoimento, a 

ex-aluna Maria Amália Ribeiro Silva disse que os pais levavam os filhos no momento 

da matrícula, porque ela ia com o pai e via com frequência os pais chegando acom-

panhados com seus filhos para fazer a matrícula. Concomitantemente temos o relato 

da ex-professora e ex-diretora Hildete Pinheiro Camurugi da Silva (2015) sobre a 

procura por vagas pelos pais para matricular seus filhos no Castro Alves  

[...] as vezes nós dávamos, assim... a preferência dos alunos que moravam 
aqui dentro do perímetro urbano, mas muitas vezes vinha de fora e, as ve-
zes, ficava insistindo, insistindo e depois que matriculava os alunos, porque 
a preferência era aqui o centro, mas nunca deixávamos também, porque ti-
nha as outras escolas que eram dos perímetros assim fora, quer dizer Joa-
quim Romão, Jequiezinho36, mas tinha pais que insistiam e muito e, as vezes, 
quando havia oportunidade a gente matriculava, mas a preferência era do 
perímetro urbano. (SILVA, 2015). 
 

 Sobre a disponibilidade e a dificuldade de encontrar vagas no Grupo Escolar 

Castro Alves a ex-aluna e ex-professora Marlene Michele da Silva comentou que:  

Não era difícil. Porque naquela época também Jequié não tinha... a popula-
ção era bem menor e tinha muitos professores. No Castro Alves eu não me 
lembro bem assim quantas salas, mas havia muitas salas, tinha a diretoria, 
tinha uma parte da..., não me lembro bem se tinha biblioteca. Mas as salas 
eram muitas, salas, banheiros. (SILVA, 2016).  
 

 Com essa premissa, relacionada à disponibilidade de vagas no Grupo Escolar 

Castro Alves, observa-se que os participantes da pesquisa discordaram em seus de-

poimentos, essa divergência pode ter acontecido por causa da diferença entre o perí-

                                                           
36

 Bairros da cidade de Jequié. 
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odo que cada um dos participantes esteve no grupo escolar, já que temos relatos de 

pessoas que fizeram parte do Castro Alves nas décadas de 1940, 1950, 1960 e 1970, ou 

seja, em períodos variados, dessa forma vale destacar que em cada período a institui-

ção de ensino era influenciada pelo contexto da época, no que concerne aos aspectos 

políticos, econômicos e culturais. 

 Todavia, segundo alguns alunos não era difícil conseguir uma vaga na insti-

tuição de ensino, já outros relatam que era necessário que os pais comparecessem 

assim que as matrículas estivessem abertas para garantir a vaga, por fim, uma outra 

participante afirma que era grande a procura por uma vaga no grupo escolar, ressal-

tando a relevância das festividades para a divulgação do bom trabalho desempenha-

do pela equipe pedagógica, fazendo com que aumentasse cada vez mais a procura 

por parte dos pais por uma oportunidade para  matricular seus filhos no Grupo Esco-

lar Castro Alves.  

 Com relação ao número de alunos nas salas de aulas, a ex-aluna Maria Amália 

Ribeiro Silva (2016) relata que a classe ―Era cheinha, o tamanho da sala era o tanto de 

gente [sorrisos], era trinta, trinta e tantos alunos, não era pouquinho assim não‖.  Em 

consonância com o depoimento anterior, a ex-aluna e ex-professora Marlene Michele 

da Silva (2016) afirma que ―Era, não demais, deveria ter uns trinta alunos‖. 

Figura 11 – Professora Anita Ferreirinha com suas alunas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Museu Histórico de Jequié João Carlos Borges, 1956. 
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 A figura 11 reforça os depoimentos das ex-alunas e ex-professoras sobre o 

número de alunos nas classes do Grupo Escolar Castro Alves, sendo possível obser-

var trinta e sete alunas, evidenciando a grande quantidade de alunos na classe, além 

de ser notória a participação feminina no corpo discente da referida instituição de 

ensino. Cabe salientar que essa caraterística destacada no ensino do Grupo Escolar 

Castro Alves em que havia preponderância de alunos do sexo feminino não ocorreu 

durante todo o tempo no ensino do estado da Bahia, pois houve um período em que 

o ensino ofertado nas escolas era destinado para formação dos alunos do sexo mascu-

linos, principalmente, as Escolas Normais que ofereciam cursos de formação de pro-

fessores para lecionarem nas escolas primárias.  

A lei de 1836, que criou a Escola Normal, determinava que a instituição fosse 
destinada, principalmente, à formação de alunos do sexo masculino, embora 
estivesse prevista a formação de mestras para a instrução primária em um 
curso especial da Escola Normal, com o currículo voltado para o ensino das 
matérias do ensino primário, acrescido de desenho linear e prendas domés-
ticas. Apesar de o plano de estudos ser diferenciado, os professores eram os 
mesmos para ambos os sexos, e lecionavam alunas e alunos em dias alterna-
dos. Para o ensino de prendas domésticas foi indicada uma professora.  
(ROCHA, 2008, p. 4). 

 
 Nessa direção, Lima (1997) assevera que: 

A Lei de n° 37 de 1836, autorizava as mulheres a freqüentar a Escola Normal 
até então proibida para elas, posteriormente isso veio a ser uma exigência 
para os docentes de ambos os sexos. Essa lei e suas derivações acarretou sé-
rias dificuldades, pois o curso teve que ser ministrado de forma segregada - 
homens separados de mulheres - com reflexos na própria formação dos alu-
nos. (LIMA, 1997, p. 122).  
 

 Com base no texto de Lima (1997), percebe-se que a lei promulgada com intui-

to de inserir as pessoas do sexo feminino na escola não funcionava, pois, na legisla-

ção versava que as mulheres frequentassem o curso, mas, não tinha espaços escolares 

para que as mesmas pudessem frequentar, 

[...] o que terminava vedando inicialmente o acesso à escola que era princi-
palmente destinada aos homens. Assim, as mulheres só podiam frequentá-la 
em horários diferentes daqueles destinados aos alunos porque a prioridade 
do curso era formar homens para exercerem a profissão de professor. (LI-
MA, 1997, p. 122).  

 
 Assim, a autora Marta Maria Leone Lima no seu trabalho Magistério e condição 

feminina, trata da situação vivenciada pelas mulheres no cenário educacional do esta-
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do da Bahia, desde os problemas enfrentados na formação inicial até o acesso à car-

reira do magistério. Nesse sentido, Lima (1997) afirma que: 

A ocupação do magistério pelo sexo feminino vinha acompanhado por todas 
essas questões relativas à instrução pública. Mesmo assim, aos poucos, as 
mulheres iam ocupando os lugares no Curso Normal e no ensino primário; o 
que pode ser percebido pelo número de alunos de ambos os sexo que finali-
zavam seus estudos. (LIMA, 1997, p. 130) 
 

 Foram muitas as dificuldades encontradas pelos alunos do sexo feminino para 

ocupar um espaço no âmbito educacional e também no cenário social, político e eco-

nômico ao longo da história, posteriormente, já visualizamos que as mulheres conse-

guiram romper com os empecilhos e ocuparam  diversos espaços na sociedade, inclu-

indo a ocupação de cargo na carreira do magistério, como podemos observar em re-

lação ao corpo docente do Grupo Escolar Castro Alves, onde houve uma preponde-

rância de pessoas do sexo feminino nas funções de professora e diretora da referida 

instituição, como pode ser constatado no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 2 

O CORPO DOCENTE E A CULTURA ESCOLAR DO GRUPO 
ESCOLAR CASTRO ALVES EM JEQUIÉ-BA (1934-1971) 

2.1 O corpo docente e a direção do Grupo Escolar Castro Alves 
 

Art. 22. Ninguem poderá exercer o magisterio publico primario elementar 
sem que exhiba diploma de alumno-mestre, conferido pelas escolas normaes 
do Estado ou dos municipios, e prove:  
a) Idoneidade moral com attestado de paes de familia bem reputados, e das 
auctoridades do seu domicilio; 
b) Que não soffre molestia, ou defeito physico incompativel com as funções 
do magisterio. (BAHIA, 1895, p. 253). 
 

 De acordo com as informações obtidas nos documentos pesquisados 100% dos 

professores que faziam parte do corpo docente do Grupo Escolar Castro Alves era do 

sexo feminino. No período compreendido entre 1934 até 1971, diversas professoras 

fizeram parte da equipe pedagógica do grupo escolar em estudo, como consta o qua-

dro 337. Vale salientar que algumas dessas professoras eram lotadas ao mesmo tempo 

no Grupo Escolar Castro Alves e em outra instituição de ensino do município de Je-

quié. Por exemplo, trabalhava em um turno no Grupo Escolar Castro Alves e em ou-

tro turno no Instituto de Educação Régis Pacheco (IERP).  

 As Escolas Normais eram instituições que realizavam a formação de professo-

res no Brasil com o propósito de habilitar os alunos para atuarem na docência do en-

sino primário.  No que versa a legislação para a criação da Escola Normal na Bahia, 

Rocha (2008, p. 3) contribui, afirmando que 

A província da Bahia, como as demais, vinha, ao longo do tempo, enfren-
tando uma série de dificuldades com os professores que lecionavam nas es-
colas primárias, indivíduos sem formação para o ensino.  
[...] no ano de 1836, a Assembléia Legislativa Provincial da Bahia decretou a 
Lei n. 37, de 14 de abril, sancionada pelo Presidente da Província, Dr. Fran-
cisco de Souza Paraíso, Senador do Império, criando a Escola Normal. Foi 
então que se iniciou a história da formação do magistério da instrução pri-
mária na província.  
 

 As transformações ocorridas no ensino primário e nas políticas de formação de 

professor perpassaram o tempo e no século XX incidiram novas mudanças no âmbito 
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 O referido quadro encontra-se no apêndice B.  
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educacional nos estados brasileiros, em que os alunos do sexo masculino e feminino 

tiveram acesso a formação de professor na Escola Normal, e, especificamente na Ba-

hia. Essas alterações foram evidenciadas através da promulgação da Lei n. 1.846 de 

14 de agosto de 1925 que destacava em um de seus artigos o papel das Escolas Nor-

mais para a formação de professor na década de 20 do século XX, logo, no ―Art.118. 

As escolas normais são institutos destinados a formar professores para o ensino pri-

mário‖. Ainda com relação à formação de professor, a mesma Lei complementa que o 

curso teria a duração de 4 anos e daria ao aluno o direito de receber o diploma de 

professor primário. 

 Nesse prisma, Julia (2001) indica que ao estudar a história da cultura escolar é 

necessário analisar o papel do professor considerando as práticas escolares, as nor-

mas, os saberes, além dos critérios utilizados no recrutamento desses professores.  

Segundo Julia (2001, p. 10-11): 

Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo 
profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas ordens e, por-
tanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua apli-
cação, a saber, os professores primários [...]. 
 

  Dessa forma, tendo a cultura escolar como objeto histórico em nossa pesquisa, 

almeja-se analisar as práticas de ensino empregadas pelos professores nas aulas de 

matemática do ensino primário durante o período investigado. Nessa perspectiva 

Julia (2001, p. 24) indica que: 

Na análise histórica da cultura escolar, parece-me de fato fundamental estu-
dar 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?  Sobre este ponto, um estudo sobre a longa duração e não apenas 
sobre a curta duração permitiria, sem dúvida, medir melhor as heranças e as 
modificações que se operam no decorrer das gerações. (Grifo do autor) 
 

Ainda no que tange a profissionalização docente, Julia (2001) aponta a existên-

cia de alguns requisitos abordados no recrutamento de um professor.  Sendo assim, 

se um candidato a professor não atendesse as exigências das autoridades, não ocupa-

ria o cargo pretendido. Até por que,  

[...] além das qualidades físicas (um candidato que manca ou que gagueja se-
rá mais dificilmente aceito), entra em jogo a inclinação para as ciências (os 
espíritos ‗obtusos‘ ou ‗pequenos‘ não são particularmente apreciados, con-
trariamente aos espíritos ‗abertos‘ ou ‗ágeis‘). Mas também entram em jogo a 
natureza (a um caráter ‗sombrio‘ ou ‗melancólico‘ será preferível uma natu-
reza ‗doce‘ ou ‗dócil‘) e naturalmente a piedade [...]. (JULIA, 2001, p. 27). 
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 Outro aspecto sobre a profissionalização docente destacado por Julia (2001), 

referente aos países europeus está relacionado ao momento em que o ensino deixa de 

ser controlado pelas instituições religiosas, passando a ser substituído pelos Estados. 

Este fato aconteceu ao mesmo tempo em que a Companhia de Jesus foi extinta, as-

sim, o acesso ao magistério que antes acontecia com uma seleção discricionária que 

se operava no interior das corporações religiosas, através de indicação por autorida-

des destas congregações, passou a ocorrer por meio de exame ou de concurso, que 

introduz uma visibilidade baseada em provas escritas e orais exigindo dos professo-

res saberes dos conteúdos propostos com base mínima de uma cultura profissional a 

se possuir.  

Vale ressaltar que embora Julia (2001) aborde a temática profissionalização 

docente nos países europeus, essa discussão tornou-se pertinente em nossa pesquisa, 

pois as contribuições de Julia (2001) apresentam semelhanças com as discussões elen-

cadas sobre a temática na Bahia. 

 Dessa maneira, os estudos de Julia (2001, p. 30) evidenciam que os profissio-

nais admitidos por meio de concurso não seriam eliminados, ―senão com provas os-

tensivas de incompetências relativas às próprias provas e não mais simples suspei-

tas‖.  

Na Bahia, no que se refere ao recrutamento de professor, o Decreto n. 4.218 de 

1925 indica:  

Art. 180. Ao requerimento de inscripção para concurso, feito ao Director Ge-
ral da Instrucção, o candidato deverá juntar: 
a) prova de ser brasileiro nato; 
b) indicação do estado civil; 
c) diploma ou publica forma de Professor primario pelas escolas normaes of-
ficiaes ou equiparadas do Estado ou por escolas normaes de outros estados 
cujos programmas sejam, pelo Conselho Superior do Ensino, considerados 
equivalentes aos da Escola Normal da Capital. 
d) certidão das approvações obtidas nos exames do curso Normal e qualquer 
outro documento de habilitação escolar que puder apresentar; 
e) attestado medico firmado por autoridade sanitaria, ou, a juizo do Director 
Geral da Instrucção, laudo de inspecção de saúde, provando que está em 
condições physicas de exercer o magisterio; 
f) attestado medico de vaccinação ou revaccinação; 
g) attestado, fornecido pelas autoridades judiciarias da comarca de seu do-
micilio ou por paes de familia bem reputados, ou pelo Director da Escola 
Normal onde estudou, de que o candidato, pela sua moralidade, é digno de 
entrar no magisterio primario. 
Paragrapho unico. Os candidatos casados mas separados judicialmente, de-
verão provar mediante certidão verbo ad verbum das respectivas sentenças, 
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que o motivo da separação não lhes é deshonroso.  (BAHIA, 1925 apud 
SANTANA et al., 2011, p. 473). 
 

O candidato ao cargo de professor da escola primária deveria atender aos re-

quisitos propostos no decreto apresentado acima, atestando a integridade física e a 

moral, bem como a conclusão do curso normal.  

 Segundo a ex-aluna e ex-professora do Grupo Escolar Castro Alves Marlene 

Michele da Silva seu processo de formação continuou na Escola Normal de Jequié: 

―Depois do exame de admissão fiz os quatro anos [...]. Ali no Ginásio de Jequié, de-

pois veio a Escola Normal aí mesmo foi inaugurado a Escola Normal de Jequié, eu fui 

da primeira turma dos formandos dessa escola, Escola Normal de Jequié‖. Esta esco-

la a que se refere a depoente ―Foi o primeiro centro de ensino médio fundado em 

1935 pelo prof. Antônio Félix de Brito. Funcionou inicialmente no Sobrado dos Gril-

los, depois, passou a ser Centro Educacional Ministro Spínola (CEMS)‖ (HISTÓRI-

CO, 2016, p. 1). A primeira Escola Normal pública de Jequié foi criada em 1948, com 

início de seu funcionamento em 1952. Segundo Brito e Dias (2013, p. 126): 

Num cenário de significativas mudanças educacionais e expansão das esco-
las públicas em todo país, surge o Ginásio Público Régis Pacheco, no muni-
cípio de Jequié, que mais tarde, com a ampliação do seu espaço, passou a ser 
denominado Instituto de Educação Régis Pacheco. O ginásio teve seu ato de 
criação assinado em 14 de dezembro de 1948 sob a Lei nº 130, lançada no Di-
ário Oficial da Bahia, porém, a aula inaugural ocorreu no dia 19 de março de 
1952, [...].  
 

 Assim, as primeiras instituições de ensino que ofereciam curso de formação de 

professores em Jequié-BA começaram suas atividades a partir da década de 1930, 

vale destacar que inicialmente era o Centro Educacional Ministro Spínola  (CEMS), e 

posteriormente, na década de 1950, esses cursos também passaram a ser ofertados 

pelo Instituto de Educação Régis Pacheco (IERP). 

 Nesse sentido, o CEMS oferecia o ensino normal ou secundário com intuito de 

formar os professores para lecionarem no ensino primário.  Além do ensino normal, 

o CEMS ofertava o curso preparatório para o exame de admissão. Segundo depoi-

mento do ex-aluno Mauricio Bastos Almeida (2015) ―o quarto ano foi com a professo-

ra Georgina Ferreira Pereira, ano já preparatório para o exame de admissão, fiz o 

exame de admissão particular no Colégio do Padre (CEMS)‖.  



59 
 

  Nessa perspectiva, os Estudos de Brito e Dias (2013, p. 127) ressaltam que a 

implantação do IERP no município de Jequié apresentava uma ―[...] proposta inicial 

de fundar uma escola para formação de professores com o propósito de atuarem na 

educação primária [...]‖.  

 Algumas considerações sobre a história da formação de professores do ensino 

primário são feitas por Palma Filho (2009) no artigo intitulado Políticas de formação 

professores para a educação básica: a proposta federal e a do estado de São Paulo, no qual o 

autor destaca que:  

Tradicionalmente os professores para o antigo ensino primário eram habili-
tados no Curso Normal de nível médio, ou ainda como previa a Lei Orgâni-
ca do Ensino Normal decretada no apagar das luzes do Estado Novo (1937-
1945), pelo menos até o advento da Lei 5.692/71, quando esse curso deixou 
de existir e os professores passaram a ser formados nas chamadas ―habilita-
ções de magistério‖, provocando com essa medida a extinção dos cursos 
normais e, desse modo, alterando o lócus de formação para o magistério das 
séries iniciais do então ensino de 1º grau. (PALMA FILHO, 2009, p. 207). 

 

  Diante dos avanços da sociedade tornou-se necessário o oferecimento de cur-

sos que permitissem a formação continuada dos professores das escolas primárias 

como subsídio norteador para melhorias nas práticas pedagógicas, oferecendo supor-

te ao setor educacional. Desta forma, os professores que faziam parte destas institui-

ções de ensino tinham a oportunidade de participar de diversos cursos oferecidos 

pelo Estado, em Salvador, e também realizados pelos delegados escolares e inspeto-

res em Jequié, buscando ampliar seus conhecimentos didáticos e pedagógicos.  

 Sob este prisma, alguns dos participantes da pesquisa afirmam que realizavam 

cursos almejando a atualização dos conhecimentos adquiridos ao longo dos tempos. 

Em depoimento, a ex-aluna e ex-professora Marlene Michele da Silva (2016) assevera 

que ―[...] de vez em quando também tinha curso que vinha de Salvador. Eu fiz uns 

cursos desses também. Curso de atualização mesmo, muita coisa assim que aprendi, 

eu estudei a legislação escolar, atualizava o professor‖.    

 Concernente aos cursos de formação continuada que as professoras participa-

ram equivale ao período em que elas estavam na regência de classe no Grupo Escolar 

Castro Alves e também quando as mesmas estavam em outra instituição de ensino, 

sendo que as professoras desempenhavam seus papeis em duas instituições parale-

lamente.  
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 Dando continuidade ao seu relato, a ex-aluna Marlene Michele da Silva (2016) 

alega que o Estado oferecia cursos em Salvador, mas não custeava as despesas, ela ia 

para participar e ficava quinze dias, esses cursos eram ofertados por disciplinas e 

ajudava na atualização do conhecimento, ―mesmo que as vezes não tinha condição 

de se aplicar o que estudava, porque isso depende muito da região, dos alunos, do 

grau de conhecimento para se aplicar o que aprendi lá‖. 

 Ainda no que tange a realização de curso de formação continuada, em depoi-

mento a ex-aluna e ex-professora Sonia Bahiense Braga (2016) afirma que:  

Fiz cursos de aperfeiçoamento em Educação Física, Jogos e Recreações, os 
cursos eram ministrados pelos militares em Salvador e o estado nos dava a 
autorização para lecionar38, porque na época não tinha escola de Educação 
Física, aí fui removida para o IERP – Instituto de Educação Régis Pacheco. 
Depois que eu me aposentei, por realização própria fiz Educação Física, hoje 
eu sou formada, sou licenciada, hoje eu sou professora de Educação Física, 
sinto muito orgulho disso, tenho uma academia, com minha filha, tenho 

muito orgulho de ser professora de Educação Física. (BRAGA, 2016). 

 

  Nessa perspectiva, os cursos de formação estavam relacionados em atender a 

demanda dos governantes, contudo, em um determinado período, pensou-se em re-

formas educacionais que fossem incrementadas de acordo com necessidades da soci-

edade, considerando que a partir de certo momento as transformações no setor eco-

nômico, social e político interferiram nas situações cotidianas, assim, destaca-se que: 

[...], a Bahia da década de 1920 não tinha a mesma necessidade que São Pau-
lo para ampliar o processo de alfabetização. Não obstante, os governantes 
baianos buscavam instruir o maior número de crianças, para melhor servir à 
nação, o que fazia parte do projeto educacional brasileiro, pelo menos nos 
discursos da maioria dos políticos. (CRUZ, 2004, p. 145). 
 

 Diante do exposto, o desenvolvimento econômico dos estados influenciava na 

necessidade de mão de obra capacitada para atender o mercado de trabalho, e conse-

quentemente, emergia a relevância da formação dos professores que atuariam nas 

escolas inseridas nesse contexto.  

No campo profissional, as escolas normais deveriam formar professoras pa-
ra um desempenho pedagógico calcado no humanismo, na competência e 
nos valores sociais. Essa educação, em nível médio e com um objetivo defi-
nido sem mais delongas, deveria bastar, as jovens brasileiras cresciam com o 
destino profetizado de serem esposas, mães e, em caso de necessidade, pro-
fessoras. (SOUZA, 2006, p. 75). 
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 Diante do exposto por Sonia Bahiense Braga, podemos considerar que não estava bem constituída a 
formação para lecionar na disciplina Educação Física.  
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 As professoras que exerciam a função de lecionar no Grupo Escolar Castro 

Alves eram formadas em escolas normais e para exercerem o cargo de professoras 

faziam concurso público, nos quais eram aprovadas e nomeadas para exercerem a 

função. Sobre esse processo, a ex-aluna e ex-professora Marlene Michele da Silva co-

menta como foi a admissão para o cargo de professora do Grupo Escolar Castro Al-

ves: 

Foi concurso, eu fiz o concurso na época que eu me casei, eu fiz o concurso 
em 1958, talvez janeiro de 1959 se não me falha a memória, mas aí depois eu 
fui nomeada, só ensinava em escola pública professora nomeada pelo go-
verno. Fazia o concurso, tinha o concurso, que eram chamadas aquelas pri-
meiras colocadas, ia chamando conforme a classificação, ensinei. Depois eu 
ensinei também no IERP muitos anos, mais de trinta anos eu ensinei portu-
guês no IERP. (SILVA, 2016). 
 

 No que se refere ao processo de admissão para a escola primária, a ex-

professora e ex-diretora Hildete Pinheiro Camurugi da Silva (2015) relata que ―[...] eu 

fiz o concurso passei, fui nomeada, fui instrutora do ensino primário dois anos em 

Ibirataia, depois que fiz o concurso fui nomeada como professora primária do Grupo 

Escolar Castro Alves‖.  

  No que tange ao processo de admissão da equipe pedagógica que fazia parte 

do Grupo Escolar Castro Alves, a ex-professora e ex-diretora Hildete Pinheiro Camu-

rugi da Silva (2015) fornece detalhes:  

Era por meio de concurso, quer dizer, eram nomeados e era nomeação, va-
mos dizer, saía no diário oficial ou pra Castro Alves ou pra é... Instituto Ba-
tista ou pra outra escola qualquer, no diário oficial e a Direc39, era a delega-
cia escolar antigamente, depois foi que veio Direc e então tomava posse lá e 
tomava posse na escola, tinha um livro de posse também na escola, tomava 
posse também na escola como regente, vamos dizer se saía a portaria como 
regente, como regente de escola primária, se fosse pra... vamos dizer, no diá-
rio oficial como bibliotecária, tomava posse como bibliotecária, jogos e recre-
ação de acordo com o que saísse  na Direc ou na delegacia escolar e no Cas-
tro Alves, tinha um livro de posse tinha tudo..., tudo, tudo, tudo registrado 
[palmas]. (SILVA, 2015). 
 

 A ex-aluna e ex-professora Sonia Bahiense Braga (2016) afirmou que a admis-

são acontecia através de seleção e também por meio de concurso: 

Não. Tinha seleção também, a gente ia... precisava... oh vai para tal lugar, aí 
pronto, quando eu cheguei aqui tinha vaga lá no Grupo Escolar Castro Al-
ves, aliás eu fui pro Rosa Levita, depois teve concurso aí nós fizemos o con-
curso, aí eu passei, [...] aí eu fui para o Grupo Escolar Castro Alves [...], aí 

                                                           
39 13ª Diretoria Regional de Educação e Cultura Geral – DIREC 13. 
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depois Doutor Milton40 precisava em  outra escola. Então, a gente professo-
rado vivia assim, onde precisava a gente estava presente [...]. (BRAGA, 
2016). 
 

 Em consonância com os depoimentos de Silva (2015) e Braga (2016) existem 

leis e decretos que tratam sobre a reforma no ensino público do Estado da Bahia, nes-

se sentido a Lei n.º 1.846, de 14 de agosto de 1925 no ―Art. 78. A primeira investidura 

no magisterio primario nas cadeiras de 3ª classe ou nos cargos de adjuncto, será por 

concurso de documentos de habilitação escolar e idoneidade moral, attendendo-se na 

apreciação desses documentos se a escola é rural ou urbana‖ (BAHIA, 1925 apud 

SANTANA et al., 2011, p. 394). A Lei n. 2.232 de 20 de setembro de 1929 indica: 

Art. 32. A primeira investidura de professor effectivo será em escola ou clas-
se de escola de 3.ª classe, de 1.ª entrancia, só podendo dar-se na mesma clas-
se das demais entrancias, no caso de permanecerem vagas de cadeiras nestas 
entrancias, após o periodo de remoções. (BAHIA, 1929 apud SANTANA et 
al., 2011, p. 558). 
 

 Desse modo, as autoras Freire, Lando e Lima (2010, p. 1) afirmam que ―a exigência 

de concursos para o acesso ao quadro de professores da rede estadual de educação 

[...] nas diferentes áreas de conhecimento, indica-nos o surgimento de novos elemen-

tos no processo de profissionalização docente no estado da Bahia‖. Em relação a esse 

aspecto o Decreto n. 7.163 de 31 de dezembro de 1930 ―resolve alterar as leis n. 1.846 

e n. 2.232 no que se refere ao ensino público‖. 

Art. 2º A primeira investidura do professor primario da Capital será por 
concurso de provas, que demonstrem preparo geral e especializado, para o 
terceiro quadro, devendo a commissão julgadora desse certamen ser com-
posta do Director Geral da Instrucção ou de quem o mesmo designar, como 
presidente; do director da Escola Normal da Capital, de um professor pri-
mario e de dois professores da Escola Normal da Capital, nomeados pelo Di-

                                                           
40 ―Odontólogo e professor Milton de Almeida Rabelo, 86 anos, figura de reconhecida participação na 

vida social, política, desportiva e educacional do município de Jequié, ao longo de 50 anos. Milton 
Rabelo era membro fundador da Academia de Letras de Jequié-ALJ, da Associação Jequieense de Im-
prensa- AJI, das lojas maçônicas União Beneficente e Areópago Jequieense, do Lyons Clube e do Con-
selho Comunitário de Jequié. No campo político exerceu mandatos de vereador, presidiu agremiações 
partidárias e concorreu ao cargo de prefeito. Foi fundador e primeiro presidente da Associação Des-
portiva Jequié-ADJ, equipe de futebol profissional da cidade e na área educacional atuou como pro-
fessor do Ginásio de Jequié, tendo dirigido o Instituto de Educação Régis Pacheco-IERP, por 13 anos, 
até desenvolver a luta pela implantação do ensino superior no município, sendo o primeiro diretor da 
Faculdade de Formação de Professores de Jequié-FFPJ, posteriormente transformada em campus da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- Uesb, onde atuou como professor e assessor da Reitoria, 
exercendo como uma de suas últimas atividades, na área educacional, o cargo de conselheiro do Con-
selho Estadual de Educação‖. (NOVAES JÚNIOR, 2016, p. 1). 
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rector Geral da Instrucção. (BAHIA, 1930 apud SANTANA et al., 2011, p. 
567). 
 

 Ainda sobre os professores do Grupo Escolar Castro Alves, vale destacar que 

em todo o período pesquisado, a única forma de ingresso na carreira de magistério 

público estadual era através de concurso público.  

 Quanto ao cargo de diretor do grupo escolar, segundo a Lei n. 1.293, de 9 de 

novembro de 1918 do Estado da Bahia, eram ocupados pelos professores que desem-

penhavam suas funções como regentes de sala de aula, considerando o trabalho de-

senvolvido ao longo do magistério, assim, ―O cargo de director do grupo escolar é 

uma distincção dada como premio aos professores de maior preparo pedagógico e 

que tenham qualidades administrativas‖ (BAHIA, 1918, p. 150). Já a Lei n. 1.846, 

de 14 de agosto de 1925, estabelece no Art. 58 que ―O cargo de director de escolas 

reunidas ou Grupo Escolar é de inteira confiança do Governador. A nomeação será 

por um anno, findo o qual poderá o Governo reconduzir na funcção o professor que 

já a estiver desempenhado‖ (BAHIA, 1925, p. 189). Dessa forma, enquanto a legisla-

ção de 1918 estabelecia como critério para indicação de diretor preparo pedagógico e 

qualidades administrativas, a lei de 1925 deixava a nomeação a critério do governa-

dor.  

 Desde a implantação do Grupo Escolar Castro Alves em 1934 até 1971, recorte 

temporal desta pesquisa, foram quatro diretoras que fizeram parte desta instituição 

de ensino. Assim, ―Aos 20 dias do mês de agôsto de 1934, um dia após a inauguração 

do Grupo Escolar Castro Alves, na presença de todas as professoras, foi empossada, 

para dirigir aquele Estabelecimento, a profa. FARAILDES SANTOS [...]‖ essa direto-

ra permaneceu no cargo de direção até 1949, (MEMORIAL DO GRUPO ESCOLAR 

CASTRO ALVES, 19--, p. 32)41.  

 Em contra partida, no ano de 1950, a professora Alyria de Argollo Pereira foi 

nomeada para diretora, ficando na direção desta instituição de ensino até 1959. Se-

gundo informação do Memorial do Grupo Escolar Castro Alves (19--, p. 40):  

Assumiu a direção do Grupo Escolar Castro Alves, substituindo a profa. Fa-
raildes Santos, em 1950, a profa. Alyria de Argollo Pereira, que fazia parte 
do quadro da Escola, como regente. Esta deu continuidade à administração 

                                                           
41 Encontram-se em anexo as informações referentes às diretoras que estiveram na direção do Grupo 
Escolar Castro Alves de 1934 a 1971. 
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daquela. Contando, também com a compreensão e colaboração, dos jequie-
enses, ela conseguiu fazer um perfeito// trabalho à frente do G.E.C.A. Os 
alunos continuavam crescendo intelectualmente e as datas festivas comemo-
radas com grande ardor.  
 

 Em maio de 1959 foi designada para ocupar a direção do Grupo Escolar Castro 

Alves, a professora Helenita Lima Brito, que tinha exercido o cargo de assistente da 

diretora Alyria de Argollo Pereira. Logo, a professora Helenita ficou no cargo de di-

reção até 1963 (MEMORIAL DO GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES, 19--, p. 44). 

 Em 1963, mais precisamente em novembro deste ano, assumiu a direção do 

Grupo Escolar Castro Alves a professora Hildete Pinheiro Camurugi da Silva. A refe-

rida professora permaneceu na direção do grupo escolar até 1980. De acordo com 

depoimento da ex-professora e ex-diretora Hildete Pinheiro Camurugi da Silva 

(2015), 

[...] eu fui eleita pela turma, pelo grupo, pelos professores, tinha eleição para 
diretoria da escola, então eu fui eleita por unanimidade e aí passei na direto-
ria vinte e um ano, esse período foi justamente entre assistente, dois anos 
como regente do ensino primário e o resto como diretora [1963 a 1980] do 
Grupo Escolar Castro Alves.  
 

Conforme destacamos anteriormente, a lei n. 1.293/1918 trata do cargo de di-

retor como prêmio para o professor que desempenhasse o melhor papel, já a lei n. 1. 

846/1925 afirma que o diretor era escolhido pelo governo do estado dentre os profes-

sores que faziam parte do quadro. Por outro lado, a ex-diretora e ex-professora Hil-

dete Pinheiro Camurugi da Silva relata que foi eleita pelos professores para ocupar o 

cargo de direção. Diante do exposto, ficam as seguintes indagações que não conse-

guimos responder em nossa pesquisa: Em qual momento aconteceu essa mudança 

para a escolha do diretor do grupo escolar? E quais os requisitos adotados para que 

essa mudança fosse implementada?  

 Os diretores dos grupos escolares eram importantes para o funcionamento 

dessas instituições de ensino, nas quais eram responsáveis pela organização, conser-

vação, fiscalização, ordem, disciplina, além da difusão do ensino de qualidade. Se-

gundo Souza (1998, p. 81), ―As competências do diretor estabelecidas na legislação 

foram sendo ampliadas com o passar do tempo, abrangendo aspectos administrati-

vos e pedagógicos‖. Assim, segundo relato da ex-professora e ex-diretora Hildete 

Pinheiro Camurugi da Silva (2015), com relação ao funcionamento do Grupo Escolar 
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Castro Alves ―[...] agora eu fazia sempre a reunião de pais e mestres, a reunião de 

pais e mestres, é por que isso dava muita força [...]‖. Continuando com o depoimento 

a ex-professora e ex-diretora afirma que:  

[...] então tínhamos assim um certo rigor na questão da disciplina, no pro-
blema de horário, sempre nos reuníamos, eu chegava primeiro, que era a di-
retora e tinha a vice-diretora, nós tínhamos a assistente de diretora, a vice-
diretora, a assistente [...] também e nessa parte assim de... sempre reuníamos 
as professoras com a diretoria e sempre nós botávamos muito, assim, empe-
nho em se ter uma boa disciplina, porque é o que valia para a gente [...]. 
(SILVA, 2015). 
 

 No relato acima da ex-professora e ex-diretora Hildete Pinheiro Camurugi da 

Silva, são objeto de destaque a ordem, a disciplina nas atividades educacionais reali-

zadas no grupo escolar, além da ênfase aos aspectos pedagógicos e familiares, os 

quais foram preponderantes para que o trabalho desenvolvido no grupo escolar fosse 

elemento de destaque na comunidade de Jequié. Ainda sobre a relevância do papel 

do diretor para funcionamento do grupo escolar, versa o Art. 269 do Decreto n. 

4.218/1925 ―os Directores de grupo escolar e escolas reunidas são os principaes res-

ponsaveis pela ordem e credito do estabelecimento e a elles incumbe com todo o ser-

viço technico e administrativo, velar pela observancia das disposições regulamenta-

res‖ (BAHIA, 1925 apud SANTANA et al., 2011,  p. 483). 

 Com relação ao processo de ensino e a convivência com os professores durante 

o período educacional no Grupo Escolar Castro Alves, os ex-alunos e ex-professores 

comentam fatos relevantes para suas vidas. A ex-aluna e ex-professora Marlene Mi-

chele da Silva relata um pouco da sua convivência durante o tempo que foi aluna do 

Castro Alves 

Era no turno da manhã. A minha professora era Anita Ferreirinha e a direto-
ra do Grupo Escolar nessa época era a diretora Faraildes Santos, porque eu 
estudava a tarde também, mas não aí no Castro Alves, na escola de Anita 
Ferreirinha que tinha uma escola particular42. (SILVA, 2016). 
 

 Sobre a mesma temática, o ex-aluno Mauricio Bastos Almeida relata: 

Eu estudei 1954, 1955 e 1956, os três anos primários. Então fiz o primário ex-
clusivamente lá no Grupo Escolar Castro Alves. Bem, tinha uma professora 
para todas as matérias, a professora Anatividade, eu não lembro bem se é 

                                                           
42

 O fato da professora Ferreirinha ter uma escola particular e manter-se ministrando aulas no Castro 
Alves nos leva a refletir acerca do ―valor social‖ que tinham os professores dos Grupos Escolares, ou 
seja, podemos interpretar que ser professor desta instituição escolar dava um certo estatuo.  
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Anatividade ou Natividade43. O quarto ano eu fiz fora, que foi a preparação 
para o exame de admissão. (ALMEIDA, 2015). 
 

 A ex-aluna e ex-professora Sonia Bahiense Braga (2016) em seu depoimento 

enfatiza ―Minha vivência lá foi muito boa, eu vim de Jitaúna, fui para o Sindicato, 

depois fui estudar lá com a professora Maria da Glória Fraga (Glorinha)‖. 

 Para a ex-aluna Maria Amália Ribeiro Silva, o período que permaneceu como 

aluna no Grupo Escolar Castro Alves foi muito proveitoso, no qual:  

Os professores eram interessantes, eu me lembro bem da professora do 1º 
ano que era a professora Jacionete e a do 3º que era a professora Glorinha, 
essa foi até o 5º ano, aí era muito boa Glorinha Fraga, estou lembrando, [...].  
São pessoas que marcaram mesmo a minha vida, porque foi quem me deu as 
primeiras instruções. (SILVA, 2016). 
 

 Na figura 12, estão presentes algumas professoras do Grupo Escolar Castro 

Alves, dentre elas algumas citadas anteriormente pelos ex-alunos, por exemplo, Glo-

rinha Fraga, Natividade, além das professoras na fotografia encontra-se o padre Cli-

mério Andrade e o prefeito Lomanto Junior. 

Figura 12 – Professoras de Jequié das décadas de 50, 60, 70 ao lado do padre e do pre-
feito em frente ao Grupo Escolar Castro Alves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Museu Histórico de Jequié João Carlos Borges, 26 de julho de 1951. 

                                                           
43 Maria da Natividade Pereira da Silva 
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2.2 Festividades do Grupo Escolar Castro Alves: encerramento do ano letivo e 

comemorações cívicas  

 
A festa de encerramento compreendia, pois, uma festa oficial uma solenida-
de na qual, reunindo toda a comunidade escolar, as famílias, as pessoas 
―gradas‖ da sociedade, as autoridades e a imprensa, a escola reafirmava sua 
identidade e o seu valor social. Por isso, nada melhor para divulgar o seu 
trabalho e o seu prestígio do que o ar solene, grave, formal dessas festas, jun-
tamente com o espetáculo, a encenação realizada pelos próprios alunos – 
sentido primeiro da existência da escola. (SOUZA, 1998, p. 253). 
 

 Referindo-se às festas realizadas pelo Grupo Escolar Castro Alves, a ex-

professora e ex-diretora Hildete Pinheiro Camurugi da Silva (2015) relata que ―[...] as 

festas eram muitas, benquistas pelo público e a preferência do público em relação a 

querer colocar seus filhos no Castro Alves [...]‖. Dessa forma, observa-se que as festi-

vidades realizadas pelo Grupo Escolar Castro Alves serviam também para a difusão 

do trabalho pedagógico realizado pela comunidade escolar desta instituição de ensi-

no com intuito de que outros pais tivessem interesse em colocar seus filhos para es-

tudar no referido grupo escolar.  Nessa premissa, as festividades realizadas pelos 

grupos escolares eram uma forma da equipe escolar difundir os trabalhos desenvol-

vidos com os alunos durante as aulas. Com base na citação de Souza (1998), percebe-

se que a utilização das festas para divulgar o trabalho da equipe pedagógica dos 

grupos escolares não era exclusividade do Grupo Escolar Castro Alves, pois outras 

instituições de ensino também adotavam esse procedimento.   

 No que tange às festas realizadas pela equipe docente do Grupo Escolar Cas-

tro Alves, as mesmas aconteciam com requinte de brilhantismos, buscando ressaltar 

a relevância da instituição de ensino, contando com a participação de diversas auto-

ridades, familiares dos alunos, dentre outras pessoas da sociedade.  As festividades 

do grupo escolar eram momentos de alegria, celebração, homenagem, além da valo-

rização da cultura escolar, logo, os convites para as autoridades competentes, pessoas 

da comunidade e pais de alunos eram realizados através dos jornais da época, além 

dos convites confeccionados pelos discentes e corpo docente. Nessa perspectiva, 

Souza (1998, p. 254) apoia a relevância das comemorações realizadas nos grupos es-

colares, destacando que ―Noticiadas nos jornais da cidade, as festas escolares eram 

acontecimentos sociais de grande importância‖.  Em um convite para a festa do Gru-
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po Escolar Castro Alves constava o local, o horário e a programação do evento, por 

exemplo, teatro, missa, exposição dos trabalhos escolares, entrega de diploma para os 

alunos que concluíram o ensino primário.  De acordo com as informações de Souza 

(1998, p. 255): 

O conteúdo do programa da festa de encerramento ilustra o teor da cerimo-
nia pedagógica aliando a solenidade ao espetáculo educativo. O discurso de 
uma autoridade marcava a abertura solene. Depois seguiam-se as represen-
tações teatrais, hinos, recitação de poemas, demonstrações de ginástica e de 
exercícios militares. Finalmente a leitura das promoções, a entrega dos prê-
mios e dos certificados.  
 

 Abaixo, encontra-se parte de um convite (figura 13) para a festa de encerra-

mento do ano letivo de 1937. No convite está descrito, ainda, o Teatrinho infantil com 

as seguintes atividades: A Esperteza do tio (comedia), O Rancho Veio (Cançoneta), O 

Órfão (poesia), O Baiano e a Crioula (Dueto), A Desobediente (Sainete em 1 ato), Vio-

leta Sertaneja (Cançoneta), A Vovozinha (poesia), As Flores (Canto), Filho de Gato é 

Gatinho (Comedia), Os temperos (Canto), A vovó, Risoletta (Samba) – Antonio Viei-

ra, Não é da sua conta (Sketch). Todas essas apresentações eram realizadas pelos 

alunos do Grupo Escolar Castro Alves no Cine Guarany44, dando mais valor simbóli-

co ao acontecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Segundo o ex-aluno Mauricio Bastos Almeida este cinema era localizado ao lado esquerdo do Grupo 
Escolar Castro Alves, depois foi o cine Bonfim e hoje é a Academia ArtCorpus. 
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Figura 13 – Convite45 para festa de encerramento do ano letivo do Grupo Escolar 
Castro Alves46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia – APEB, 1937.  
 

 Nesse período a importância dada ao civismo e o patriotismo era tão explícita 

que nas festas realizadas nas instituições escolares, tais temáticas eram tratadas de 

forma que abrangesse toda a comunidade escolar e local como sinônimo de amor e 

respeito a pátria, como afirma Souza (1998, p. 256) ―A festa era uma oportunidade de 

homenagear o governo republicano e a pátria‖. Assim, no convite (figura 13) está 

escrito de caneta a seguinte assertiva ―Em virtude das determinações do Departa-

mento da Educação este festival será realizado em homenagem a Proclamação da 

República‖.  Contudo, é visível que a frase não foi inclusa no texto do convite, posto 

que, o lembrete foi anotado na parte superior da folha, evidenciando o culto ao ci-

vismo e ao patriotismo destacado por Souza (1998) na citação anterior. 

                                                           
45

 O convite inteiro encontra-se no anexo A. 
46

 Transcrição do texto da figura 13: ―E‘ com grande satisfação que o corpo discente do ―Grupo Escolar 

Castro Alves‖, com a approvação da Dirêctora e das Professoras, vem convidar V. Ex. o Exma. Família 
para assistirem o encerramento do anno lectivo do referido ―Estabelecimento de Ensino Primario‖ 
desta Cidade, no dia 15 do corrente o qual obedecerá ao programma seguinte: Missa ás 8 horas cele-
brada pelo Revmo. Snr. Vigario local; ás 9 horas numa das salas do referido ―Grupo‖ a abertura da 
exposição de prendas e o julgamento das mesmas por uma commissão e às 14, 30 o ―Theatrinho Infan-
til‖ no ―Cine Teatro Guarany‖.  
Após o theatrinho serão entregues os diplomas aos alumnos que finalizaram o curso primario e serão 
lidas as actas dos exames de promoção. 
Contamos com a presença de V. Ex. para maior brilho de nosso festival e como um incentivo ao nosso 
esforço. 
 Jequié, 12 de Novembro de 1937‖. 
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 A seguir está o depoimento da ex-aluna e ex-professora Sonia Bahiense Braga 

(2016) sobre as festividades e a importância do civismo na época que fez parte do 

Grupo Escolar Castro Alves: 

Foi um período assim, maravilhoso, a gente tinha colegas como irmãos, eu 
tenho retrato até hoje, a gente terminava fazia festas de primavera, as festas 
cívicas todas eram comemoradas, o que eu sinto muito hoje é a falta de ci-
vismo, porque a gente não era levado não, a gente colocava de uma maneira 
que eles amassem a bandeira do país e todos os estados. Ex: os Estados Uni-
dos, tem sua bandeira, tem respeito muito grande. Porque não a nossa? An-
tigamente tinha, e porque, o que eu lhe disse antes, a gente fala assim ―anti-
gamente não é hoje‖.  Mas, a parte de civismo não devia ter acabado. Tí-
nhamos junto de Matemática,  de Português, de Ciências e História, tínha-
mos Educação Cívica, e os alunos amavam também, gostavam de fazer [...]. 
Até hoje, o que recebi dos meus pais passo para minhas filhas, netas, quando 
canta o Hino Nacional a gente para em qualquer lugar. Creio que deve pa-
rar, isso é civismo, porque naquela época tinha, era Deus, pátria e família. 
(BRAGA, 2016). 
 

Nesse sentido, Almeida (1998, p. 1) no texto ―Estado Novo: Projeto Político 

Pedagógico e a construção do saber‖ trata sobre a educação e a política educacional 

proposta pelo o Estado Novo em que era valorizado o catolicismo e a ordem estava 

amparada em Deus, pátria e família. Assim, as discussões e questionamentos sobre a 

[...] ciência em detrimento dos ideais nacionais modeladores da força da ju-
ventude. Deus, Pátria e Família deveriam estar acima de qualquer livro di-
dático, de qualquer noção científica. [...] Desta forma, elegia-se a construção 
de um saber que não tivesse sua base na transmissão e armazenamento de 
conhecimentos, mas um saber que tivesse como diretriz a trilogia: Pátria, Ca-
tolicismo e Família. O universo escolar - os programas e currículos, os livros 
didáticos - emergia como instrumento de poder e veículo doutrinário. (AL-
MEIDA, 1998, p. 1). 
 

 Por meio dos depoimentos dos participantes da pesquisa e com base nas fon-

tes documentais da época é possível observarmos que a afirmação de Souza (1998) na 

citação anterior, mencionando as festas realizadas para prestigiar o governo republi-

cano está condizente com a realidade vivenciada pelos alunos e professores do Gru-

po Escolar Castro Alves no que se refere às festas de encerramentos e as cívicas.  

 O jornal da década de 40 do século XX (figura 14) em uma seção destinada ao 

grupo escolar está descrita uma festividade cívica e a criação da Biblioteca Municipal.  

Na parte do jornal ―Uma sessão cívica do Grupo Escolar Castro Alves Creada a Bi-

blioteca Pública Municipal‖ está delineada que a festa aconteceu no dia 10 de no-

vembro de 1940 com intuito de comemorar o décimo aniversário do governo de Ge-

túlio Vargas e o terceiro da instituição do ―Estado Novo‖. A segunda parte da notí-
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cia, refere-se a abertura da sessão cívica pelas autoridades presentes, farmacêutico 

Licurgo Araújo (delegado escolar residente), o prefeito da época o Srº. Eliezer de 

Souza, Julival Rebouças secretário da mesa, Professor Francisco Batista Neves (inspe-

tor Escolar), jornalista Manoelito Campos (Fiscal do Consumo), Antônio Rocha (De-

partamento de Estatística), dentre outros. A seguir foi explicado para todos os pre-

sentes o motivo da comemoração, na sequência as autoridades presentes continua-

ram os discursos tecendo comentários retrospectos sobre o governo de Getúlio Var-

gas, dentre outros temas. Logo após, os alunos do Grupo Escolar Castro Alves recita-

ram poesias sobre a pátria, sendo aplaudidos pelos presentes. Por fim, o secretário da 

mesa leu o ato que criava a biblioteca municipal e foi assinado pelo Sr. Prefeito, rece-

bendo os aplausos de todos.  
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Figura 14 – Parte do Jornal Sudoeste47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia-APEB, 17 de novembro de 1940. 
 

                                                           
47 Transcrição do texto da figura 14: ―Decenario do Governo do Sr. Getulio Vargas 
  Uma sessão cívica do Grupo Escolar Castro Alves 
 Creada a Biblioteca Publica Municipal 
Comememorando o decimo aniversario do governo do presidente Getulio Vargas e o terceiro da insti-
tuição do ―Estado Novo‖, realisou se no dia 10 de novembro em curso, uma sessão civica, no Grupo 
Escolar Castro Alves. 
Aberta a sessão pelo farmaceutido Licurdo Araujo, delegado escolar residente, este convidou o sr. 
Prefeito Municipal eng. Eliezer de Souza Santos para dirigir os trabalhos da mêsa e o bel. Julival Re-
bouças, para secretaria-la.  
Á mesa, tomaram logar as autoridades presentes, e varias pessoas gradas. 
Explicando o motivo da sessão, foi dada a palavra ao orador oficial, prof. Francisco Batista Neves, 
ilustre Inspetor Escolar, cujo discurso foi um bem feito estudo retrospectivo da administração do pre-
sidente Vargas, nos ultimos dois lustros. 
Em seguida, pronunciou vibrante improviso, o jornalista Manoelito Campos, ora em nosso meio, em 
função do seu cargo de Fiscal do Consumo, ao fim do qual, recitou ―Patria‖ o belíssimo soneto de 
Olavo Bilac.  
Seguiu-se com a palavra o sr. Antonio Rocha, do Departamento de Estatistica, tendo o seu improviso 
causado a melhor impressão.  
Por vários alunos do Grupo escolar, foram declamadas poesias patrioticas, sempre abaladas por vi-
brantes aplausos. 
Ao finalizar-se a sessão, o bel. Julival Rebouças, na qualidade de secretario da mesa leu o ato que aca-
bara de ser assinado pelo sr. Prefeito, creando a Biblioteca Publica Municipal ato que foi recebido com 
entusiástica salva de palmas‖. 
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 Sendo assim, os depoimentos dos ex-alunos, ex-professores e ex-diretora do 

Castro Alves e as fontes documentais, como: jornais da época, convites e atas das fes-

tividades, evidenciam a importância do ensino primário realizado nessa instituição 

de ensino, enfatizando a difusão do ensino público de qualidade que buscava aten-

der os anseios da comunidade local, em consonância com o projeto nacional.  Dessa 

maneira, Souza (1998) confirma que as festas dos grupos escolares acompanhavam as 

decisões oficiais, assim todos os anos eram realizadas as festas de encerramentos e as 

exposições escolares, tornando-se tradição no ensino público.  

 Com relação às festividades o Decreto n. 4.218, de 30 de dezembro de 1925, da 

Bahia, no Art. 371, estabelece que ―As festas escolares destinadas a despertar e ani-

mar nos alumnos, os sentimentos de amor á terra, ao trabalho e á patria serão pro-

movidos pelas autoridades escolares, directores de grupos e escolas reunidas, e pro-

fessores‖ (BAHIA, 1925 apud SANTANA et al., 2011, p. 497). 

 Após análise sistemática acerca do tópico: A organização das festas realizadas 

no Grupo Escolar Castro Alves, cabe salientar que mesmo se tratando de uma norma 

estabelecida pela legislação, a mesma acontecia com muito empenho e dedicação pe-

la equipe pedagógica composta pelo corpo docente e direção que desempenhavam 

papel fundamental no funcionamento dessa instituição de ensino.  

2.3 Fiscalizações do Grupo Escolar Castro Alves: inspetores e delegados escolares 
  
 No que se refere à fiscalização das instituições de ensino públicas e privadas 

de acordo com a Lei de nº 1.846 de 19 de agosto de 1925 no artigo 31, ―A fiscalização 

do ensino será exercida pelos chefes de secção de ensino, inspectores regionaes, dele-

gados escolares residentes e conselhos escolares municipaes‖ (BAHIA, 1925 apud 

SANTANA et al., 2011, p. 387). 

 Sob a temática: fiscalização do Grupo Escolar Castro Alves, a ex-aluna e ex-

professora Marlene Michele da Silva comentou acerca de alguns elementos que pos-

sibilitam uma ideia de como ocorriam as ações dos responsáveis pela fiscalização:   

   
Essa fiscalização era feita mais na parte da diretoria mesmo, não chegava ao 
conhecimento de aluno, só apresentava que era um fiscal da escola, mas não 
tinha a participação de aluno, era mais entre os professores mesmos, o corpo 
docente da escola... (SILVA, 2016). 
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 Nessa perspectiva, os inspetores de ensino48 e os delegados escolares49 desem-

penhavam papel relevante na administração e fiscalização dos grupos escolares. No 

Grupo Escolar Castro Alves não foi diferente, por meio de relatórios encontrados no 

Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB) e dos depoimentos dos ex-alunos, ex-

professores e ex-diretores foi possível observarmos que os mesmos estavam presen-

tes no funcionamento do grupo escolar, no qual participavam das atividades desen-

volvidas como as festas cívicas, de encerramento do ano letivo, na realização do 

exame de admissão, na observação do cumprimento das normas pelos alunos e pro-

fessores, na orientação do planejamento, na fiscalização da estrutura física e material 

do grupo escolar, dentre outros.   

 Com base em relatórios encontrados no APEB, os inspetores designados pela 

Secretaria de Educação e Saúde-Departamento de Educação eram indicados por área 

para inspecionar as escolas da região, dessa forma o município de Jequié encontrava-

se na 4ª região e foi inspecionado na década de 1940 pelo professor Francisco B. Ne-

ves Filho. No relatório encontrado no APEB o professor Francisco apresenta os rela-

tos das atividades desenvolvidas no mês de outubro para o Dr. Diretor de Departa-

mento de Educação. Vale destacar que na primeira folha do documento encontra-se o 

protocolo de recebimento datado de 11 de novembro de 1940.  

 O relatório era dividido por data e cada dia o inspetor inspecionava uma esco-

la dentro da área que lhe era incumbida, em alguns casos, havia escola que era inspe-

cionada várias vezes no mês. Nas figuras 15 e 16 encontram-se partes do relatório do 

professor Francisco B. Neves Filho, no qual ele descreve as informações referentes ao 

funcionamento do Grupo Escolar Castro Alves, em Jequié–BA, no mês outubro de 

1940. Dentre as informações na figura 15, o inspetor destaca o número de alunos ma-

triculados sendo um total 567 alunos, dentre eles 363 do sexo feminino, ou seja, a 

maioria. Ainda com relação ao Grupo Escolar Castro Alves, o professor Francisco 

informa que ―O prédio é amplo e construído de acordo com as exigências de Higiene 

Escolar‖ figura 15. 

                                                           
48 Eram instituídos pela Secretaria de Educação do estado da Bahia em Salvador.  
49 Os delegados escolares ficavam na Delegacia Escolar antiga Direc em Jequié. 
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Figura 15 - Parte do relatório50 de inspetoria do professor Francisco B. Neves Filho 
apresentado ao Dr. Diretor de Departamento de Educação, Jequié – Bahia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia-APEB, 29 de outubro de 1940. 

 
 

Figura 16 – Parte do relatório51 de inspetoria do professor Francisco B. Neves Filho 
apresentado ao Dr. Diretor de Departamento de Educação, Jequié –Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia-APEB, 31 de outubro de 1940. 

                                                           
50 Transcrição do texto da figura 15: ―Nesta data visitei a Escola ―Castro Alves‖ dirigida pela professo-
ra Faraides Santos e com o corpo docente constituído, ainda, das professoras Maria Ferreira de Sousa, 
Rute dos Santos Teixeira, Maria Carolina Peixoto Bittencourt, Aliria de Argolo Pereira, Eulina de Car-
valho Oliveira, Laura Peixoto Bittencourt, Floripes Maciel Sodré e Eraldina Navarro Pinto, encontran-
do todas no exercicio pleno de suas funções. Depois de assistir por algum tempo os trabalhos escolares 
observei que nesta casa de ensino, todas se esforçam e dedicam com gosto à causa da instrução publi-
ca. A matrícula desta Escola é 567 alunos, sendo 363 do sexo feminino. O Prédio é amplo e construído 
de acordo as exigências da Higiene Escolar‖. 
51 Transcrição do texto da figura 16: ―Voltei novamente à Escola ―Castro Alves‖, tendo oportunidade 
de palestra com as dignas colegas sobre vários assuntos de interesse escolar e recomendar-lhes a 
creação de Clubs agriculas, Caixas Escolares, Associação de Pais e Professores e outras Atividades 
Extra-Escolar‖.  
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 Na figura 16, o professor Francisco, inspetor responsável pela visita no Grupo 

Escolar Castro Alves em 1940, indica que em mais uma de suas visitas na referida 

instituição de ensino no dia 31 de outubro de 1940, realizou uma palestra com as 

professoras sobre ―vários assuntos de interesse escolar‖.  

 Conforme as informações que constam nas figuras (15 e 16), as atividades 

realizadas pelos inspetores na instituição escolar versavam também na observação 

das aulas e participavam da organização administrativa do grupo escolar.  

 Os inspetores dentre suas atribuições também eram responsáveis pela fiscali-

zação da higiene, tanto da estrutura física do grupo escolar quanto dos alunos que 

frequentavam essa instituição de ensino. Segundo o Decreto n. 4.218 de 30 de de-

zembro de 1925 no Art. 125, parágrafo 13, na obediência de seu cargo o inspetor de-

ve: 

exercer, juntamente, uma efficaz fiscalização pedagogica, que tenderá mais a 
auxiliar do que a reprimir, quanto aos methodos de ensino, programmas, 
horarios, livros, escripturação escolar, aproveitamento dos alumnos, hygiene 
escolar, verificando se o regulamento e as determinações da Directoria Geral 
estão sendo fielmente executadas. (BAHIA, 1925 apud SANTANA et al., 
2011, p. 464). 

 

   Os inspetores escolares tinham diversas atribuições relacionadas às suas 

funções como já citamos anteriormente e nota-se nas (figuras 15 e 16), que além de 

fiscalizar o funcionamento dos grupos escolares, os mesmos também ofereciam 

cursos de formação continuada para os professores do ensino primário. Outra 

atividade realizada pelos inspetores nas instituições de ensino estava voltada para 

auxiliar os professores na realização dos planejamentos das aulas, acompanhar o 

desenvolvimento educacional dos alunos durante as aulas. Assim, os ex-alunos, ex-

professoras e ex-diretora do Grupo Escolar Castro Alves contribuem por meio de 

seus depoimentos sobre as visitas realizadas pelos inspetores e delegados escolares 

na referida instituição de ensino. 

 Abordando a visita dos inspetores no Castro Alves, a ex-aluna e ex-professora 

Sonia Bahiense Braga (2016) afirma: 

Na época que eu estudava era uma autoridade que chegava. E na época que 
eu ensinava, a inspetora era a professora Altamira Marriott. Ah ela olhava se 
estava tudo em ordem, se estávamos seguindo o plano elaborado, ela ficava 
sentada lá comigo e dava assistência às atividades desenvolvidas com os 
alunos.   
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 Já a ex-aluna Camila Braga Costa52 (2016) complementa ―Todos os anos 

recebíamos a visita do inspetor que visitava todas as salas e verificava nosso 

aprendizado‖.  

 A ex-professora e ex-diretora Hildete Pinheiro Camurugi da Silva (2015), 

relata que era constante as visitas dos delegados escolares responsáveis pelo grupo 

escolar em Jequié, e destaca que: 

A delegada escolar, tinha uma delegacia aqui em Jequié, doutor Flávio 
Guedes também foi delegado escolar, Dilú, a professora Ione Coutinho, 
então nós tínhamos a coordenadora regional a professora Rosa Levita que 
vinha de Salvador, aí certa ocasião teve até uma reunião aqui em casa de 
Rosa Levita, Ione Coutinho com as dirigentes das escolas primárias com as 
coordenadoras regionais... 
 

 Ainda em depoimento a ex-aluna Camila Braga Costa (2016) ressalta que 

aconteciam visitas de pessoas para ensinar a higienizar a boca e quem tinha dentes 

perfeitos recebia escova de prêmio.  

 Dessa forma, eram constantes as inspeções realizadas pelos delegados 

escolares e pelos inspetores de ensino responsáveis pelo Grupo Escolar Castro Alves 

com intuito de manter a educação de acordo com o que estava estabelecido pela 

legislação educacional para os cidadãos jequieenses. 

2.4 Aspectos religiosos e o cotidiano do grupo escolar 
 
 De acordo com o depoimento da ex-aluna do Grupo Escolar Castro Alves Ana 

Maria Lima Geambastiani (2016), ―A semana era distribuída sempre com o mesmo 

currículo, se não me engano, era da seguinte forma: segunda-Português, terça-

Ciências, quarta-Estudos Sociais, quinta-Matemática, sexta-Desenho e ditado de pa-

lavras‖.  

Sobre a disciplina trabalho manual o Decreto n. 12.708, de 26 de março de 1943 

que trata do Programa de Emergência para o ensino elementar na Bahia, aborda que: 

No 1º ano, além do desenho, devem ser dados trabalhos que desenvolviam a 
habilidade manual da criança: recortes, dobraduras, enfiagem de contas, 
modelagem, picotagem, etc. Neste 1º semestre ainda será difícil exigir-se da 
criança um trabalho complexo de costura, encaixe, etc. Com os exercícios 

                                                           
52

 Estudou no Grupo Escolar Castro Alves no período compreendido de 1946 a 1951.  
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acima recomendados, ficará a criança preparada a iniciar no 2º semestre tra-
balhos mais complexos. 
2º ano 
Confecção de lenços, de guardanapos, de sacolas, de bordados e pontos mui-
to simples. 
Para os meninos: preparo de pequenas prateleiras, abrigos para animais, cai-
xinhas de madeira bem simples, envelopes. 
3º ano 
Confecção de quadrinhos com gravuras, pequenos álbuns, cadernos. 
Além disto, as meninas começarão a confeccionar aventais, vestidos simples 
e bordados. 
Os meninos farão objetos de madeira, mais difíceis – porta-escovas, cabides, 
etc. 
4º e 5º anos. 
Preparo de álbuns bonitos e enfeitados. Confecção de jardineira para a sala 
de aula e para casa, estantes, cadeirinhas, etc. 
As meninas serão levadas a cortar e coser vestidinhos, aventais, roupa inter-
na. Aprenderão o crochet, o tricot, bordados mais complicados. 
Os meninos farão objetos de arame e de folhas de metal. 
As atividades aqui sugeridas serão escolhidas pelas crianças e o professor de 
acôrdo com as possibilidades e interesses dos alunos. 
 

Sendo assim, a ex-aluna Camila Braga Costa (2016) expressa que ―Aos sábados 

aula de desenhos, pinturas, bordados, comidas era muito bom. Podia conversar‖. 

Sobre o mesmo tema, o período das aulas, a ex-aluna Maria Amália Ribeiro da Silva 

(2016) comentou que ―A escola também aproveitava e fazia muitos trabalhos dia de 

sábado, era mais para trabalhar a arte, desenho, bordado, tudo isso os professores 

ensinavam, ponto cruz, era ensinado lá‖. De acordo com as informações de Frizzarini 

(2015a, p. 5): 

[...] trabalhos manuais no ensino primário brasileiro, sem ainda a denomina-
ção de Trabalho Manual como matéria de ensino em si, e com praticamente 
execução exclusiva de lições de costura e bordados paras as meninas, refle-
tem os primórdios dos trabalhos manuais, direcionados ao sexo feminino e 
estritamente relacionados à finalidade de prover o ofício feminino de mãe, 
esposa e dona de casa [...]. (Grifo do autor). 
 

 Diante das assertivas acima pode-se notar que os professores do Grupo Esco-

lar Castro Alves desenvolviam atividades durante o processo de ensino abordando 

as temáticas (desenho, bordados, pinturas e culinárias) com intuito de instruir os 

alunos de forma que os conhecimentos adquiridos nas aulas pudessem ser utilizados 

em situações do cotidiano. 

 Dessa Forma, as ex-alunas Camila Braga Costa (2016) e Maria Amália Ribeiro 

da Silva (2016) asseveraram em depoimento que as aulas de trabalho manual para as 

meninas eram composta por atividades de costura, bordados e culinárias, assim co-
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mo afirma Frizzarini (2015a) na citação acima, entretanto, para os meninos não tive-

mos informações de como ocorriam essas aulas, ou seja, se os meninos realizavam as 

mesmas atividades que as meninas ou se para os meninos as atividades eram dife-

rentes.   

Cabe ressaltar que no programa de ensino que consta na Lei 1.846/1925 da 

Bahia, as matérias de Desenho, Trabalhos Domésticos e Trabalhos Manuais e Prendas 

eram requisitos para a proposta de ensino desenvolvida nos grupos escolares. Dessa 

forma, Frizzarini (2015a) por meio de seus estudos afirma que a matéria Trabalhos 

Manuais fazia parte do programa de ensino da Bahia desde 1895. 

Na Bahia no ano de 1895 os Trabalhos Manuais são indicados a ambos os se-
xos com diferenciação do trabalho para as meninas (tricô e elementos de cos-
tura) e os meninos (exercícios sobre papel e cartão), nos quatro anos do cur-
so primário, com a mesma quantidade de horas de ensino que ‗mathematica‘ 
e desenho, o que ressalta a crescente importância no ensino dos trabalhos 
manuais. (FRIZZARINI, 2015a, p. 6). 
 

A autora afirma ainda que, posteriormente,  
 

[...] inicia-se uma nova maneira de compreensão das finalidades dos Traba-
lhos Manuais no currículo escolar primário, com um olhar específico a ou-
tras matérias, mais especificamente, geometria e desenho, com a propensão 
de fornecer um ensino intelectual de auxílio à compreensão de tais matérias. 
(FRIZZARINI, 2015a, p. 9, grifo do autor).  
 

Com relação ao programa escolar do Grupo Escolar Castro Alves a ex-aluna e 

ex-professora Sonia Bahiense Braga (2016) relata: 

Olha tinha sabe o que?. Agora na época, hoje não sei se é artes, mas antiga-
mente era... trabalho manual. Desenho e trabalho manual. Então, no trabalho 
manual entrava, era dobradura, aí eu falava como é o lado de cá o lado de lá, 
o quadrado, o retângulo. 
 

 Na citação, Braga (2016) destaca que o ensino de Artes acontecia de forma a 

envolver conceitos da matemática, no qual o ensino das matérias Desenho e Trabalho 

Manual eram abordados juntamente com os conhecimentos matemáticos com intuito 

de desenvolver a aprendizagem do aluno. Nessa perspectiva, Frizzarini (2015b) cor-

robora com a discussão elencada neste parágrafo indicando que: 

 [...] a presença assídua de tal matéria nos programas escolares e a visível re-
lação com os saberes matemáticos, os Trabalhos Manuais era constituído por 
atividades de recorte de figuras planas, modelagem, cartonagem e dobradu-
ra de sólidos geométricos, o que destacava o manuseio pelo aluno, grande 
marca das vagas pedagógicas que vigoraram no período, o método intuitivo 
e a escola ativa, de modo a salientar a importância ímpar da matéria Traba-
lhos Manuais no período de 1890 a 1950. (FRIZZARINI, 2015b, p. 77-78). 
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  No que se refere à matéria Educação Moral e Cívica, a ex-aluna Maria Amália 

Ribeiro da Silva (2016) relata que ―[...] Educação Moral e Cívica vinha junto com His-

tória, na minha época não tinha Estudo Sociais, era Português, Matemática, História, 

Geografia, Ciências Naturais, tudo separado‖.  As contribuições de Assis (2008, p. 

195) reforçam que: 

A educação moral e cívica e o ensino religioso traziam noções de direitos para 
com a Pátria, de bons costumes e bons comportamentos para com os pais, 
superiores, idosos, crianças e deveres para com a sociedade, a família, o tra-
balho e a nação. (Grifo do autor). 
 

 Sobre esse assunto, a ex-professora e ex-aluna Marlene Michele da Silva (2016) 

expõe que: 

Não tinha a disciplina de ensino religioso, estudava o catecismo chamado, 
mas era nas igrejas, na Catedral ali no caso, e todo final do ano tinha uma 
festa da primeira comunhão, que era feita na última sala, uma sala grande 
que tinha lá no fim do Grupo. 
 

 Enfatizando a temática ensino religioso a ex-aluna Maria Amália Ribeiro Silva 

(2016) destaca que: 

Tinha também a orientação religiosa, muito cobrada. Fazia parte do horário, 
constava como aula, ali o professor lia o catecismo, mostrava as ilustrações e 
tinha muita orientação, não era conteúdo obrigatório. Mas dava aquele sen-
timento de religiosidade, a gente tinha o catecismo, não lembro bem como 
era.  
 

 A ex-professora e ex-diretora Hildete Pinheiro Camurugi da Silva (2015) afir-
ma que:  

[...] sempre às vezes assim dia de quinta-feira nós reuníamos todas as classes 
e íamos fazer uma visita à igreja para adoração a Jesus Eucarístico. Então, 
quando uma voltava ia outra, para não sair tudo de vez, tinha um horariozi-
nho que íamos visitar nosso Senhor, toda quinta-feira tinha catequese tam-
bém. Hoje já não faz isso mais, é por isso que o mundo está desse jeito que 
está, por que nós tínhamos a catequese, existia a orientação religiosa também 
que é a professora de catequese. 
 

 Dessa forma, com base nos depoimentos, pode-se constatar que há vestígios 

dos aspectos religiosos no ensino do Grupo Escolar Castro Alves, mesmo não sendo 

uma escola de ordem religiosa. Percebe-se que a religião era um fator que influencia-

va muito na formação dos alunos desta instituição de ensino, na qual era trabalhada 

durante as aulas a religiosidade como forma de valorização da família, dos valores 

sociais, éticos e morais.   
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 A presença do ensino religioso nas escolas públicas, na década de 1930, fazia 

parte de uma intensa discussão. O Manifesto dos Pioneiros defendia o ensino laico 

considerando que ―A laicidade, que coloca o ambiente escolar acima de crenças e 

disputas religiosas, alheio a todo o dogmatismo sectário, subtrai o educando, respei-

tando-lhe a integridade da personalidade em formação [...]‖ (MANIFESTO DOS PI-

ONEIROS, 2010, p. 45). Posteriormente, os Pioneiros afirmam: 

Em matéria religiosa, somos pela liberdade de culto e de crenças e erguemo-
nos, com o Père J. Henri Didon, dominicano e notável orador sacro, contra 
todos aqueles que ‗querem fazer da religião um instrumento da política (ins-
trurnentum regni)‘ e contra todos aqueles que ―querem fazer da política um 
instrumento da religião‖. (MANIFESTO DOS PIONEIROS, 2010, p. 80). 
 

 Segundo Aranha (2006, p. 304) ―[...] os pensadores católicos criticavam a ten-

dência laica instalada pela República. [...]. Para Eles, as escolas leigas ‗só instruem, 

não educam‘. Politicamente representavam uma força conservadora, comprometida 

com a antiga oligarquia [...]‖.  

 Em suma, o ensino religioso passou a fazer parte das matérias do programa 

escolar de maneira facultativa, sendo que o Estado ficou incumbido de oferecer uma 

educação que atendesse a todos os cidadãos de forma laica.  

 Vale destacar que além dos relatos sobre as atividades realizadas durante as 

aulas com requintes religiosos, também foram encontradas informações sobre as ati-

vidades realizadas na igreja pela comunidade escolar do Grupo Escolar Castro Alves 

na fotografia da procissão de Santo de Antônio figura (17), no convite da festa de en-

cerramento figura (18) e no jornal o Gury53 figura (19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Jornal confeccionado pelos alunos e professores do Grupo Escolar Castro Alves. Essa informação foi 
encontrada em uma das atas do grupo escolar e no próprio jornal.  
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Figura 17 – Alunos do Grupo Escolar Castro Alves na Procissão de Santo Antonio 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Museu Histórico de Jequié João Carlos Borges, 1940. 
 

 A figura 17, demonstra a relação existente entre a igreja católica e os cidadãos 

jequieenses, considerando que é perceptível a quantidade de crianças – alunos do 

Grupo Escolar Castro Alves – participantes na procissão realizada nos festejos do 

padroeiro da cidade. Algo em destaque é que as crianças estão todas dentro de um 

padrão organizacional, ou seja, todos com roupas de cor branca e em fila. 

De acordo com alguns depoimentos de ex-alunos, ex-professores e ex-diretora 

percebemos que a participação nos eventos realizados pela igreja católica era tido 

como importante não sendo considerado uma obrigação, como foi mencionado ante-

riormente pela ex-professora e ex-diretora Hildete Pinheiro Camurugi da Silva (2015) 

que os professores e alunos iam um dia na semana visitar a igreja de Santo Antônio. 
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Figura 18 – Convite para festa de encerramento do ano letivo do Grupo Escolar Cas-

tro Alves 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia-APEB. 
 

 Os convites confeccionados para as festas realizadas pela equipe do Grupo 

Escolar Castro Alves apresentavam as informações sobre as atividades desenvolvidas 

ao longo da festa. Na figura 18, é possível observarmos que para a festa de encerra-

mento houve uma missa em ação de graças com a participação das alunas no louvor, 

em seguida apresentação teatral no Cine Odeon54 com as apresentações realizadas 

pelas alunas e professaras do referido grupo escolar. 

 Tais observações evidenciam a participação feminina nas atividades do Grupo 

Escolar Castro Alves, pois as figuras 17 e 18 confirmam a predominância dos alunos 

do sexo feminino e das professoras nessas atividades. 

                                                           
54 Localizado na Praça Luís Viana. 
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Figura 19 – Parte do Jornal o Gury55, festa religiosa com a participação dos alunos do 
Grupo Escolar Castro Alves 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia-APEB. 
 

                                                           
55 Transcrição do texto da figura 19: ―Foi com grande prazer que assistimos nesta cidade a festa do S. 

C. de Jesus, realizada no dia 27 de Outubro dia dedicado a – Christo Rei. 
Neste dia, os alunos do Grupo Escolar ―Castro Alves‖ e da ―Escola Ruy Barbosa‖, dirigiram-se á Igreja 
Matriz afim de fazerem a sua primeira Communhão e receberem nos seus coraçõesinhos  a Jesus Hos-
tia – Rei dos Reis. 
A missa da 1ª Communhão foi celebrada pelo Revmo. Frei Celestino M. C. que veio de Bahia para 
pregar um retiro ao povo catholico desta cidade. 
A missa da festa foi celebrada ás 10 horas pelo Revmo. Pe. Altino Freire, dignissimo director do Apos-
tolado e o amigo das crianças. 
Eu que também tive a ventura de receber em meu coração a Jesus Sacramentado, guardo a lembrança 
e a saudade desta festa encantadora. 

DINAH SIMÕES 
4 anno 11 annos‖ 
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 A figura 19 faz parte do jornal ―O Gury‖, jornal que era confeccionado pelos 

alunos e professores do Grupo Escolar Castro Alves. É pertinente ressaltar que nesse 

jornal eram divulgados os resultados dos exames finais, convites para festas realiza-

das pelo grupo escolar, receitas, composição musical, aniversariantes, telegramas, 

festas religiosas e informes em geral. Na figura 19, encontra-se uma parte do jornal 

tratando sobre ―A festa do S. C. de Jesus‖, na qual uma aluna do 4 º ano descreve a 

festa do Cristo Rei, em que os alunos do Grupo Escolar Castro Alves e da Escola Ruy 

Barbosa foram para a igreja de Santo Antonio fazerem a primeira Comunhão. Se-

gundo a aluna que escreveu a coluna ―Eu que tambem tive a ventura de receber em 

meu coração a Jesus Sacramentado, guardo a lembrança e a saudade desta festa en-

cantadora‖ (DINAH SIMÕES, aluna do 4º anno – 11 annos). Salientamos que os alu-

nos de todas as turmas do ensino primário do Grupo Escolar Castro Alves, escreviam 

as informações que eram divulgadas no referido jornal. 

 Em concordância com as informações religiosas e o grupo escolar a ex-aluna 

Camila Braga Costa (2016) relata que ―fez a 1ª comunhão com 8 anos, já sabia o Cate-

cismo que ela [a professora  Faraildes Santos] ensinava. A festa foi com café da ma-

nhã, doces, biscoites, etc. (Eram raros os protestantes naquela época)‖. 

 Ainda sobre os aspectos religiosos no Grupo Escolar Castro Alves, cabe salien-

tar que no local onde funcionava a secretaria do grupo escolar existia um espaço que 

ficava uma imagem de uma Santa (figura 20), configurando a preponderância da re-

ligião católica nas atividades educacionais da instituição de ensino. 
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Figura 20 – Imagens da Senhora Sant‘Ana e Nossa Senhora ainda criança 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal das pesquisadoras, 2016. 

 

É pertinente ressaltar que a imagem encontra-se ainda no espaço onde funcio-

nava a secretaria do grupo escolar. Uma nota fixada na base que sustenta as imagens 

apresenta o seguinte informe ―imagens da Senhora Sant‘Ana e Nossa Senhora ainda 

criança – 1934 – Respectivamente: a avó e a mãe de Jesus Cristo. Estas imagens foram 

colocadas desde a inauguração deste prédio no ano de 1934‖. 

2.5  Elementos das salas de aula do Grupo Escolar Castro Alves 
 

Quanto ao programa de ensino do Castro Alves, mediante os depoimentos e 

do programa de ensino sancionado na Lei n. 1846, de 19 de agosto de 1925 do Estado 
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da Bahia é perceptível algumas indicações de que a comunidade escolar procurava 

cumprir o que estava previsto na legislação de ensino vigente.  

Em depoimentos, os ex-alunos, ex-professores e ex-diretora relatam como 

eram a organização da sala de aula e os aspectos relevantes do Castro Alves no perí-

odo que fizeram parte desta instituição.  

As carteiras naquela época eram próprias para sentar dois a dois, e tinham 
algo interessante como o lugar para se encaixar o tinteiro, muito comum, 
pois, as canetas eram ‗caneta tinteiro‘, tinha uma pena de metal e o corpo era 
de madeira, a gente molhava a pena no tinteiro e escrevia diretamente no 
caderno. Usava-se o mata-borrão56 para enxugar a tinta e não borrar a escrita 
ao virar a página do caderno. Havia uma disputa entre os colegas para ver 
quem fazia a letra mais bonita e também quem tinha a caneta mais bonita. 
Não eram canetas como a ‗bic‘ que troca a carga quando fica seca, [sorrisos] 
hoje tudo é mais prático. Mas em outro tempo se trabalhava mais a criativi-
dade, o afetivo e também a capacidade dos alunos. (SILVA, 2016).  

 
Em consenso com o depoimento anterior, a ex-aluna Camila Braga Costa 

(2016) ressalta que ―As carteiras eram duplas e os acentos também com prateleira 

para guardar nossos pertences, às vezes derramavam os tinteiros, era um horror. 

Possuir uma borracha era luxo. Fazíamos as pontas dos lápis com giletes velhos‖. 

Assim, como no Grupo Escolar Castro Alves em Jequié-BA, Souza (1998) destaca que 

em grande parte das escolas de São Paulo as carteiras duplas faziam parte do interior 

escolar com intuito de adaptar e economizar o espaço da sala de aula.    

Em relato, a ex-aluna Ana Maria Lima Geambastiani (2016) afirma que no pe-

ríodo em que estudou no grupo escolar ―As carteiras das salas pareciam um baú, 

eram individuais, o acento era colado com a escrivaninha e havia uma gaveta onde 

guardávamos o material de uso diário‖. Com relação à organização das carteiras in-

dividuais nos grupos escolares, Souza (1998, p. 140) contribui. 

As carteiras individuais foram enfatizadas como as melhores do ponto de 
vista pedagógico, moral e higiênico. [...]. A carteira individual constituía um 
dispositivo ideal para manter a distância entre os alunos, evitando o contato, 
a brincadeira, a distração perniciosa. Nenhum contato com outros corpos, 
isolado cada aluno em seu espaço – o domínio da carteira e suas adjacências 
– ficavam garantidas a disciplina, a moral e o asseio.  
 

A ex-aluna Ana Maria Lima Geambastiani (2016) também comenta sobre o 

tema: descrição da sala de aula e afirma ―[...] a sala era composta por quadro, giz, um 

                                                           
56

 “Uma cartolina com um lado revestido com papel mais poroso próprio para secar a tinta a fim de 
não borrar a escrita‖ ex-aluna Maria Amália Ribeiro Silva (2016). 
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armário onde eram guardados todos os materiais escolares, um mural onde era colo-

cada a data do dia, e algumas datas comemorativas‖. A figura 20 demonstra as carac-

terísticas da sala de aula do Grupo Escolar Castro Alves evidenciando convergências 

com a descrição apresentada pela ex-aluna Ana Maria Lima Geambastiani. 

Figura 21 – Alunos e professores em sala de aula no Grupo Escolar Castro Al-

ves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Memorial do Grupo Escolar Castro Alves, 19--57. 
 

 A ex-aluna Geambastiani argumenta que essa professora que encontra-se na 

figura 21 era provavelmente uma estagiária do IERP, por causa do uniforme, pois as 

professoras do Grupo Escolar Castro Alves usavam roupas normais, destacando que 

o grupo escolar recebia muitos estagiários.   

  É importante pontuar que a descrição da sala de aula do Grupo Escolar Cas-

tro Alves realizada pela ex-aluna Geambastiani (2016) não era característica organi-

zacional exclusiva deste grupo escolar, ou seja, outras instituições de ensino também 

tinham em suas salas ―[...] uma mesa, um armário, um relógio, carteiras dianteiras e 

traseiras, uma cadeira simples, uma cadeira de braço, modelos de caligrafia, uma 

moringa, [...], um tinteiro, um tímpano, um livro de chamada, diversos livros de lei-

tura, lousas, [...]‖ (SOUZA, 1998, p. 142). 
                                                           
57

 Identificado nos arquivos do 22º Núcleo Regional de Educação (NRE 22). 
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Enfim, considerando que os ex-alunos, ex-professores e a ex-diretora que par-

ticiparam desta pesquisa, por meio dos depoimentos, estiveram nesta instituição de 

ensino em períodos diversificados, observamos que alguns aspectos físicos, pedagó-

gicos e didáticos do Castro Alves eram diferentes de acordo com a época.  
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CAPÍTULO 3 

ENSINO DE MATEMÁTICA NO CURSO PRIMÁRIO: OS LIVROS 
DIDÁTICOS UTILIZADOS NO GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES 

(1934-1971) 

3.1 O ensino de matemática no Grupo Escolar Castro Alves58 
 

 As aulas de matemática do Grupo Escolar Castro Alves, aconteciam de manei-

ra que os alunos aprendessem a contar, realizar as quatro operações fundamentais da 

matemática e resolver problemas, além dos conhecimentos geométricos. Assim, 

quanto ao ensino de matemática no Grupo Escolar Castro Alves a ex-aluna Maria 

Amália Ribeiro Silva (2016) declara que: 

O professor explicava o assunto em seguida questionava os alunos para ver 
se houve aprendizagem ou não. Passava atividade para casa e no dia 
seguinte corrigia usando o quadro negro ou oralmente. O professor 
chamava um aluno à frente e mandava resolver a atividade no quadro 
enquanto os outros corrigindo nas suas respectivas carteiras. No final do 
mês era feita uma prova com todo conteúdo já estudado. 
  

 Nessa perspectiva, Albuquerque (1951)59 em seu livro Metodologia da 

Matemática60 ressalta a importância do direcionamento realizado pelo professor 

através da explicação antes do início do exercício para que a turma tenha êxito na 

resolução da tarefa e não aconteça o desperdício de tempo tanto por parte dos alunos 

quanto do professor. Este livro de Irene Albuquerque consta da bibliografia indicada 

para os professores de matemática no Decreto N. 16.693 de 31 de dezembro de 1956 

que aprovou os programas de ensino das escolas primárias e pré-primárias do estado 

da Bahia. (BAHIA, 1956). Com relação a correção dos exercícios a autora destaca que 

                                                           
58

 Uma versão preliminar do resultado dessa pesquisa foi publicada na REMATEC/Ano 11/n. 
23/set./dez. 2016, p. 102-118 no artigo intitulado O ensino da matemática primária no Grupo Escolar Cas-
tro Alves em Jequié-BA (1934-1971). 
59 A professora Irene de Albuquerque desempenhou várias funções, dentre as quais, foi Catedrática de 
Prática de Ensino do Instituto de Educação do Distrito Federal, além de ser professora de Metodologia 
da Matemática dos Cursos de Aperfeiçoamento do INEP e professora do Curso Primário. Vale salien-
tar que Albuquerque também foi autora de diversos livros entre eles metodologia da matemática para 
o ensino primário (ALBUQUERQUE, 1951). 
60 O exemplar que estamos utilizando encontra-se digitalizado no Repositório da UFSC. Disponível 
em: < https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/134314>. Acesso em: 10 jun. 2015. 
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A correção pode ser feita pelo professor ou pelos próprios alunos, usando o 
quadro-negro, se necessário. Esta prática é a preferida para os exercícios 
sistematizados e pode obedecer a qualquer das formas abaixo: 
I) A professôra chamará cada aluno para resolver uma questão. 
II) A professôra, para economizar tempo, ou para assegurar maior clareza 
resolverá as questões no quadro-negro, enquanto cada criança corrige o seu 
próprio exercício. (ALBUQUERQUE, 1951, p. 33). 
 

  Assim, diante do que consta no livro Metodologia da Matemática, podemos 

inferir que a aplicação de exercícios estava consonante com as recomendações 

metodológicas daquele período para o ensino primário. 

  Percebemos que durante o processo de ensino de matemática primária 

acontecia a valorização do tempo das aulas, sendo que os professores eram 

orientados para que não houvesse desperdícios do tempo disponível  na sala de aula, 

ou seja, que durante as aulas os conteúdos fossem trabalhados buscando desenvolver 

a aprendizagem do aluno, como ressalta Albuquerque na citação acima.   

 Ainda sobre o ensino de matemática no Grupo Escolar Castro Alves, a ex-

aluna Maria Amália Ribeiro Silva (2016) depõe:  

O ensino da Matemática começava com a tabuada. A professora começava 
ensinando números, o aluno escrevia os números que eram escritos no qua-
dro de giz. Depois ia apresentando algarismos romanos, arábicos, números 
primos e pares. Era assim, tudo no quadro de giz e o professor na saliva co-
mo recurso didático.  
 

 De acordo com o depoimento da ex-aluna Ana Maria Lima Geambastiani 

(2016) o ensino de matemática também foi realizado através da sabatina em que ―to-

dos tínhamos uma tabuada, éramos obrigados a decorá-la, pela professora, para que 

ela nos perguntasse qualquer uma da tabela e deveríamos responder certo, quando 

não sabíamos éramos punidos com castigos [...]‖. Concomitantemente, o depoimento 

da ex-aluna Camila Braga Costa (2016) reforça que: 

Uma vez por semana éramos sabatinados61 oralmente, não dava tempo para 
pensar e os que não acertavam na ‗ponta da língua‘ iam sendo passados para 
trás, os que acertavam iam subindo para frente da fila e recebiam as melho-
res notas. As vezes até castigo se recebia quem ficava na rabada62, como ficar 

em pé durante um tempo ou ficar sem recreio que era o melhor da escola.  
 

Por outro lado, o ex-aluno Mauricio Bastos Almeida (2015) relata que no perí-

odo que estudou no grupo escolar ―[...] só podia consultar a tabuada, mas na alfabe-
                                                           
61

 “Que foi submetido à arguição, à recapitulação oral da matéria‖. Disponível em: 
<https://www.dicio.com.br/sabatinado/>. Acesso em: 05 de out. 2016. 
62

 Final da fila. 
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tização a gente já tinha aprendido a tabuada, então o curso de matemática no primei-

ro ano era aquelas mais desenvolvidas. As operações básicas (adição, subtração, mul-

tiplicação e divisão) eram bem assimiladas‖. 

 Considerando que a ex-aluna Ana Maria Lima Geambastiani estudou em 1973, 

enquanto os ex-alunos Camila Braga Costa e Maurício Bastos Almeida estudaram nas 

décadas de 1940 e 1950, é possível inferir que nesse intervalo de tempo não houve 

alterações nas práticas pedagógicas para o ensino de matemática no que tange a uti-

lização da tabuada e sua memorização, bem como o uso de castigos, mesmo com as 

influências das vagas pedagógicas63 – o Movimento da Escola Nova e o Movimento 

da Matemática Moderna durante esse período. 

Sob esse prisma e com base nas informações apresentadas, foi possível obser-

vamos os vestígios da cultura escolar referente ao processo de ensino de matemática 

primária no Grupo Escolar Castro Alves na época pesquisada. Em conformidade com 

os depoimentos dos ex-alunos, o ensino de matemática apresentava sinais do ensino 

tradicional, no qual, era valorizada a memorização do conteúdo matemático pelos 

alunos. Em consonância com estas afirmativas, Albuquerque (1951, p. 8) declara: ―os-

so ensino apela para a memória;‖. 

O professor Valente, no texto intitulado A aritmética na escola Ontem..., discorre 

sobre o papel da memorização ao caracterizar o ensino da aritmética numa perspec-

tiva da ―pedagogia tradicional‖, na qual a criança era tratada como um ―adulto em 

miniatura‖, em que deveria ―caminhar os primeiros passos já percorridos pelo adul-

to‖ (2016, p. 13). Nesse sentido, Valente (2016, p. 13-14) ressalta que:  

A maneira de avaliar se a criança bem aproveitou da aula de aritmética, nos 
seus primeiros passos, em muitos casos, liga-se aos questionários. Frente a 
esse tipo de avaliação as crianças têm na memorização o seu modo de estudo 
para responder corretamente a esses questionários. Para além dos questio-
namentos, os exercícios. Exercícios sempre iguais, com processos idênticos, 
não apresentam dificuldades. Seus mecanismos de cálculos poderão ser 
também memorizados. 
 

Como preconizado por Valente (2016), observa-se que a prática da memoriza-

ção e dos exercícios sempre iguais, também foi uma característica do ensino de ma-

                                                           
63

 Acerca das vagas pedagógicas – Movimento da Escola Nova e o Movimento da Matemática Moder-
na – abordaremos no capítulo 4. 
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temática destacada pelos ex-alunos e ex-professores do Grupo Escolar Castro Alves. 

Na concepção de Chervel (1990) estas são: 

[...] as grandes características do ensino tradicional. Ele é baseado na exposi-
ção, feita pelo mestre ou pelo livro, na memorização, na recitação, e, de uma 
maneira geral, nesse princípio de que, em todas as aprendizagens, leitura, la-
tim, cálculo, tudo passa pela reflexão que classifica, identifica, assimila, cons-
trói e controla a todo momento o processo de elaboração do conhecimento. 

A memória, a memória consciente, é quem está no comando. (CHERVEL, 
1990, p. 200) 

 

  Entretanto, Chervel (1990) indica que a utilização de novos métodos durante o 

processo de ensino não significa que os velhos métodos sejam abandonados. Dessa 

maneira, os novos métodos são utilizados simultaneamente com os antigos, assim, 

Quando uma nova vulgata64 toma o lugar da precedente, um período de es-
tabilidade se instala, que será apenas perturbado, também ele, pelas inevitá-
veis variações. [...]. O antigo sistema ainda continua lá, ao mesmo tempo em 
que o novo se instaura: período de maior diversidade, onde o antigo e o no-
vo coabitam, em proporções variáveis. (CHERVEL, 1990, p. 204).  
 

 Chervel (1990) ressalta que mesmo com as novas mudanças preconizadas, a 

pedagogia tradicional continua intercalando com outras correntes pedagógicas du-

rante o processo de ensino. De modo mais peculiar, Chervel (1990) informa que exis-

te a crítica ao método tradicional, fazendo com que diversos estudiosos da pedagogia 

utilizem várias denominações para os novos métodos, por exemplo, ‗ensino intuiti-

vo‘, ‗método intuitivo‘, ‗método de escolas maternais‘, ‗ensino por demonstração‘, 

‗lições de coisas‘ entre outros. Mas, ―em realidade, mesmo os que preconizam essas 

novidades, muito freqüentemente, não tardam em recomendar uma mistura harmo-

niosa com os procedimentos tradicionais‖ (CHERVEL, 1990, p. 201). 

 Um exemplo desta permanência de aspectos de antigos métodos intercalados 

com as novas propostas metodológicas pode ser percebido no ensino de geometria 

do Grupo Escolar Castro Alves, como buscamos argumentar na sequência. A ex-

aluna Maria Amália Ribeiro da Silva (2016) comenta a respeito dos conhecimentos 

geométricos adquiridos durante as aulas de matemática do Grupo Escolar Castro 

Alves. 

                                                           
64

Segundo Chervel (1990, p. 203) “Em cada época, o ensino dispensado pelos professores é, grosso 

modo, idêntico, para a mesma disciplina e para o mesmo nível. Todos os manuais ou quase todos 
dizem então a mesma coisa, ou quase isso. Os conceitos ensinados, a tecnologia adotada, a coleção de 
rubricas e capítulos, a organização do corpus de conhecimentos, mesmo os exemplos utilizados ou os 
tipos de exercícios praticados são idênticos, com variações aproximadas‖. (Grifo do autor). 
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A geometria era bem aplicada, eu me lembro bem, foi quando eu aprendi, 
sobre ângulo, triângulo, vértice. Tudo aprendi no primário, terceira série. 
Mas hoje a gente quase não vê falar em geometria. Aprendia tudo sobre cir-
cunferência, tudo que falava de diâmetro, hoje em dia o que conheço de ge-
ometria o maior aprendizado foi do primário. 
 

No que se refere ao ensino de geometria no primário o Programa Emergenci-

al65 para o ensino primário do estado da Bahia em 1943, abordava os seguintes con-

teúdos, 

1º Ano  
Reconhecimento do quadrado, da circunferência e dos sólidos. 
2º Ano  
Reconhecimento dos sólidos, do quadrado, circunferência e triângulo. Apli-
cação em seus trabalhos. 
3º Ano 
Revisão do 2º ano e mais o estudo das linhas e ângulos. Sua aplicação. 
4º Ano  
Além do que ficou recomendado para o 3º ano, o estudo dos quadriláteros. 
Aplicação. 
5º Ano  
Revisão do 4º ano e mais a avaliação de áreas e perímetros dos quadriláteros 
e retângulos.  

(BAHIA, 1943, p. 1880) 
 

Já o Decreto n. 16.693 de 31 de dezembro de 1956 que tratava do Programa do 

Ensino Primário e Pré-primário para o ensino elementar do estado da Bahia, versava 

que: 

1º ano  
Noções de forma: círculo e quadrado; esfera, cubo e cilindro comparando-os 
aos objetos usuais. [...] 
2º ano 
Observar e estudar o prisma, o cone e a pirâmide; linhas. [...] 
3º ano 
Ângulos; triângulos; quadriláteros: quadrados retângulos, paralelogramo e 
losango. [...] 
4º ano 
Polígonos; circunferências e círculos; perímetros e área do quadrado e retân-
gulo; noção de elipse. [...] 
5º ano  
Trapézio; prisma; pirâmides; área do triângulo. [...] 

(BAHIA, 1956, p. 118-125-127-128-129). 
 

Dessa forma, percebemos que o Decreto 16.693 de 1956 é mais amplo para o 

ensino de geometria do que o Programa Emergencial, pois apresenta novos conteú-

dos geométricos.  

                                                           
65

 Decreto 12.708, de 26 de março de 1943.  
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O ensino de aritmética66 no Decreto n. 16.693/1956 tem lugar de destaque com 

várias páginas, com conteúdo aritmético seguido por objetivos e exemplos de ativi-

dades com a explicação bem detalhada, enquanto os conteúdos geométricos são 

apresentados em poucas linhas do documento.  

 No Grupo Escolar Castro Alves, a ex-aluna Maria Amália Ribeiro Silva (2016) 

assevera que o ensino de geometria acontecia com a utilização de material manipulá-

vel, com intuito de auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem: 

A gente tinha régua, tinha compasso, ele usava no quadro traçava com aque-
las réguas grandes de madeira e a gente também tinha as reguinhas simples 
de madeira, um material todo singelo, mas era completo. A gente tinha a 
caixinha, o estojo com o compasso, a régua, lápis, lápis de cor, tudo a gente 
tinha. (SILVA, 2016). 
 

 Sobre o uso de instrumentos, Leme da Silva (2014, p. 84) fomenta: 

A presença de instrumentos no traçado geométrico marca uma ruptura na 
relação de proximidade entre Desenho e Geometria, pois os traçados de fi-
guras geométricas até então propostos em manuais de Desenho e Geometria 
consideravam o traçado à mão livre. Pode-se dizer que se insere uma nova 
prática no estudo da Geometria: o manuseio dos instrumentos e a aprendi-
zagem de sequências para a realização das construções geométricas diferen-
ciam-se, significativamente, de práticas pedagógicas anteriores. 
 

 Assim, a autora indica que com a utilização de materiais manipuláveis nas 

aulas de matemática do ensino primário, inicia-se uma nova práxis metodológica 

referente aos conteúdos geométricos. 

 Nessa perspectiva, a autora Leme da Silva (2014) no texto Régua e compasso no 

ensino primário? Circulação e apropriação de práticas normativas para as matérias de desenho 

e geometria argumenta com informações relevantes no que tange ao ensino de geome-

tria nos grupos escolares do estado de São Paulo, além de indagar se as propostas 

difundidas nos grupos escolares de São Paulo foram expandidos para outros estados.  

 Uma herança identificada na constituição da matéria de Geometria dos 
grupos escolares paulistas é a participação das construções geométricas com 
régua e compasso em práticas normativas ao longo de toda a metade do sé-
culo 20. Em que medida tal proposta configura-se como restrita ao Estado de 
São Paulo, pólo de vanguarda na criação do modelo de grupos escolares, ou 
circula e se incorpora como proposta inovadora nos demais Estados? (LEME 
DA SILVA, 2014, p. 82).  
 

                                                           
66

 Encontra-se nos anexos (H, I, J, L, M e N) algumas páginas do Decreto 16.693/1956, que permite 
comprovar essa afirmativa. 
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 Deste modo, com base no depoimento da ex-aluna Maria Amália Ribeiro Silva 

(2016) percebe-se que a proposta do ensino de geometria no primário com ―régua e 

compasso‖ elencado por Leme da Silva (2014) nas citações, não se restringiu só ao 

estado de São Paulo, ao ―longo de toda a metade do século 20‖, pois também foi di-

fundida no Grupo Escolar Castro Alves em Jequié no estado da Bahia, nas décadas 

de 1940/1950. Nesse prisma, Valente (2013, p. 44) no texto Oito temas sobre História da 

educação matemática, ressalta que ―Estudos da matemática em nível primário, em todo 

e qualquer grupo escolar, instalados em qualquer estado brasileiro não poderão ab-

dicar do diálogo com a organização paulista do curso primário, modelo que se espa-

lha pelo Brasil a partir de finais do século XIX‖. 

Ainda sobre o ensino de desenho, o Programa de Emergência do estado da 

Bahia promulgado pelo Decreto 12.708, de 26 de março de 1943, aborda que: 

Nos primeiros anos, o desenho será livre e espontaneo. Ele revelará assim, 
ao professor, as tendencias e aptidões da criança. O escolar será levado a de-
senhar constantemente, a colorir desenhos, a usar o lapis sempre que o dese-
je. 
No 3º ano, alem do desenho espontâneo, a criança será convidada a fazer fri-
sas, a desenhar cenas de historias, historias mudas, etc. 
No 4º e 5º anos, já se podem introduzir os mapas, as cenas historicas, retra-
tos, copias do natural, desenho para bordados, etc. (BAHIA, 1943, p. 1882). 

 
Em depoimento, a ex-aluna e ex-professora Marlene Michele da Silva (2016) 

relata um pouco sobre o ensino de desenho no Grupo Escolar Castro Alves. 

[...] a gente ensinava desenho, desenho era livre, não era desenho assim ge-
ométrico não. Desenho geométrico era mais na parte de segundo grau, mas 
no primeiro grau era um desenho livre, tinha um caderno de desenho, sem 
pauta liso, onde o aluno desenhava o que quisesse, colorido, usava o lápis de 
cor para dar mais vida[...] 
 

  Nessa mesma linha, Leme da Silva (2014) reforça a importância da matéria de 

desenho para a propagação dos conhecimentos geométricos no ensino de matemática 

primária.  

[...] tudo indica que a geometria se sustenta e ganha reconhecimento com o 
desenho. Parece ser o desenho a muleta de suporte para a geometria prática 
defendida pelos parlamentares e que se consolida efetivamente na nova es-
truturação do ensino primário, nos Grupos Escolares (LEME DA SILVA, 
2014, p. 674). 
 

 Outro aspecto referente ao ensino de matemática no Grupo Escolar Castro Al-

ves foi abordado pela ex-aluna e ex-professora Sonia Bahiense Braga (2016) ao relatar 
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um pouco da sua convivência nas aulas de matemática no período que fez parte des-

ta instituição de ensino, tanto como aluna quanto como professora, evidenciando a 

utilização de materiais concretos no processo de ensino de matemática. 

Mas é como eu estou lhe dizendo, às vezes até de carocinho de coisa, a gente 
dividia, a gente dividia assim... vamos dizer... tijolo... seis mais seis.... não 
chegava ter isso ai [mostrando o material manipulável do manual Didática 
das Matemáticas Elementares], a gente fazia, realmente era frutas, era pedra, 
era caroço de feijão, porque pra gente não chegava material, era isso aqui 
mesmo.(BRAGA, 2016, grifo nosso).  
 

 Para além da referência ao concreto na citação anterior, encontramos indícios 

da presença de ideias do método intuitivo nos livros didáticos e nos manuais peda-

gógicos utilizados no ensino de matemática do Grupo Escolar Castro Alves. Analisa-

remos os livros e os manuais neste capítulo e no capítulo 4, respectivamente,  ―a ado-

ção do método intuitivo significou uma tentativa de mudar radicalmente a forma de 

organizar o ensino e de executar o trabalho docente, uma vez que exigia mudança 

das formas tradicionais de lidar com o conhecimento e de ensinar‖ (SOUZA, 1998, p. 

164-165).  

 Dessa maneira, enfatizando a importância da vaga intuitiva no processo de 

ensino de matemática primária, Souza (1998, p. 200) afirma que: 

As indicações para o ensino da aritmética prescrevia o uso de objetos para 
ensinar a criança a contar. Os cálculos abstratos viriam somente depois dos 
exercícios com os objetos. Desde logo deveriam ser dados problemas tendo 
por objeto questões práticas relativas à contabilidade e que fossem aplicáveis 
nas profissões industriais e na lavoura.  

 
A citação de Souza (1998) ressalta a relevância do método intuitivo na efetiva-

ção de mudanças significativas no ensino primário, na qual os professores tinham a 

possibilidade de transformar o ensino tradicional da matemática em um processo de 

ensino modernizador, com práticas pedagógicas renovadas. Neste contexto 

Surge a renovação pedagógica e o desafio de romper com os modos conside-
rados tradicionais. Vale salientar que as críticas ao tradicional permanecem 
atreladas à memorização e falta de compreensão dos conceitos apreendidos. 
Há necessidade de outros métodos e programas. Emerge um novo modo de 
pensar o papel do professor no processo educativo: a criança deve ser o cen-
tro do ensino. (LEME DA SILVA; VALENTE, 2013, p. 864).  
 

Seguindo essa mesma concepção, os estudos de Leme da Silva e Valente (2013) 

sobre a aritmética e a geometria no ensino primário evidenciam que, 
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A chegada do ideário do ensino intuitivo, como experimental e concreto, 
constrói uma representação do passado do ensino de Aritmética no primá-
rio, profundamente negativa. Trata-se de um ensino abstrato, com uso quase 
exclusivo de processos de memorização, sem utilidade. Também ela, a Arit-
mética, imersa nessa escola ineficiente, deve ser transformada. Ensinada e 
estruturada de outro modo, com materiais em que o ensino possa ser o mais 
concreto possível. (LEME DA SILVA; VALENTE, 2013, p. 188). 
 

  Dessa forma, o método ativo surge como proposta de substituir o ensino tra-

dicional, promovendo a renovação das práticas pedagógicas dos professores, além de 

ser uma crítica a esse modelo de ensino no qual o processo de ensino de matemática 

era realizado com o aluno decorando o conteúdo. Assim, de acordo com o depoimen-

to da ex-aluna e ex-professora Marlene Michele da Silva (2016), o processo de ensino 

de matemática no Grupo Escolar Castro Alves considerava todo o aprendizado reali-

zado durante o período das aulas buscando agregar os conhecimentos que pudessem 

ser aplicados no cotidiano do aluno.   

Era muito usado o quadro de giz, era o que usava mais, enchia o quadro de 
exercícios, contas. Ensinava a fazer contas, passava as contas, com as quatro 
operações, depois também problemas. Problemas com assuntos do dia a dia 
que interessava mais os alunos, os já maiores, de compras, às vezes dizia que 
dava uma quantia maior para eles fazerem uma relação do que comprava e 
prestar conta do que sobrou, porque aí já incluía somar, subtrair. Ou pro-
blema com uma só operação ou então com duas, três operações para racioci-
nar melhor. (SILVA, 2016). 
 

 Acerca do uso de problemas no ensino primário, a professora Catedrática Ire-

ne de Albuquerque no livro Metodologia da Matemática indica: 

 O melhor problema, sem dúvida, é aquêle que resolve uma situação ocorri-
da na classe, em relação à unidade de trabalho ou projeto, ou em relação a 
qualquer outra atividade, como, por exemplo, compra de material, despesa 
de uma excursão etc. A professôra desperta a atenção das crianças para o 
problema presente e leva-as a redigí-lo em colaboração, no quadro-negro, 
para, então, resolvê-lo. Mesmo esse problema, assim tão real, pode e deve 
ser previsto pelo professor, ao pensar a sua aula, para aquêle dia. (ALBU-
QUERQUE, 1951, p. 44-45).  
 

Fundamentado no relato da ex-aluna e ex-professora Marlene Michele da Silva 

(2016), o ensino de matemática no Grupo Escolar Castro Alves em determinada épo-

ca defendia que o aluno desenvolvesse a aprendizagem matemática através de pro-

blemas envolvendo situações do cotidiano. Com base na citação anterior de Albu-

querque (1951), percebe-se que a autora também defendia o ensino de matemática 

com uso de problemas com situações que possibilitassem a criança desenvolver o 

raciocínio durante o processo de aprendizagem, proporcionando a reflexão na reso-
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lução de outras situações que porventura surgissem no cotidiano do aluno. É impor-

tante ressaltar que o livro foi elaborado ―de acôrdo com o programa do curso de 

formação do professor primário‖ (ALBUQUERQUE, 1951, p. 4). Assim, não era ape-

nas o que esta professora defendia, mas considerado como relevante o suficiente para 

fazer parte do programa dos cursos de formação do professor primário. 

Nesse contexto, Albuquerque (1951, p. 7) sustenta: ―tôda criança de inteligên-

cia normal, sem ser brilhante, é capaz de aprender, com relativo êxito, as noções dos 

programas de Matemática da escola primária; pode, ainda, resolver com certa facili-

dade os problemas de Matemática que a vida lhe apresenta‖. 

 Já Wagner Valente (2016), ao escrever sobre o uso de problemas no ensino de 

matemática primária na década de 1930, quando o ideário da Escola Nova estava 

vigorando no Brasil, destaca: 

Notar-se-á que, para o ensino de aritmética surge fortemente a concepção 
que ele deverá ser realizado por meio da resolução de problemas. E esses pro-
blemas são considerados como situações da vida real do aluno. Eles, os pro-
blemas, farão a ligação do ensino com a vida, com a nova filosofia orientada 
da escola ativa. (VALENTE, 2016, p. 21, grifo do autor). 
 

 Ainda sobre este tema, os autores, Valente (2016) e Albuquerque (1951), ao es-

creverem sobre a utilização de problemas para ensinar matemática nas décadas de 

1930 e 1950, respectivamente, ressaltam a relevância do uso de problemas relaciona-

dos com situações cotidianas para o desenvolvimento da aprendizagem da criança. 

Assim, para Valente (2016, p. 23) ―deixando os alunos se envolverem com esses pro-

blemas eles viverão situações e aprenderão matemática, aritmética‖. 

Dessa forma, no que tange a utilização de problema com material concreto en-

volvendo situações do dia a dia, o autor argumenta que ―no âmbito da pedagogia 

intuitiva os professores deveriam formular problemas com elementos próximos das 

crianças, usando materiais e situações conhecidas de seus alunos‖ (VALENTE, 2016, 

p. 23). Relacionado com a temática desta discussão, a ex-aluna Maria Amália Ribeiro 

Silva (2016) relata a importância do ensino de matemática primária desenvolvido no 

Grupo Escolar Castro Alves para sua formação. 

E a matemática tinha assim um destaque, porque a gente tinha muito que 
aprender conta, porque era interessante na vida da gente, na prática no dia a 
dia, foi ensinado e mostrado que em tudo a gente precisa da matemática, no 
contar das horas, dos dias da semana, do mês, então era mostrado assim a 
importância da matemática com a relevância nesse dia a dia da gente, nas 
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compras, o uso do dinheiro, a moeda, o fazer o troco, saber fazer os cálculos, 
então era muito cobrado isso da gente. Era vivenciado assim, eu acho que 
apesar do método arcaico, tradicional como dizem, era assim dinâmico, por-
que fazia a gente sentir o uso da matemática na vida, no dia a dia. Era 
aprender para a vida, teoria e prática juntos. (SILVA, 2016). 
 

 Mais uma vez podemos interpretar na fala da ex-aluna a presença do novo 

interligado ao antigo. Para os autores Leme da Silva e Valente (2013), o uso de pro-

blema dentro da proposta apresentada no texto Uma breve história do ensinar e aprender 

matemática nos anos iniciais: uma contribuição para a formação professores acontece de 

forma ativa, em que: 

 A caracterização dessa aritmética ativa se dá, portanto, na proposição de 
que os alunos envolvam-se na resolução de problemas que demandem fer-
ramentas aritméticas para a sua resolução. Muito antes de se pensar na ela-
boração de uma das tendências atuais da Educação Matemática – a de reso-
lução de problemas – como uma metodologia de ensino, os ventos escolano-
vistas, tentando varrer propostas consideradas antigas, tradicionais, já apre-
goavam a seleção e organização de atividades que fizessem sentido para o 
aluno. E elas deveriam ser propostas sob a forma de problemas. E os pro-
blemas constituiriam elementos centrais a fazer parte da metodologia de 
projetos, na dos chamados centros de interesse. (LEME DA SILVA; VALEN-
TE, 2013, p. 865). 
 

 Desse modo, no ideário difundido pelo movimento da Escola Nova,  

[...] apostava-se em métodos e materiais de ensino que levassem em conta a 
especificidade do desenvolvimento intelectual das crianças no que diz res-
peito a sua capacidade de percepção de totalidade das coisas e das situações 

em detrimento de elementos isolados de um contexto. (SCHWARTZ, 2012, 

p. 366). 
 

Outro aspecto da cultura escolar do Castro Alves que foi destacado no depoi-

mento da ex-aluna e ex-professora Sonia Bahiense Braga (2016) refere-se à metodolo-

gia globalizada. 

Era globalizado, era matemática, todas as matérias, então a gente fazia igual 
ao outro, cada pouquinho a gente passava, tinha livros que... a gente vivia 
em plano, geralmente a gente fazia plano, a gente juntava com a diretora, a 
coordenação, hoje é coordenação, mas era inspetora, a gente fazia plano e 
dava aula normal com todas as matérias, com o todas as matérias. 
 

Através desse relato é possível perceber alguns indícios de como ocorria o en-

sino de matemática no Grupo Escolar Castro Alves: os planejamentos eram feitos 

coletivamente, com apoio da diretora e da inspetora de ensino e era desenvolvida 

uma abordagem globalizada de todas as disciplinas. A este respeito, Irene de Albu-

querque, no seu livro Metodologia da Matemática, afirma: 
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Sendo a globalização do ensino de valor indiscutível na escola primária, a 
Matemática não pode manter-se isolada. [...] A Matemática, em inúmeras 
ocasiões, vale-se das ou auxilia as demais disciplinas; tem uma terminologia 
apropriada, que é linguagem; lida com desenhos e cores, divisões de tempo, 
etc. Quanto mais a Matemática se apresentar em conexão com as demais dis-
ciplinas, resolvendo os problemas numéricos que a vida apresenta, mais es-
tará ligada à vida. (ALBUQUERQUE, 1951, p. 16). 
 

 No que tange ao método global, vale ressaltar que o mesmo está inserido na 

concepção difundida pelo movimento da Escola Nova. Como afirma Braslavsky 

(1971, p. 61 apud SOUZA, 2014, p. 44), ―o ‗método global‘ se insere numa perspectiva 

pertencente à Escola Nova, cujos ‗[...] princípios mais gerais se referem ao interesse e 

à atividade espontânea da criança, fundada em seu poder criador‘‖.  

O ensino globalizado apresentava a proposta de integrar o ensino, possibili-

tando ao professor desenvolver o processo de ensino de matemática de forma inter-

disciplinar com outras disciplinas do currículo escolar, no qual o processo de ensino 

constituísse de ações dinâmicas e reflexivas contemplando situações do cotidiano. 

Segundo a ex-aluna e ex-professora Marlene Michele da Silva (2016): 

O ensino globalizado foi depois de muito tempo, [...]. O globalizado você es-
tudava, por exemplo, um texto, e naquele texto você procurava ver todas as 
matérias [Português, História, Matemática, Geografia...], ali dentro do texto, 
explorava, por exemplo, se fosse um texto referente a uma região do Brasil aí 
já passava a estudar os estados do Brasil, se tivesse algum fato histórico 
também era estudado e a Matemática também.   
 

 Concernente ao ensino globalizado na década de 1960 Schwartz (2012) contri-

buí: 

A metodologia globalizada deveria contemplar uma visão integrada do en-
sino, propiciando a adoção de práticas pedagógicas também integradoras, 
não necessitando centrar-se apenas em um recurso e procedimento didático. 
Seria uma proposta metodológica dinâmica que valorizasse a formação de 
ideias, a análise crítica e a reflexão por parte do aluno, preparando-o para 
enfrentar situações desafiadoras, tomar iniciativas, de forma a estimulá-lo a 
desenvolver a sua globalidade e identidade como ser atuante em sintonia 
com a sociedade moderna. (SCHWARTZ, 2012, p. 366). 

 
Sendo assim, interpretamos que há uma convergência entre o depoimento da 

ex-aluna e ex-professora Marlene Michele da Silva (2016) e as características do ensi-

no globalizado apresentados por Schwartz (2012), enquanto que ocorre uma diver-

gência se compararmos as características indicadas por este autor com o relato da ex-

aluna e ex-professora Sonia Bahiense Braga (2016) sobre a evidência do ensino globa-

lizado nas aulas do Grupo Escolar Castro Alves. 
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 Segundo Schwartz (2012) a metodologia globalizada passou a fazer parte do 

currículo no Brasil nas décadas de 1950 e 1960, tratando de uma teoria que compre-

endia os acontecimentos em sua totalidade, tendo como base os conhecimentos da 

Gestalt67 que surgiu em oposição a psicologia behaviorista. Conforme os depoimen-

tos, os responsáveis pelo funcionamento do grupo escolar defendiam a utilização do 

ensino globalizado no processo de ensino desenvolvido na referida instituição esco-

lar.  Dessa forma, a ex-professora e ex- diretora Hildete Pinheiro Camurugi da Silva 

(2015) confirma em relato:  

Eu me lembro que...  o ensino era global, o ensino era global, então todas as 
matérias a professora tomava nota, por exemplo quinta série, então ela ensi-
nava  todas as matérias não era assim como é hoje, cada curso quer dizer 
Matemática, História, cada um tem uma professora. Mas lá não, era um en-
sino global.  
 

Em concordância com o depoimento anterior, o ex-aluno Mauricio Bastos Al-

meida (2015) afirma que nos anos de 1954 até 1956, quando estudou no Grupo Esco-

lar Castro Alves, era uma professora para todas as matérias.  

Uma professora só, não tinha um professor para cada matéria. A maioria era 
professora, não tinha professor na época, eram só professoras que responsa-
bilizavam por todas as matérias. Então, começava oito horas terminava meio 
dia e durante a manhã distribuía as matérias dentro desse horário. Esse es-
paço de tempo era três matérias em um dia, três matérias no outro, para ma-
temática, geografia e tudo mais, só com uma professora. (ALMEIDA, 2015). 
 

 No que tange a legislação educacional, o processo de ensino nos grupos esco-

lares do estado da Bahia acontecia de maneira que abarcasse uma gama de saberes 

educacionais, no qual o currículo escolar fosse contemplado com o programa de en-

sino respaldado na legislação vigente no estado da Bahia e no Brasil. Assim, é perti-

nente destacar que na Bahia a Lei n. 1.846, de 19 de agosto de 1925 no Art. 64 apre-

sentava o seguinte programa de ensino para: 

A — nas escolas urbanas: 
Lingua vernácula, Calligraphia; 
Arithmetica, Noções de Geometria; 
Geographia, sobretudo do Brasil e da Bahia, Noções de Historia do Brasil e 
da Bahia, Intrucção moral e cívica; 
Noções de sciencias physicas e naturaes applicadas e hygiene; 
Desenho; 
Trabalhos Domesticos; Trabalhos manuaes e prendas; 
Exercicios gymnasticos; 

                                                           
67 Segundo Schwartz (2012, p. 366) ―A teoria da Gestalt baseia-se na noção de forma ou estrutura – 
gestalt – compreendida como um todo significativo‖. 
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Canto.  (BAHIA, 1925 apud SANTANA et al., 2011, p. 391-392)68 
 

 O decreto de lei n. 8.529 publicado em 2 de janeiro de 1946, que trata da Lei 

Orgânica do Ensino Primário para os estados brasileiros remete as finalidades do 

ensino primário no: 

Art. 1º O ensino primário tem as seguintes finalidades: 
a) proporcionar a iniciação cultural que a todos conduza ao conhecimento da 
vida nacional, e ao exercício das virtudes morais e cívicas que a mantenham 
e a engrandeçam, dentro de elevado espírito de naturalidade humana; b) 
oferecer de modo especial, às crianças de sete a doze anos, as condições de 
equilibrada formação e desenvolvimento da personalidade; c) elevar o nível 
dos conhecimentos úteis à vida na família, à defesa da saúde e à iniciação no 
trabalho. (BRASIL, 1946, p. 1) 
 

 Posteriormente, no mesmo decreto o programa de ensino que abrange o curso 

primário consta no Artigo 7º e 8º, dividido em curso primário elementar e curso pri-

mário complementar.  

Art. 7º O curso primário elementar, com quatro anos de estudos, compreen-
derá: 
I. Leitura e linguagem oral e escrita. 
II. Iniciação matemática. 
III. Geografia e história do Brasil. 
IV. Conhecimentos gerais aplicados à vida social, à educação para a saúde e 
ao trabalho. 
V. Desenho e trabalhos manuais. 
VI. Canto orfeônico. 
VII. Educação física. 
Art. 8º O curso primário complementar, de um ano, terá os seguintes grupos 
de disciplinas e atividades educativas: 
I. Leitura e linguagem oral e escrita. 
II, Aritmética e geometria, 
III. Geografia e história do Brasil, e noções de geografia geral e história da 
América; 
IV. Ciências naturais e higiene. 
V. Conhecimentos das atividades econômicas da região. 
VI. Desenho. 
VII. Trabalhos manuais e práticas educativas referentes às atividades eco-
nômicas da região. 
VIII. Canto orfeônico. 
IX. Educação física. 
Parágrafo único. Os alunos do sexo feminino, aprenderão, ainda, noções de 
economia doméstica e de puericultura. (BRASIL, 1946, p. 1). 

 

Por outro lado, o Decreto n. 12. 708 de 26 de março de 1943 que aprovou o 

Programa de Emergência para o ensino elementar do estado da Bahia apresenta para 

as séries do ensino primário as seguintes disciplinas: Língua Pátria, Aritmética e Ge-

                                                           
68 ―A Lei n. 2.232 de 1929 e o Decreto n. 7.163 de 1930 não alteram o estabelecido na lei e decreto de 
1925‖ (SANTANA et al., p. 123). 
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ometria, Geografia, História do Brasil, Educação Moral e Cívica, Ciências Naturais e 

Higiene, Desenhos, Trabalhos Manuais.  

 Dessa forma, os programas de ensino que constam acima, no que concerne ao 

ensino de matemática, não apresentam muitas modificações com relação ao previsto 

na Lei n. 1.846/1925 da Bahia, pois em ambos fazem parte as disciplinas de Aritméti-

ca e Geometria como propostas para o ensino de matemática no primário, em conso-

nância com os depoimentos dos ex-alunos e ex-professores do Grupo Escolar Castro 

Alves e com os documentos (atas de exames e mapas de aproveitamento) da referida 

instituição de ensino.  

3.2   O Processo Avaliativo do Grupo Escolar Castro Alves 
 

Art. 351. Nas escolas primarias haverá promoções para os alunos matricula-
dos, e exames para estes e para os alumnos de escolas particulares não sub-
vencionados, que os requererem. 
Art. 352. Serão promovidos ou obterão o diploma de ensino primario, os 
alumnos que tiverem frequencia superior a quatro quintos dos dias lectivos, 
nas escolas urbanas e a tres quintos nas ruraes, e médias de aproveitamento 
superiores a 6; serão submettidos a exames os que não forem promovidos, e 
aquelles que, embora possam ser approvados por média desejem submetter-
se ás provas de exames. (BAHIA, 1925 apud SANTANA et al., 2011, p. 
495)69. 
 

 O sistema avaliativo era fator relevante da cultura escolar dos grupos escola-

res. As provas escritas, orais e os exames finais eram utilizados como instrumentos 

de avaliação do rendimento do aluno. A Lei Orgânica do Ensino Primário, Decreto–

Lei n. 8.529 de 2 de janeiro de 1946, trata do exame realizado pelos alunos do ensino 

primário e dos certificados de conclusão de cursos.  

Art. 20. O aproveitamento dos alunos verificado por meio de exercícios e 
exames será avaliado que se graduarão de zero a cem. 
 Parágrafo único. E‘ recomendada a adoção de critérios e processos que as 
segurem a objetividade na verificação do rendimento escolar.  
Art. 21. Aos alunos que concluírem qualquer dos cursos de ensino primário 
será expedido o correspondente certificado. (BRASIL, 1946, p. 1) 
 

 Através de atas de exames finais, dos mapas de aproveitamentos, relatórios 

dos professores, jornais da época e com base nos depoimentos dos ex-alunos, ex-

professores e de uma ex-diretora do Grupo Escolar Castro Alves foi possível 

                                                           
69

 BAHIA. Decreto n. 4.218, de 30 de dezembro de 1925.  
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identificar vestígios de como acontecia o processo avaliativo dessa instituição de 

ensino.  Para Valente (2005): 

Os exames e provas escolares são documentos valiosos para, por exemplo, 
estudo da apropriação realizada pelo cotidiano escolar das reformas educa-
cionais. Essa documentação cria a possibilidade, dentre tantas outras coisas, 
de análise dos conteúdos selecionados pelos professores como mais signifi-
cativos de seu trabalho pedagógico com os alunos; os exames e provas po-
dem revelar também a concepção de avaliação dominante num determinado 
contexto histórico; podem ainda, através da análise dos enunciados dos 
exercícios e questões, possibilitar a leitura que o cotidiano escolar realiza de 
uma determinada época histórica; de parte dos alunos, as provas são ins-
trumentos importantes para análise de processos de resolução de exercícios 
e questões de um determinado conteúdo escolar, além de possibilitar, atra-
vés de inventário das notas obtidas pelos alunos, o estudo do desempenho 
dos alunos de diferentes épocas escolares, numa dada disciplina. (VALEN-
TE, 2005, p. 179-180) 

 
 Assim, segundo relato da ex-aluna Maria Amália Ribeiro Silva (2016) na época 

que estudava no referido grupo escolar as avaliações eram escrita e oral, acontecendo 

semanalmente e mensalmente com os conteúdos estudados durante o período. Ainda 

de acordo com a ex-aluna,  

Olha, eram duas provas, uma oral e outra escrita. Depois de você estudar 
tudo tinha avaliação semanal. A professora dava o conteúdo da tabuada, a 
casa de dois (dois mais um, dois mais dois, dois mais três). Então, orientava 
para estudar em casa, depois quando chegava na sala a professora fazia a 
oração do dia e começava as atividades. Colocava os alunos em fila e fazia 
sabatina (avaliação oral), ia perguntando para um se não respondesse 
passava para o outro. Mas no meu tempo não tinha palmatória, se 
errássemos colocava para estudar mais, às vezes de pé junto da parede. E 
fazia prova com probleminhas, contas, aquelas contas bem grande, íamos 
para o quadro fazer conta de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Tirava a 
prova real e dos noves das contas de dividir com um ou mais algarismos 
para a gente treinar bem e não errar mais. (SILVA, 2016). 
 

 Como explica a ex-aluna Maria Amália Ribeiro Silva (2016), o processo 

avaliativo acontecia visando analisar o conhecimento adquirido pelo aluno em 

determinado conteúdo durante as aulas. Nessa perspectiva, a ex-aluna Camila Braga 

Costa (2016) confirma que:  

As notas acima de 5 eram escritas na caderneta com tinta azul. Menor que 5 
com tinta vermelha para chamar a atenção, a nota zero era escrita por 
extenso e em vermelho também.  
No fim do mês se fazia a soma das notas de cada matéria e dividia-se pelo 
número de notas, tinha-se a média de pontos que classificava se o aluno 
estava apto a passar de ano. Também recebíamos nota por procedimento, 
castigo ficar sem recreio (o melhor da escola) em pé por um tempo. Além da 
sabatina se fazia prova e exercícios, tudo para a nota. A prova escrita era 
também copiada no quadro, as questões, problemas, algarismo, contas, as 
quatro operações, etc. Assim, distribuídas em acordo com o ano do aluno-
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Contas: Somar com várias parcelas; Diminuir com prova real etc.; 
Multiplicar com unidade, dezena, centena, milhar e a prova dos nove e real.   
 Alguns alunos frequentavam a banca70 da professora e aprendiam, mas não 
ensinavam a ninguém. 
Quem corrigia os ditados, as contas e passava as notas para a caderneta 
eram os alunos mais aplicados. A professora só corrigia os cadernos destes 
alunos que serviam como modelo.  

 

 Ainda sobre o processo avaliativo do Grupo Escolar Castro Alves, o ex-aluno 

Mauricio Bastos Almeida (2015) declara que ―tudo era prova escrita, no final do ano, 

não tinha unidade, o professor dava o assunto, seguindo o programa inteiro. A prova 

no final do ano era assim, a gente escrevia naquelas folhas de papel pautado e não 

tinha prova oral‖.  Sobre os exames realizados durante o processo de ensino, Valente 

(2005, p. 180) esclarece que ―os exames e provas concentram sobre a forma de 

exercícios e questões todos os objetivos explícitos do processo de ensino-

aprendizagem de uma determinada disciplina‖. 

 Nesse ponto de vista, a ex-aluna e ex-professora Marlene Michele da Silva 

(2016) comenta sobre o processo avaliativo durante o período que foi aluna do grupo 

escolar ―era escrita. Oral fazia diariamente depois de lido um texto, por exemplo, as 

interpretações faziam as perguntas, ali mesmo após a leitura do texto. E no fim de 

cada semestre fazia as provas uma em junho e outra em dezembro‖. Em 

contrapartida quando foi professora desta mesma instituição a avaliação ―era escrita, 

não era oral. Oral diariamente, semanalmente, mas para ter a nota mesmo no final, 

era prova escrita‖ (SILVA, 2016).  Assim, embasados nos depoimentos da ex-aluna e 

ex-professora Marlene Michele da Silva sobre o processo avaliativo do grupo escolar, 

percebe-se que com o passar dos anos houve algumas mudanças no sistema 

avaliativo.  

   Além das provas realizadas durante o ano letivo, os alunos do Grupo Escolar 

Castro Alves realizavam o exame final com a presença do professor responsável pela 

turma e demais autoridades competentes, a exemplo, do delegado escolar, inspetor 

de ensino, diretoria da escola, dentre outras autoridades. Segundo Souza (1998, p. 

243) ―compreendiam os exames provas escritas, práticas e orais. Escritas, as de 

ditado, composição e questões práticas de aritmética. Práticas, as provas de caligrafia 

e desenho, e orais, todas as demais matérias‖. Essas características elencadas por 
                                                           
70 Aula ou reforço escolar particular individual. 
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Souza (1998) sobre os exames finais e de promoção também faziam parte do Decreto 

de lei n. 4.218/1925 do estado da Bahia como abordaremos a seguir.  

 De acordo com Assis (2008, p. 202), na Bahia, a realização dos exames finais 

nos grupos escolares acontecia de forma que:  

[...] os dirigentes escolares, representados pelo Inspetor de Ensino do Distri-
to, maior autoridade educacional local, assumia a presidência dos trabalhos 
com a responsabilidade de coordenar e organizar as Bancas Examinadoras, 
nomear os professores que fariam parte dos exames, além de ratificar a pre-
sença do professor regente. 
 

 Os exames realizados pelos alunos do 1º, 2º, 3º e 4º tinham como finalidade a 

promoção do aluno para a série seguinte e o exame do 5º ano era responsável pela 

aprovação do aluno, no qual o mesmo tinha direito ao diploma de conclusão do 

ensino primário (figuras 22 e 23) que era entregue ao aluno durante a festividade de 

encerramento do ano letivo com a presença de diversas autoridades, deixando-o apto 

para realizar o exame de admissão para ingressar no ensino secundário.   

Art. 355. Os exames finaes constarão de provas escriptas, provas praticas e 
oraes sendo publicas estas ultimas; os exames de promoção constarão de 
provas oraes e praticas. 
§ 1.º As provas escriptas constarão de dictados, de redacções faceis e de pro-
blemas de arithmetica; as praticas, de calligraphia, desenho e trabalhos ma-
nuaes, e as oraes, de todas as disciplinas do programma. 
Art. 361. Os alumnos approvados nos exames finaes receberão diplomas de 
ensino primario elementar e os não approvados, quando do ultimo anno, 
certificado de conclusão do curso primario. Esse certificado prova sómente 
que o alumno cumpriu a sua obrigação escolar. (BAHIA, 1925)71. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
71 BAHIA. Decreto n. 4.218, de 30 de dezembro de 1925. (SANTANA et al., 2011,  p.495-496). 
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Figura 22 – Frente do certificado de conclusão de curso do 5º ano da ex-aluna Camila 
Braga emitido pelo Grupo Escolar Castro Alves 

Fonte: Arquivo pessoal da ex-aluna Camila Braga Costa72. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
72

 Camila Braga, quando era aluna do Grupo Escolar Castro Alves.  
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Figura 23 – Verso do certificado de conclusão de curso do 5º ano da ex-aluna Camila 
Braga emitido pelo Grupo Escolar Castro Alves73 

Fonte: Arquivo pessoal da ex-aluna Camila Braga Costa 
 

No Grupo Escolar Castro Alves ocorriam os exames finais com as turmas de 4º 

ano. Enquanto que com as outras turmas havia o exame de promoção, ou seja, acon-

tecia a promoção dos alunos do 1º ano A para o 1º ano B e do 1º ano B para o 1º ano C 

e do 1º ano C para o 2ª ano, do 2º ano para o 3º ano e posteriormente, do 3º ano para 

o 4º ano. Cabe salientar que as informações citadas acima foram localizadas no rela-

tório74 do Grupo Escolar Castro Alves enviado em 1936 pela diretora Faraildes Santos 

ao Diretor Geral do Departamento de Educação do Estado da Bahia. 

 Os resultados dos exames finais eram divulgados nos jornais, em atas de 

resultado finais e nos mapas de aproveitamento. Esses resultados seguiam alguns 

requisitos segundo a legislação, por exemplo, 

                                                           
73

 Dentre as disciplinas elencadas no certificado não consta a Geometria, e, também, não há registro de 
nota em Desenho. Assim, uma vez que a legislação baiana (Decreto n. 16.693 de 31 de dezembro de 
1956) estabelece conteúdos de Geometria para o 5º ano e os relatos dos ex-alunos indicam que eles 
estudaram estes conteúdos nesta série, conjecturamos que a nota de Geometria e Aritmética eram 
apresentadas unificadas, está conjectura é reforçada ao consideramos que o livro utilizado ―Aritmética 
Progressiva‖ de Antonio Trajano abordava também o conteúdo de Geometria.  
74

 Documento encontrado no Arquivo Público do Estado da Bahia. 
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§ 6.º Serão approvados os alumnos que, no minimo, obtiverem a média seis 
no exame final. 
§ 7.º) Os exames serão classificados conforme a média final: 
6 e 7 ─ simplesmente; 
8 e 9 ─ plenamente; 
10 e 11 ─ distincção; 
12 ─ distincção com louvôr. (BAHIA, 1925)75. 

 

Em conformidade com essa concepção, Assis (2008) no trabalho de doutorado 

intitulado As políticas públicas de educação no município de Itabuna (Bahia): 1930 – 1945 

afirma que:  

Ao término do processo de exames, os alunos eram classificados, conforme o 
seu desempenho escolar, recebendo menções como: aprovação com distin-
ção, aprovação plenamente, aprovação simplesmente e reprovação. Assim, 
aqueles que fossem bem sucedidos com aprovações para a série seguinte ou 
para o curso complementar receberiam louvores, premiações, distinções. 
Dessa situação, vinha o desdobramento que levava a escola a ratificar a hie-
rarquização, dentro e fora dela. (ASSIS, 2008, p. 203). 
 

 A partir dessa premissa, percebe-se que a forma de classificar o desempenho 

dos alunos nos grupos escolares não era característica exclusiva da cidade de Jequié, 

pois outras cidades da Bahia também adotavam esse procedimento como regia a le-

gislação, conforme consta no Decreto n. 4.218, de 30 de dezembro de 1925 do estado da 

Bahia. 

 Nessa perspectiva, na figura 24 encontra-se um resultado do exame final 

realizado no Grupo Escolar Castro Alves em 1935, no qual é possível perceber as 

classificações utilizadas na avaliação dos alunos desta instituição de ensino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 BAHIA. Decreto n. 4.218, de 30 de dezembro de 1925. (SANTANA et al., 2011,  p. 496). 
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Figura 24 – Parte do Jornal o Gury, Exame final76, 15 de novembro 193577 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia-APEB. 
 

 Essa notícia (figura 24) fez parte da manchete do jornal o Gury em 1935, um 

ano após a inauguração do Castro Alves, nessa manchete encontra-se descrito o re-

                                                           
76 Transcrição do texto da figura 24: ―Realisaram em 7 do corrente mez na sala ― Damião Vieira‖ do 

Grupo Escolar Castro Alves os exames finaes sendo a banca examinadora composta do D. Delegado 
Escolar, residente, Dr. José Alves Pereira como fiscal, a Directora do Grupo Profa. Faraildes Santos 
como presidente; examinadoras: Profa. Maria Ferreira de Souza regente da classe e Profa. Floripes 
Maciel Sobré. 
O resultado foi o seguinte. 
Distincção – Odette Sampaio Dias, Dinah Simões, Leny Alves, Odette Pedreira Medeiros, Zenaide La-
crose, Olga Costa Ribeiro, Thereza Dantas Britto e Raymundo Brandão Martins. 
Plenamente – Genezita Pedreira Gouveia, Maria Isabel Cardoso, Edvaldo Martins da Cunha, Manoelito 
Pereira Rebouças, Edvaldo Amorim Ribeiro e Arsenino Alves. Não compareceram 5 alumnos‖.  
77 O Grupo Escolar Castro Alves começou a funcionar com turmas do 1º ao 4º ano, essa afirmação jus-
tifica-se com base no Relatório do Grupo Escolar Castro Alves enviado pela diretora Faraildes Santos 
ao Departamento de Educação do Estado da Bahia em 1936 e também em outros documentos.  
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sultado do exame final da turma do quarto ano; eles usaram o termo distincção, ple-

namente e não compareceram para demonstrar os resultados dos alunos.  

No caso de habilitação no 4º ano do curso preliminar ficou estabelecida a 
distribuição aos alunos de atestados de habilitação em todas as matérias do 
curso. A classificação dos exames deveria ser distribuída em graus: distin-
ção, aprovação plena, reprovação. Por último, a legislação instituía duas prá-
ticas que se tornaram bastante difundidas no ensino primário, sobretudo nos 
grupos escolares: a distribuição de prêmios e as festas de encerramento do 
ano letivo.  (SOUZA, 1998, p. 243). 
 

 Os jornais78 de circulação da época na cidade de Jequié possuíam uma coluna 

específica para divulgação das notícias do Grupo Escolar Castro Alves, evidenciando 

a relevância dessa instituição de ensino para o município de Jequié. Na coluna do 

jornal eram noticiadas diversas informações da instituição de ensino, por exemplo, 

convites, informativos do mês, festas comemorativas, solenidades cívicas, exames de 

admissão dentre outras notícias importantes do grupo escolar.   

 No Grupo Escolar Castro Alves os exames finais eram uma das modalidades 

de avaliação escrita e oral para as disciplinas de português e matemática e escrita 

para as outras disciplinas (figura 25), que aconteciam no final do segundo semestre 

de cada ano, em geral, entre os meses de novembro e dezembro.  Sendo assim, os 

resultados dos exames finais eram relatados em ata conforme pode ser observado no 

Artigo 360 do Decreto n. 4.218, de 30 de dezembro de 1925. 

Art. 360. Terminados os exames, lavrar-se-á uma acta na qual deverão ser 
mencionados os nomes dos alumnos approvados e suas notas, dos reprova-
dos e mais occurrencias dignas de registro. Desta acta extrahir-se-á resumo, 
que authenticado pela autoridade escolar, será remettido á Directoria Geral. 
(BAHIA, 1925 apud SANTANA et al., 2011,  p. 496). 
 

 De forma geral, as atas (figura 25) eram lavradas com: os nomes das pessoas 

que fizeram parte da banca do processo avaliativo, geralmente composta por inspe-

tores, delegados, professores e autoridades, a portaria que ampara a realização do 

exame, os nomes dos alunos, as notas obtidas por cada um, o número de alunos ma-

triculados naquela série, a quantidade de alunos aprovados e reprovados, além do 

número de alunos que não compareceram para a realização do exame.  

 

 

                                                           
78

  Sudoeste, O Labor dentre outros.  
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Figura 25 – Parte da ata dos exames finais das classes do 5º ano de 1959 
 

 

 
Fonte: 22º Núcleo Regional de Educação – NRE 22 

 

 É importante frisar que na ata (figura 25) consta que a portaria n. 6287 publi-

cada no Diário oficial de 22 de setembro de 1959 ―equiparou os exames dêste muni-

cípio aos da Capital do Estado‖, o que será discutido posteriormente.   

 Além das atas encontramos também mapas de aproveitamento (figura 26), em 

que o professor registrava as notas das provas escritas e provas orais dos alunos, as-

sim como, a quantidade de faltas, números de alunos dentre outras informações. 
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Figura 26 – Parte do Mapa de Aproveitamento  

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia-APEB. 
 

 Os professores do Grupo Escolar Castro Alves expressavam suas opiniões com 

relação aos exames finais realizados com os alunos da referida instituição como cons-

ta nas figuras 27, 28 e 29.  
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Figura 27 – Relato79 de uma professora sobre o exame final no Grupo Escolar Castro 

Alves 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia – APEB, 1959. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
79 Transcrição do texto da figura 27: ―Como Profa. Fiscal dos exames do Grupo Escolar Castro Alves, 

não poderia silenciar ante a sábia iniciativa da nossa querida Inspetora de Ensino, Profa. Rosa Pereira 
Levita em uniformizar os exames do nosso Munícipio com os da Capital, como também ante a delica-
da cooperação da Exma. Profa. Noélia Azevedo. 
A receptividade das crianças mostrou-nos quanto houve de benéfico para o nosso meio o afastamento 
da rotina dos exames tradicionais.  
Que doravante sigamos as normas adotadas neste ano. 
Jequié, 29 de novembro de 1959. 
Elizabete Carvalho Azevedo‖. 
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Figura 28 – Impressão de uma professora80 do Grupo Escolar Castro Alves sobre o 
exame final 

 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia–APEB, 1959. 

 
 
 
 

                                                           
80 Transcrição do texto da figura 28: ―Impressões dadas pelas professôras sôbre as provas finais reali-

zadas por determinação da Secretaria de Educação e Cultura, de acôrdo com a Portaria nº 5.664, publi-
cada no Diário Oficial do dia 21 de agosto de 1959. 
O método adotado na realização das provas finais do presente ano, pela sua simplicidade e maneira 
de penetração na compreensão dos alunos, bem demonstra o alto conhecimento didático de quem o 
formulou. Que continue a Secretaria de Educação, através do seu ilustre Secretário, a nós proporcionar 
sempre, modificações que julgue necessárias na prática do ensino contemporâneo.  
É dever de justiça ressaltar aqui, o trabalho profícuo e esclarecido da Inspetora de Ensino Prof.ª Rosa 
Pereira Levita que, orientando com disciplina e confiança, proporcionou a tôdas nós, o êxito que se 
fazia mister pela primasia que tivemos na realização das provas no interior.  
Cerima Duarte da Costa Leal‖.  
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Figura 29 – Depoimento escrito de uma professora81 do Grupo Escolar Castro Alves 

sobre o exame final 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia – APEB, 1959. 

 

 No que tange ao processo avaliativo, com base nas informações dos documen-

tos acima, as professoras relatam a relevância do método adotado na realização das 

provas, além de destacar o papel decisivo do inspetor de ensino para o melhoramen-

to no processo educacional, no qual realizou ações que permitiu igualar os exames 

                                                           
81 Transcrição do texto da figura 29: ―Está de parabéns o ensino educacional de Jequié, pelo brilhante 

resultado obtido dentro da nova orientação metodológica adotada nos exames finais, nas escolas pri-
marias deste município. Orientação esta, que despertou grande interesse por parte de tôdas as crian-
ças, bem assim, de todo o professorado de Jequié.  
O meu tributo de admiração à Exma. Sr.ª  Inspetora de ensino Prof.ª Rosa Levita, conhecedora de nos-
sos problemas educacionais e de grande capacidade realizadora, por ter conseguido junto à Secretaria 
de Educação que as mesmas normas aplicadas em Salvador fossem aqui adotadas, demonstrando 
assim, quão [...] se acha o ensino educacional em Jequié. 
Maria José Eloy Brito‖.  
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finais do município de Jequié ao desenvolvido em Salvador. Diante do exposto sobre 

os exames finais sugiram os seguintes questionamentos: Como seriam os exames fi-

nais antes de serem equiparados ao da Capital em 1959? E o que mudou nos exames 

realizados pelo Grupo Escolar Castro Alves? Entretanto, não obtivemos êxito na bus-

ca de fontes que nos possibilitam encontrar respostas a estas perguntas.  

3.3 Os livros didáticos utilizados no Grupo Escolar Castro Alves (1934-1971) 
 

 Nas pesquisas realizadas sobre o grupo escolar em estudo no Arquivo do 22º 

Núcleo Regional de Educação (NRE 22) em Jequié-BA, encontramos um Memorial do 

Grupo Escolar Castro Alves, no qual consta uma relação de livros didáticos e manu-

ais pedagógicos existentes na biblioteca da referida instituição de ensino82. 

 Por meio dos depoimentos de ex-professores e ex-alunos identificamos o livro 

didático Aritmética Progressiva edição 86ª de 1956 do autor Antônio Trajano83, o livro 

Aritmética da Emília 11ª edição de autoria de Monteiro Lobato de 1959 e o livro Princi-

pios de Arithmetica ou Taboadas para os principiantes - Bahia84 de 1865, ambos utilizados 

pelos professores e alunos durante o período de funcionamento desta instituição de 

ensino. Cabe salientar que os demais livros de matemática que constam no Memorial 

do Grupo Escolar Castro Alves não foram analisados, pois alguns destes livros tive-

ram sua publicação após o recorte temporal da pesquisa e outros não conseguimos 

localizar, conforme consta no quadro 4, apêndice C. 

 

  

                                                           
82 Encontra-se no apêndice C o quadro 4 com a relação dos livros de matemática.   
83 Professor e escritor de vários livros, teve suas obras de Aritmética como verdadeiros best sellers. O 
autor escreveu Aritmética Elementar Ilustrada para o ensino primário, em que sua 1ª edição circulou 
em 1879, já a edição 136ª em 1958. Trajano escreveu, também, a obra Aritmética Progressiva buscando 
atender ao ensino secundário, em 1880 saiu a 1ª edição, e em 1954 a sua 84ª edição, vale destacar que 
esse livro continuou a ser publicado nos anos seguintes. A Aritmética Progressiva, ao que parece, foi 
utilizada em escolas normais e liceus privados (VALENTE, 1999). 
84 “Este livro aparece reimpresso diversas vezes com mudanças de cor e imagens na capa. Há ainda 
uma variação quanto a sua localização da editoração; os exemplares do ano 1863, 1865, 1866, 1867 e 
1868 ostentam na capa ―Bahia‖. No entanto, encontrou-se exemplar do ano de 1866 com a capa escrita 
―Pernambuco‖. Todos esses exemplares foram encontrados na BnF, o que significa que foram impres-
sos na França. Não há informações quanto à autoria. Quanto à casa impressora todos são Havre-
Typografia de Alfonso LEMALE‖ (COSTA, 2010, p. 148). 
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3.3.1 O livro didático Aritmética Progressiva no ensino de Matemática do Grupo 
Escolar Castro Alves85  
 

 Os livros didáticos também foram fator relevante para alunos e professores no 

processo de ensino, por meio dos quais, corpo docente e discente puderam desenvol-

ver suas atividades utilizando tal recurso.  Corroborando com essa ideia Silva Junior 

(2007, p. 16-17) afirma que: 

O livro didático destina-se a dois leitores: o professor e o aluno, em que o 
professor é o transmissor e/ou o mediador dos conteúdos que estão nesses 
livros, e o aluno é o receptor de tais conteúdos. É através desses livros que o 
aluno vai aprender, construir e alterar significados, em relação a um padrão 
social, que a própria escola estabeleceu como projeto de educação, quando 
da adoção desse livro didático para utilização na escola.   
 

 Desse modo, o livro didático representa importante contribuição na difusão 

dos saberes das disciplinas escolares, logo, alunos e professores têm a possibilidade 

de utilizarem dos conhecimentos abarcados nos livros como forma de enriquecer seu 

aprendizado. Para Lajolo (1996, p. 4): 

 [...] o livro didático é instrumento específico e importantíssimo de ensino e 
de aprendizagem formal. Muito embora não seja o único material de que 
professores e alunos vão valer-se no processo de ensino e aprendizagem, ele 
pode ser decisivo para a qualidade do aprendizado resultante das atividades 
escolares. 

 

  Ainda sobre o livro didático, Lajolo (1999, p. 4) confirma que ―[...] para ser 

considerado didático, um livro precisa ser usado, de forma sistemática, no ensino-

aprendizagem de um determinado objeto do conhecimento humano, geralmente já 

consolidado como disciplina escolar‖ (Grifo do autor).  

 É pertinente a afirmação de Lajolo na citação anterior, pois os livros didáticos 

são concebíveis como objetos de circulação de ideias, além do que ―caracteriza as 

práticas que se apropriam, distintivamente, dos materiais que circulam numa deter-

minada sociedade‖ (CHARTIER, 1992, p. 233). 

 Há de se respeitar também a importância do livro didático como fonte históri-

ca, neste aspecto concordamos com Valente (2008, p. 143) quando considera que: 

[...] os livros didáticos constituem-se em elementos fundamentais para a 
pesquisa do trajeto histórico da educação matemática. Livro didático e edu-
cação matemática parecem ser elementos indissociáveis. Isso nos leva a pen-

                                                           
85

 Uma análise preliminar deste livro encontra-se no artigo A matemática no ensino primário no Grupo 
Escolar Castro Alves em Jequié-Bahia (1934-1971) trabalho publicado nos anais do XII- Encontro Nacional 
de Educação Matemática. 
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sar que a história da educação matemática se liga diretamente às transfor-
mações das vulgatas. Investigar como ocorreram essas transformações im-
plicará investigar a própria história da educação matemática. 
 

 Partindo dessa premissa pode-se considerar o livro didático como sendo uma 

relevante fonte de pesquisa na construção de uma história do ensino de matemática 

primária nas instituições de ensino por meio da investigação da cultura escolar e da 

―trajetória da educação matemática num determinado período‖ (VALENTE, 2008, p. 

143).   

 Na compreensão de Valente (2008, p. 159-160): 

O livro didático de matemática de outros tempos revela-se como importante 
meio para a pesquisa da história da educação matemática. Rompendo com a 
análise estritamente interna dos conteúdos matemáticos desses livros, o his-
toriador da educação matemática buscará enredá-lo numa teia de significa-
dos, de modo a que ele possa ser visto e analisado em toda a complexidade 
que apresenta qualquer objeto cultural. Nessa teia estão presentes múltiplos 
elementos. Da concepção da obra pelos autores, passando pelo processo de 
como foi produzido e sofreu a ação das casas editoriais, chegando às mãos 
de alunos e professores e sendo utilizado por eles, o livro didático de mate-
mática poderá revelar, inclusive, heranças de práticas pedagógicas do ensino 
de matemática, presentes em nosso cotidiano escolar hoje.  
 

 Nas citações anteriores, Valente (2008) reafirma a importância do livro didáti-

co de matemática como fonte de pesquisa histórica, evidenciando que o pesquisador 

deve considerar o contexto que a obra foi elaborada e difundida, pois os livros didá-

ticos estão impregnados de informações úteis que permitem conhecer os indícios de 

como era desenvolvido o ensino de matemática no passado e quais os legados peda-

gógicos do ensino de matemática existentes no contexto escolar do presente.   

 Concernente ao livro didático Aritmética Progressiva de autoria de Antônio Tra-

jano, o pesquisador Wagner Rodrigues Valente em seu livro intitulado Uma história 

da matemática escolar no Brasil, 1730 – 1930 colabora ao afirmar que:  

O grande diferencial dos livros de Trajano situa-se na forma didática do tex-
to. A teoria é sempre posta por meio de exemplos numéricos, seguidos de 
exemplos resolvidos, com explicação passo a passo do que o aluno deverá 
realizar. Seguem os exemplos, conjuntos de exercícios com resposta final já 
dada. Há também exercícios sem respostas. Ao final do livro, o autor anun-

cia: Revista Geral – problemas para o exame.  (VALENTE, 1999, p. 165 grifo do 

autor). 
 

Ainda com relação ao professor Antônio Trajano, autor do livro Aritmética 

Progressiva, segundo Valente (1999, p. 165) ―Trajano ainda parece ter sido o introdu-
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tor, no ensino de matemática no Brasil, do livro do professor‖. O livro Aritmética Pro-

gressiva, que teve sua 86ª edição em 1956, foi citado em depoimento pelos ex-alunos e 

ex-professores do Grupo Escolar Castro Alves como um dos livros utilizados no en-

sino de matemática nesta instituição de ensino, inclusive a obra em análise nos foi 

doada pela ex-aluna Camila Braga Costa. 

Lembro-me que nos primeiros anos os cadernos eram papel pautado que a 
mãe costurava quando não era papel de embrulho amarelinho. O livro de 
Aritmética de Antônio Trajano, história e geografia, também existia um li-
vro, não me lembro o autor.(COSTA, 2016). 
 

Continuando o depoimento a ex-aluna Camila Braga Costa (2016) expõe que o 

livro Aritmética Progressiva edição 86ª de 1956 que foi utilizado por ela no Grupo Es-

colar Castro Alves, também já tinha sido usado pela sua irmã em outra ocasião. Em 

consonância com o depoimento anterior a ex-aluna Maria Amália Ribeiro Silva (2016) 

confirma ―eu lembro que painho comprava os livros e a gente então ia estudando, 

tanto que era de um irmão para o outro, o irmão mais velho ia estudando e conservando o livro 

para guardar em boas condições para o irmão seguinte‖ (Grifo nosso). 

O livro didático Aritmética Progressiva tem sua capa de brochura com imagem, 

além de algumas informações referentes à obra, por exemplo, edição atualizada, Li-

vraria Francisco Alves, editora Paulo de Azevedo LTDA, situada no Rio de Janeiro, 

São Paulo e Belo Horizonte. Conforme as afirmações de Valente (1999, p. 165) o livro: 

A Aritmética Progressiva é concebida como um livro de cálculo. Não há de-
monstrações de propriedades. Há sim, exemplificação numérica de sua vali-
dade. A forma gráfica de apresentação dos conteúdos também é um diferen-
cial importante do ponto de vista didático: desenhos, tipos de letras de ta-
manhos diferentes etc.  
 

 Assim sendo, o livro Aritmética Progressiva de autoria de Antônio Trajano teve 

várias edições a partir de 1880 sendo destinado para o ensino secundário, como afir-

ma Valente (1999, p. 164) ―para o ensino secundário, Trajano escreveu Aritmética Pro-

gressiva com 1ª. Edição em 1880, que em 1954 alcançou sua 84ª edição! A Aritmética 

Progressiva, ao que parece, foi utilizada em escolas normais e liceus privados‖ (Grifo 

do autor). Porém, em contraposição ao local habitual de utilização do livro na citação 

de Valente, o livro Aritmética Progressiva também foi utilizado no ensino de matemá-

tica dos grupos escolares, como já mencionamos anteriormente que o referido livro 

foi citado por ex-alunos e ex-professores do Grupo Escolar Castro Alves. 
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 Com base nas informações sobre as obras elaboradas pelo professor Antônio 

Trajano, Salvador (2012, p. 58) indica que o livro Aritmética Primária edição 118ª de 

1947 está: 

[...] dividido em tópicos e itens, em parágrafos, numerados em sequência 
que trabalham a numeração, as operações fundamentais (adição, subtração, 
multiplicação, divisão), propriedades dos números (primos, múltiplos, re-
gras de divisibilidade, máximo divisor comum – m.d.c, mínimo múltiplo 
comum - m.m.c.), frações, números decimais, sistema métrico, as quantias e 
a moeda atual. 
 

 Dessa maneira, o livro didático Aritmética Progressiva (1956) está estruturado 

conforme informação da figura 30. 

 
Figura 30 – Conteúdos do livro Aritmética Progressiva edição 86ª de 1956 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Trajano, 1956, p. 265. 
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 Salvador (2012, p. 59) afirma ainda que ―[...] o livro ‗Aritmética Primária‘ foi 

produzido com base na obra ‗Aritmética Elementar Ilustrada‘‖, essa declaração foi 

possível através da análise do índice das obras.  Nessa perspectiva, é notório que a 

distribuição dos conteúdos da obra Aritmética Progressiva (figura 30) apresenta seme-

lhança com as obras citadas anteriormente. No entanto, entendemos assim como Sal-

vador (2012, p. 59) que ―isto não significa dizer que a abordagem é exatamente a 

mesma‖.  

 O professor Antonio Trajano na parte inicial do prefácio do livro Aritmética 

Progressiva (1956) ressalta que: 

Por muitos anos, o estudo de Aritmética esteve entre nós em quase completo 
abandono e deplorável atraso. Nas escolas primárias os mestres limitavam-
se a ensinar superficialmente as quatro operações fundamentais e algumas 
regras cuja aplicação os alunos ficavam sempre desconhecendo. No ensino 
secundário acrescentavam só frações, complexos86, proporções e extração de 
raízes, mas, como estes pontos eram expostos e demonstrados em linguagem 
algébrica, não podiam, de modo algum ser compreendidos pelos discípulos. 
 

 Dessa forma, Trajano deixa explícito que ―na sua Aritmética, [...] não utiliza 

nenhum recurso algébrico. Aí está, segundo ele próprio, o segredo da aceitação de 

seu livro‖ (VALENTE, 1999, p. 165). 

 Ainda no prefácio, Trajano (1956) descreve sobre o estudo da Aritmética, que 

era desconsiderado pelos professores, os quais se limitavam a ensinar as quatro ope-

rações fundamentais de maneira superficial. Apresenta também que a partir do mo-

mento que passou a valorizar a Aritmética, compreendendo sua importância, obteve 

resultados satisfatórios. A respeito das obras de Trajano, Souza (2008, p. 9) aponta 

que ―[...] era um produto de estudos para a reforma do ensino da Aritmética, aplica-

dos de acordo com as aplicações práticas do cotidiano com uma nova forma de pen-

sar‖.   

 O autor de Aritmética Progressiva (1956) continua abordando no prefácio as 

informações existentes no interior do livro, assim,  

[...] apresenta a parte teórica de cada ponto, acompanhada de exercícios e 
problemas graduados para o ensino da aplicação, e dêste modo os alunos 
poderão exercitar-se com grande vantagem na teoria e na prática, podendo 

                                                           
86

 Números que ―[...] figuram duas ou mais unidades – são os números complexos. Assim, quando 
dizemos que a aula durou 2 horas, 15 minutos e 10 segundos, estamos empregando um número com-
plexo, pois nêle figuram três unidades: a hora, o minuto e o segundo‖ (TRAJANO, 1956, p. 121, grifo 
do autor).  
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depois resolver com destreza qualquer questão de Aritmética. (TRAJANO, 
1956, p. 2).  
 

No que tange aos problemas, Trajano (1956, p. 92) propõe dois diferentes tipos 

―problemas cuja solução quase se resume na aplicação imediata das regras enuncia-

das. [...] problemas que exigem um raciocínio particular.‖ Logo, observamos que no 

livro Aritmética Progressiva os problemas são abordados após a explanação dos con-

teúdos e também como um tópico exclusivo para problemas diferenciados. (figura 

31). 

Figura 31- Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trajano, 1956, p. 192. 
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Conforme podemos observar nos exemplos presentes na figura acima, os pro-

blemas ―que exigem um raciocínio particular‖ eram apresentados numa sequência de 

três a quatro problemas que poderiam ser resolvidos por meio de um mesmo racio-

cínio, sendo que o primeiro deles já tinha a solução. 

Em relação ao ensino da Aritmética, Trajano (1956) expõe a parte de numera-

ção em que os números podem ser ensinados de forma falada e escrita, segundo a ex-

aluna e ex-professora do Grupo Escolar Castro Alves, Marlene Michele da Silva 

(2016) ―o livro de Trajano, era um livro bem grande, tinha gravuras também. Tinha 

tudo, até o sistema métrico, tinha de início algarismo, algarismos romanos. Essa parte 

de litro, grama, isso tudo eles cobravam [...]‖(Grifo nosso).  

 Trajano (1956) continua a escrita do livro com as quatro operações fundamen-

tais, propondo o ensino da aritmética através de exemplos de exercícios de forma 

detalhada. A explanação do conteúdo vem seguida por exemplos, regras, provas (ve-

rificação) figuras e problemas, para que o professor pudesse desenvolver o processo 

de ensino com os alunos. 

 Para trabalhar com a propriedade da multiplicação, Trajano propõe dentre as 

propostas apresentadas no livro Aritmética progressiva a Tábua de Pitágoras figura 30. 

Os autores Valente e Pinheiro (2015) citando Waridel (2003) indicam que: 

Para o ensino primário da aritmética nas classes do primário e naquelas es-
colas da zona rural, os professores dispunham tão somente de um material 
por eles mesmo elaborado: a Tábua de Pitágoras, denominada ―le livret‖, 
copiada sobre um folha ou retirada de um velho almanaque [...]. De posse 
dela, para ensinar as quatro operações, uma boa memória, uma disciplina rí-
gida, exigidas com muita firmeza eram suficientes. (WARIDEL, 2003, p.4 
apud VALENTE; PINHEIRO, 2015, p. 24-25).  
 

Segundo Trajano (1956, p. 23) ―[...] procura-se o multiplicando na primeira li-

nha horizontal e o multiplicador na primeira linha vertical (coluna). No cruzamento 

da coluna a que pertence o multiplicando com a linha a que pertence o multiplicador 

encontramos o produto‖, por exemplo, 4x5=20, (figura 32).  Nesse sentido, para Va-

lente e Pinheiro (2015), a Tábua de Pitágoras foi utilizada como material didático no 

ensino da aritmética para trabalhar com a multiplicação de números naturais, consi-

derando que os professores não possuíam nenhum material que pudesse orientar o 

processo de ensino, sendo 
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Assim, numa ambiência onde o material didático era praticamente inexisten-
te, sedimenta-se a memorização da Tábua de Pitágoras, pois através dela se-
rá possível obter e memorizar os resultados das multiplicações de números 
naturais. Trata-se de um dos raros dispositivos didáticos a ganhar lugar no 
ensino da Aritmética, do Cálculo, em tempos de inexistência de livros e ma-
teriais didáticos para os alunos. (VALENTE; PINHEIRO, 2015, p. 25). 

 
 

Figura 32 – Tábua de Pitágoras 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Trajano, 1956, p. 22. 
 
 

 Nessa perspectiva, Valente e Pinheiro (2015), afirmam que a Tábua de Pitágoras 

foi responsável pela origem das tabuadas, sendo um dispositivo utilizado na apren-

dizagem da aritmética. Posteriormente, esses autores destacam que: 

 As tábuas, as tabuadas, no entanto, continuam presentes, [...], para levar 
adiante o novo ensino intuitivo. As novas tábuas de Pestalozzi vão ensejar a 
criação de outros dispositivos, outras tabuadas. É reforçada a ideia de que os 
primeiros passos para aprender a calcular ligam-se aos quadros, ao uso de 
dispositivos que possam referir-se à numeração. (VALENTE; PINHEIRO, 
2015, p. 26, grifo nosso). 
 

  De acordo com Santos (2014, p. 19) ―a tabela de Pitágoras, foi inventada por 

Pitágoras, filósofo e matemático grego, século VI antes de Cristo sendo possível atra-

vés dela efetuar todas as operações de multiplicação existentes na velha tabuada. E 

tudo em um único lugar‖.   
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 Ainda sobre a Tábua de Pitágoras, a autora Dirce Lurdes Pires Rodrigues no 

texto intitulado A Tabuada nas Séries Iniciais em Diferentes Tempos Pedagógicos: Ensino 

Ativo, Escola Ativa, MMM e em Tempos Atuais reforça que ao longo do tempo ―surgem 

manuais que reafirmam a importância de decorar a Tabuada Pitagórica. A cultura 

escolar vai sendo formada e os alunos cantam a Tabuada para a aquisição das pri-

meiras noções de Aritmética‖ (RODRIGUES, 2013, p. 2).  

 Dessa forma, a autora afirma que os manuais foram sendo reformulados, 

acontecendo discussões que favoreceram as transformações no ensino, para que o 

processo de mecanização ―fosse substituído por um ensino mais ativo na inserção 

dos conteúdos aritméticos‖ (RODRIGUES, 2013, p. 2). 

Referente ao conteúdo de fração, aparece no livro didático Aritmética Progressi-

va (1956), a proposta de trabalhar com frutas para ilustrar (figura 33), promovendo a 

representação do número fracionário, possibilitando que o aluno compreendesse o 

conteúdo com maior facilidade. 

Figura 33 – Demonstração do ensino de fração com frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Trajano, 1956, p. 63. 
 

 Vale destacar que além da imagem da fruta para representar o conteúdo, o 

autor do livro Aritmética Progressiva expõe uma nota explicativa sobre a ilustração. 

Essa proposta elencada no livro de Trajano também fazia parte do ensino de fração 

do Grupo Escolar Castro Alves, em que o professor, utilizando frutas, abordava todo 
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conteúdo de fração (valor de uma fração, relação entre a fração e a unidade, fração 

própria e imprópria, quociente exato, complemento do quociente entre outros). Co-

mo afirma Marlene Michele da Silva (2016), ex-aluna e ex-professora, dessa institui-

ção de ensino: 

Material, na aula de frações, tinha, levava frutas, para dividir, por exemplo, 
a maçã porque vinham os desenhos no livro, mostrando metade, um quarto, 
um quinto. As vezes também usava um círculo de cartolina, ali cortava, di-
vidia, eu me lembro bem nessa parte de frações.  
 

 Segundo Oliveira (2013), o uso da imagem da maçã por Trajano no livro Arit-

mética Progressiva para ilustrar o conteúdo de fração, com intuito de facilitar a apren-

dizagem do aluno, refere-se ao método intuitivo.  

Os livros didáticos de autoria de Antônio Trajano abarcavam o método intui-

tivo; Oliveira (2013, p. 60) corrobora com essa afirmação ―à vista deste procedimento 

metodológico utilizado por Antônio Trajano para compor a trilogia Arithmetica, só 

nos resta asseverar que este modo de ensinar foi de fato o método intuitivo‖ (Grifo 

do autor). Assim, referindo-se ao método intuitivo, Faria Filho (2010, p. 143) remete 

que:  

O assim chamado ‗método intuitivo‘ deve essa denominação à acentuada 
importância que seus defensores davam à intuição, à observação, enquanto 
momento primeiro e insubstituível da aprendizagem humana. Ancorados 
nas tradições empiristas de entendimento dos processos de produção e ela-
boração mental dos conhecimentos, sobretudo na forma como foram apro-
priadas e divulgadas por Pestalozzi, os defensores do método intuitivo cha-
maram a atenção para a importância da observação das coisas, dos objetos, 
da natureza, dos fenômenos e para a necessidade da educação dos sentidos 
como momentos fundamentais do processo de instrução escolar.  
 

   Em relação aos métodos de ensino no primário, Souza (2006, p. 139) ressalta 

que ―O ensino primário foi terreno fértil para as inovações pedagógicas no século XX. 

O método intuitivo ou lições de coisa foi o marco da renovação do ensino primário 

no final do século XIX e início do século XX no Brasil‖.   

No livro Aritmética Progressiva o autor apresenta ―a parte teórica com exercí-

cios e problemas (TRAJANO, 1956, p. 2)‖ para auxiliar o aluno com intuito de cola-

borar com o processo de ensino da aritmética através de diversas atividades, permi-

tindo utilizar-se da teoria e prática no ensino de matemática primária.   
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3.3.2 O livro Principios de Arithmetica ou Taboadas para os principiantes – Bahia – 
1865 no ensino de matemática do Grupo Escolar Castro Alves  
 
 A tabuada foi uns dos livros mais utilizados nas aulas de matemática do ensi-

no primário do Grupo Escolar Castro Alves, essa afirmativa está baseada nos depoi-

mentos dos participantes desta pesquisa. Segundo a ex-aluna e ex-professora Sonia 

Bahiense Braga (2016) o ensino de matemática era realizado pela professora com ―a 

tabuada, com certeza (sorrisos) tabuada..., porque eu me recordo que eu sofria, eu 

não sou muito fã de matemática. Gostava das matérias específicas da minha área, 

mas era tabuada...‖.  

 Quanto ao livro didático a ex-aluna Maria Amália Ribeiro da Silva (2016) co-

menta que, ―tinha sim, aquelas cartilhas, mas o livro mesmo de matemática era mais 

a tabuada, depois quando chegava no segundo ano em diante que a gente ia ter li-

vro‖.  Segundo Valente e Pinheiro (2015, p. 24) ―no caso do ensino da Aritmética, 

dos primeiros passos na aprendizagem da Matemática, do Cálculo – nomenclatura 

de então –, a memorização envolve, sobretudo, as tabuadas, em particular, as de mul-

tiplicação‖. Nesse sentido, a ex-aluna Camila Braga Costa (2016) afirma que ―a tabu-

ada era o bicho papão, pois tínhamos de decorá-la, bem como a ‗tabuada grande‘ de 

(multiplicação)‖.  

 Ainda sobre as aulas de matemática do Grupo Escolar Castro Alves a ex-aluna 

e ex-professora Marlene Michele da Silva (2016) comenta: 

De matemática a professora exigia bastante, tomava lição de tabuada. Tinha tabu-
ada e um livrinho separado da Aritmética. [...] e agora a tabuada era um li-
vrinho separado em cada página tinha as quatro operações somar, subtrair, 
multiplicar e dividir. Ali tinha que ser tudo decorado, não tinha com faz ho-
je, através de jogos, de recreação, não tinha isso não. Era decorado mesmo e as 
vezes no fim de semana tinha também, era chamado de sabatina, era o dia de tomar a 
tabuada toda, colocava o grupo em fila, um ia perguntando ao outro, aquele 
que não soubesse, bolo na mão porque errou, se o outro passasse ia passan-
do também na frente. Tinha várias modalidades assim de avaliação. Mas a 
que era bastante exigida era a tabuada. (Grifo nosso) 
 

 Costa (2010) em sua pesquisa de doutorado intitulada Os livros didáticos de 

aritmética para o ensino primário, realiza uma análise dos livros Principios de Arithmetica 

ou Taboadas para os principiantes (1863 – 1865 – 1866 – 1867 – 1868) na qual descreve as 

características dessas obras.  

A obra está estruturada para ser um manual didático para uso do professor. 
Apresenta grupos de taboadas, de 1 a 7. A primeira taboada, chamada de 
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Taboada 1, mostra os algarismos de um a nove, a cifra (como era chamado o 
zero) e o cifrão, símbolo representativo de valores monetários, o que resume 
a contagem dos números de 1 a 109. Da disposição gráfica desta taboada e 
com a informação alocada da última coluna ‗vai...‘, infere-se que esta tabela 
poderia ser usada em ‗sonissimo‘, ou seja, era passível de ser usada em reci-
tações e estratégias de memorização da contagem dos números. (COSTA, 
2010, p. 148). 
 

  O livro Principios de Arithmetica ou Taboadas para os principiantes- Bahia – 186587, 

foi reconhecido pela ex-aluna Maria Amália Ribeiro da Silva, como sendo o livro 

usado por ela durante as aulas de matemática do Grupo Escolar Castro Alves no pe-

ríodo que foi aluna desta instituição. A ex-aluna Ana Maria Lima Geambastiani tam-

bém afirmou que essa tabuada foi utilizada na época que estudou no referido grupo 

escolar. É pertinente mencionar que essas ex-alunas estudaram no Grupo Escolar 

Castro Alves em períodos diferentes, mas tiveram acesso ao mesmo material didáti-

co, nesse caso a tabuada Principios de Arithmetica ou Taboadas para os principiantes- Ba-

hia – 1865. Quanto a isso, Valente e Pinheiro (2015, p. 35) ressaltam que:  

As tabuadas são dispositivos pedagógicos que parecem ter estado em todos os tempos 
escolares. Estiveram e, por certo, ainda estão referenciando as aprendizagens 
iniciais da Aritmética. Mas, como qualquer dispositivo, ao ligarem-se ao co-
tidiano do ensino, das aulas de Aritmética para os primeiros anos escolares, 
pertencem à história da educação, devem ser analisadas em cada tempo, na 
vigência de cada vaga pedagógica, em cada modo diverso de usá-las e cons-
truí-las. (Grifo nosso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
87 Essa obra faz parte do Repositório Institucional (RI) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Disponível em: < https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/100356>. Acesso em: 16 fev. 
2016. 
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Figura 34 – Taboada 1ª para os principiantes de primeiras letras 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Principios de Arithmetica ou Taboadas para os principiantes - Bahia, 1865, p. 3. 
 
 

 A ex-aluna Maria Amália Ribeiro da Silva (2016) faz o reconhecimento da ta-

buada e ao observar a figura 34 relata “É como eles ensinavam a gente a ordem, a 

numeração, vinha a escrita, depois vinha o número, a ordem numérica, aí vinha a tabuada 

todinha de um a cem. Aí o menino tinha que saber escrever de um a cem, para depois 

ele aprender a somar‖ (Grifo nosso). No depoimento acima a ex-aluna destaca a or-

dem de aprendizagem dos conteúdos matemáticos no grupo escolar, em que o méto-

do preponderante era o tradicional que estruturava o ensino da aritmética.  Segundo 

Leme da Silva e Valente (2013, p. 188): 

 Para além de pensar a aritmética tradicional como resultado de uma meto-
dologia, de uma didática, a pedagogia que antecede a vaga intuitiva, estru-
tura a aritmética escolar de modo lógico-matemático. Dessa maneira, o aluno 
deverá seguir a organização interna dos conteúdos, para a aprendizagem desse saber 
escolar. E, o modo disso ser realizado passa por crítica severa na emergência 
do ensino intuitivo. (Grifo nosso). 
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Figura 35 – Taboada 2. Do valor das unidades  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Principios de Arithmetica ou Taboadas para os principiantes- Bahia, 1865, p. 4. 
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Figura 36 –Taboada 3. De sommar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Principios de Arithmetica ou Taboadas para os principiantes- Bahia, 1865, p. 5. 
 
 

  Em seguida a ex-aluna Maria Amália Ribeiro da Silva (2016) continua o de-

poimento sobre a tabuada (figuras 35 e 36), além de destacar como aconteciam as au-

las de matemática.  

Ele [aluno] vinha reconhecendo os números, reconhecia a tabela de valor de lu-
gar (unidade, dezena, centena, milhar, unidade de...). A gente sabia ler o número 
todo, enorme, não sei quantos números a gente sabia ler, hoje os meninos 
não sabem não. Ah! A tabuada, dois mais um, dois mais dois, dois mais três, não te 
falei? [Sorrisos]. (Grifo nosso). 
 

 Em consonância com o depoimento anterior da ex-aluna, Costa (2010, p. 148) 

assevera que: 
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A segunda ―Taboada 2. Do Valor das Unidades‖, é estruturada em linhas e 
colunas. As colunas apresentam-se nomeadas da direita para a esquerda em 
simples, de milhar, de conto, de milhar de conto, de conto de conto. Cada co-
luna é subdividida em uni. (unidade), dez. (dezena), cent. (centena).  
 

Prosseguindo com o reconhecimento da tabuada (figura 37), a ex-aluna Maria 

Amália Ribeiro da Silva (2016) afirma que: 

Era essa aqui [sorrisos]... Ah meus tempos, que bom! Gente! conhecer o nú-
mero, cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil, não sei quan-
to...unidade, centena, valor do lugar, hoje nada mais disso, faz pena, como 
caiu o ensino. Oh gente! multiplicação, divisão, rapaz que bom, eu nunca 
mais vi uma tabuada dessa. Algarismos arábicos e romanos, olha para isso, 
os números, os sinais: mais (+), menos (-), igualdade (=), por cento (%), por ..., li-
bra e arroba. Aí que bom, tudo isso mesmo essa barra aqui explicando o que era os 
sinais, os sinais de grandezas. Menina, que saudades! [sorrisos]. De repartir, 
não era dividir88. Oh gente! .(Grifo nosso).  
 

Figura 37 – Signaes Arithmeticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Principios de Arithmetica ou Taboadas para os principiantes- Bahia, 1865, p. 9. 

 
 

 Nessa Perspectiva, Costa (2010, p. 150) indica que no interior da tabuada Prin-

cipios de Arithmetica ou Taboadas para os principiantes- Bahia – 1865, existe: 

Uma seção chamada de ―Signaes Arithmeticos‖ apresenta os símbolos 
usados nas operações e algumas unidades de medidas. Tais unidades de 

                                                           
88

 Ao referir-se que ―De repartir, não dividir‖, a ex-aluna Maria Amália Ribeiro apresenta um indício 
do ensino intuitivo que buscava utilizar termos próximos da linguagem da criança. 
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medidas datam seu uso anterior a Sistema Métrico Decimal. Exemplo: 
quintaes, libra ou arratel, oitavas, grãos, onças, escropulos, arrobas, etc. 

  

 Na análise realizada por David Antonio da Costa (2010), como já citamos ante-

riormente, no que tange ao sistema monetário brasileiro (figura 38) o autor destaca 

que:  

Em seguida, o autor apresenta duas taboadas de caráter financeiro: a Taboa-
da de Vintens e Taboada de Patacas. Um vintém equivale a 20 réis. Réis era o 
plural da unidade monetária de Portugal, do Brasil e de outros países lusó-
fonos. Na Tabela de Vinténs, desde um vintém (20 réis) até cem vinténs (vin-
te tostões ou 2000 réis – 2$000), o autor relaciona com outras unidades mone-
tárias, a saber: cinco vinténs = 1 tostão; oito vinténs = meia pataca; vinte vin-
téns = um cruzado; vinte e quatro vinténs = um sello; etc. A Taboada das Pa-
tacas é relacionada de uma (320 réis) a quarenta e oito patacas (15$360 réis). 
Parece que há uma intenção por parte do autor de introduzir aspectos finan-
ceiros do cotidiano, ou ainda uma preparação para casos simples do uso da 
aritmética no comércio. (COSTA, 2010, p. 152). 
 

Figura 38– Taboada de vintens 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Principios de Arithmetica ou Taboadas para os principiantes- Bahia, 1865, p. 14. 
 

                                                           
89 Destacamos que estas atividades possibilitam uma noção importante de equivalência e também a 
relação entre o número e sua aplicabilidade. 
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Figura 39– Taboada de vintens e taboada de patacas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Principios de Arithmetica ou Taboadas para os principiantes- Bahia, 1865, p. 15. 

 
No depoimento a seguir a ex-aluna Maria Amália Ribeiro da Silva confirma 

mais uma vez que a tabuada Principios de Arithmetica ou Taboadas para os principiantes - 

Bahia – 1865 foi utilizada nas aulas de matemática do Grupo Escolar Castro Alves na 

década de 1950, período em que ela estudou e concluiu as séries primárias.  

Era essa sim... rapaz, aí vinha repartir de um algarismo, depois de dois, 
depois de três. Não era brinquedo não, os meninos tinham que saber tudo. 
Essa de cá já é de vintém, aí ele conhecia a moeda e as divisões dela em cruzados. Oh, 
Gente cruzados! 
Estudava tudo isso ... gente a moeda antiga e a atual, essas das patacas eu 
não me lembro muito bem, era os vintém e os cruzados... Livraria Francisco 
Queiroz. A livraria, a origem do livro eu não sei, o que a gente lembra como 
é... Gente do céu a tabuadazinha parda, eu me lembro, feito papel comum, 
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porque tinha dois tipos de papel para a gente o branco, bem alvejado e outro 
pardo, que era o que a gente usava. (SILVA, 2016, grifo nosso).  
 

Figura 40 – Contracapa da Taboadas para os principiantes  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Principios de Arithmetica ou Taboadas para os principiantes – Bahia, 1865, p. 2. 

 
 No que tange a contracapa da tabuada (figura 40), a ex-aluna Maria Amália 

Riberio da Silva (2016) relata:  

É, com esse desenho, eu lembrei logo assim e fiquei com medo de dizer, aí 
fui ver o conteúdo, porque vinha assim envolvendo crianças, famílias um 
ambiente assim de escola mesmo. Aí quando mostrou as páginas interiores 
aí eu vi. Oh gente foi mesmo que voltar ao tempo. [sorrisos]. 
Quando eu vi a tabuada, que nunca mais tinha visto [sorrisos], eu tinha tudo 
isso guardado, mas com minha mudança para Maracás, [...], eu morando fo-
ra o cupim consumiu.  
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 Vale salientar que o livro didático tabuada foi citado pelos participantes da 

pesquisa em unanimidade como sendo um dos livros de matemática que fazia parte 

do processo de ensino de matemática do Grupo Escolar Castro Alves. Além da tabu-

ada, algo muito citado também pelos ex-alunos e ex-professores do grupo escolar 

eram as sabatinas que aconteciam constantemente durante as aulas de matemática.  

3.3.3 Aritmética da Emília no Grupo Escolar Castro Alves 
 

O livro Aritmética da Emília faz parte da relação de livros que foi utilizado por 

ex-professores e ex-alunos do Grupo Escolar Castro Alves, tal informação consta no 

memorial do grupo que encontramos no NRE 22 como já relatamos anteriormente. 

Segundo a ex-aluna e ex-professora Marlene Michele da Silva (2016) ―[...] Monteiro 

Lobato90 era muito lido, por exemplo, Emília no País da Gramática, aquele outro Ge-

ografia de Dona Benta‖. 

Cabe salientar que as obras de Monteiro Lobato foram muito utilizadas nessa 

instituição de ensino, pois identificamos outras obras que também fizeram parte do 

processo de ensino, por exemplo, Aventuras de Hans Staden; A Geografia de Dona 

Benta; Memórias de Emília; Reforma da Natureza; Peter Pan; Coleções Serões de Do-

na Benta; Coleções Viagem do Céu; Coleções A Chave do Tamanho; O Poço do Vis-

conde; O Saci; A Reforma; História do Mundo para as Crianças; Reinações de Narizi-

nho; História de Tia Anastácia; Emília no País da Gramática; Caçadas de Pedrinho; O 

Pica-pau Amarelo; História das Invenções; Dom Quixote; Os Cantos de Anderson 

(Tradução Monteiro Lobato); Dom Quixote das Crianças; Viagens ao Céu (MEMO-

RIAL DO GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES, 19--).  

Assim, Aritmética da Emília é um dos livros da coleção de José Bento Monteiro 

Lobato para o ensino primário. O autor Monteiro Lobato ―compôs livros infantis, 

cujo conteúdo é deveras didático, sobre língua portuguesa (Emília no País da Gramá-

                                                           
90“[...] Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882, na cidade de Taubaté, interior do estado de São 

Paulo. Alfabetizado pela mãe e por um professor particular, aos sete anos descobriu o prazer da leitu-
ra em uma importante biblioteca pertencente ao seu avô, o Visconde de Tremembé, tendo inclusive 
lido diversas vezes o Robinson Crusoé, livro em que, segundo ele, ‗morou‘ em sua infância de leitor. 
Bacharelou-se em direito, na Faculdade do Largo São Francisco. Além disso, exerceu atividades como 
editor: fundou, em 1925, a editora Monteiro Lobato & Cia, a qual se transformou, anos à frente, na 
Companhia Editora Nacional, um importante meio de disseminação da cultura brasileira, responsável 
inclusive pelo surgimento de novos autores no mundo das letras‖. (OLIVEIRA; BRITO, 2013, p. 23-24).  
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tica), geografia (Geografia de Dona Benta), história (História do mundo para crian-

ças) e matemática (Aritmética da Emília)‖ (OLIVEIRA, 2011, p. 2).  Salientamos que 

Monteiro Lobato em suas obras utilizava-se de um mundo fictício em que sonhava 

que o Brasil se tornasse.  

A origem do projeto de Lobato, de se dedicar exclusivamente à literatura pa-
ra crianças, fazia parte da tarefa de formar uma nova mentalidade nacional. 
Criou um mundo, O sítio do picapau amarelo, onde todos os seus desejos 
pudessem ser realizados, com a representação de novo Brasil na esperança 
de plantar uma semente que pudesse desabrochar no futuro.  (OLIVEIRA, 
2011, p. 21). 

 
De acordo com Oliveira (2011) os personagens que faziam parte dos livros de 

Lobato foram criados com base em sua vivência no passado, ou seja, pessoas que fi-

zeram parte da sua vida. 

A obra Aritmética da Emília teve várias edições a partir de ―[...] (1935, 1ª edição; 

1939, 2ª edição; 1942, 3ª edição; 1944, 4ª edição‖ (BRITO; OLIVEIRA, 2015, p. 95). Es-

sas edições foram publicadas pela editora Companhia Editora Nacional91 com ilus-

trações de Belmonte92 (Oliveira, 2015). Já as obras Aritmética da Emília elaboradas a 

partir da 5ª edição foram ilustradas por  LeBlanc93 e reeditadas pela editora Brasilien-

se.  

Segundo Oliveira (2015, p. 107-108) as obras de Monteiro Lobato até o ano de 

1947 foram revisadas pelo mesmo, ou seja, a primeira edição era ―Arimética da Emí-

lia‖ sem o ―t‖ após a revisão realizada por Lobato ficou Aritmética da Emília, sendo 

assim, ―[...] depois dessa edição, o corpo do texto de todas as Aritméticas da Emília é 

                                                           
91 De acordo com Valente (2007), essa editora foi criada por Octales Marcondes e José Bento Monteiro 

Lobato, em São Paulo, 1926. A Companhia Editora Nacional foi responsável pela produção de vários 
livros, inaugurando ―uma nova fase no mercado editorial brasileiro‖ (VALENTE, 2007, p. 361).  Essa 
nova fase foi inaugurada segundo Dutra (2004, p. 4-5), pois o Brasil não oferecia as melhores condi-
ções para a indústria do livro, sendo poucos os leitores entre outros problemas enfrentados. Então, 
Lobato e Octales vão fazer história alterando drasticamente essas condições que imperavam na época. 
Assim, os dois sócios implementaram o comércio de livro por meio de investimento em  tecnologias e 
métodos comerciais – máquinas e equipamentos necessários para produção de livros de qualidade – 
vendas de livros em diversos locais, por exemplo, açougues, lojas de ferramentas, bazares, farmácias 
etc. (DUTRA, 2004) . 
92 Oliveira (2015, p. 106) em sua tese de doutoramento declara que ―Belmonte é o nome artístico do 
Paulistano Benedito de Barros Barreto, humorista, jornalista, caricaturista, desenhista, que ilustrou 
muitos livros de Lobato. Entres eles, as quatro primeiras edições da Aritmética da Emília, Belmonte 
conferiu, com arte e graça, um traço que denotava à personagem Emília sua personalidade de líder, 
cínica, autoritária e autoconfiante‖.   
93 ―André LeBlanc (1921 -1998) é o ilustrador da obra Emília no País da Gramática e Aritmética da 

Emília (1947), publicadas pela editora brasiliense‖ (OLIVEIRA, 2015, p. 109).  
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igual... Só a ilustração e possivelmente adaptações conforme as reformas gramaticais 

que podem variar... O corpo do texto não sofreu mais alterações‖. 

Nessa perspectiva, a obra em análise é a 11ª edição, publicada em 1959 pela 

editora Brasiliense, São Paulo. Tem a capa dura colorida com o nome Aritmética da 

Emília na parte superior, seguido pelo nome do autor ao lado direito e na parte infe-

rior, nome da editora e local, além de uma menina escrevendo em um livro.  

Figura 41 – Capa de Aritmética da Emília 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lobato, 1959. 

 
Com relação a obra literária: Aritmética da Emília é relevante frisar que não será 

realizada uma análise profunda, posto que já existe uma tese de doutorado intitulada 

Memórias das Aritméticas da Emília: o ensino de aritmética entre 1920 e 1940 defendida na 

UNESP, em 2015, por Adriel Gonçalves Oliveira. Logo, nossa intenção será apresen-

tar uma análise parcial, abordando, também, alguns aspectos elencados por Oliveira 

em seu trabalho. Para quem estiver interessado em realizar uma viagem mais pro-
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funda pelo País da Matemática por meio da Aritmética da Emília indicamos a leitura do 

trabalho citado. 

3.3.3.1 Conhecendo um pouco o autor da obra 
 

Como citamos anteriormente o livro Aritmética da Emília foi produzida por 

Monteiro Lobato, que além dessa obra, foi bastante atuante na elaboração de outros 

livros de literatura infantil, no qual abordava diversas temáticas, versando sobre si-

tuações do cotidiano com intuito de contribuir para a formação da criança. Em seus 

livros, destacava informações relevantes que envolvia o contexto cultural, econômico, 

social e político da época. De acordo com Luciana Scognamiglio de Oliveira na tese 

intitulada A perspectiva científica de Monteiro Lobato na obra O poço do Visconde: um estu-

do à luz da História da Ciência, 

Monteiro Lobato que valorizava a observação cuidadosa do ambiente que 
rodeava – fruto da influência das teorias cientificistas do início do século XX 
– tinha consciência do seu papel social. A partir do contato com o educador 
Anísio Teixeira – iniciado nos EUA – desenvolveu uma preocupação voltada 
diretamente à educação. Resolveu mudar o rumo de suas histórias para for-
necer-lhes conteúdos didáticos, seguindo os preceitos apresentados pelo es-
tadunidense Dewey94. (OLIVEIRA, 2011, p. 18-19). 

Na citação de Oliveira (2011) há evidências de que Anísio Teixeira tenha influ-

enciado Monteiro Lobato na elaboração de livros com conteúdos didáticos com intui-

to de contribuir para o desenvolvimento do âmbito educacional, apresentando uma 

nova proposta de ensino. Ainda nessa vertente Nunes (1986, p. 39) confirma: 

A união de Anísio, o grande educador, o Octalles, o grande editor, que foi 
descoberta de Lobato (a maior de todas, na opinião do criador de Emília), 
produz uma série de publicações que visa ao enriquecimento e à moderniza-
ção da mentalidade brasileira. O seu alvo principal é o pedagógico, o educa-
tivo.   
 

Dessa forma, Nunes (1986) no trabalho intitulado Monteiro Lobato e Anísio Tei-

xeira: o sonho da educação no Brasil enfatiza mais uma vez a interferência das ideias de 

Anísio nas obras produzidas por Lobato, ao apresentar um trecho de uma carta envi-

da por Lobato para Anísio Teixeira. 

                                                           
94 John Dewey ―Filósofo norte-americano, maior expoente do movimento da Escola Nova, concebia a 

educação em sentido democrático, legitimava a igualdade de oportunidades educacionais para todos, 
visto que uma base democrática deveria ser dada pela escola‖ (IVASHITA; VIEIRA, 2009, p. 4). 



142 
 

[...] Anísio. Você me deu um grande prazer hoje – neste estúpido e arrepiado 
domingo de chuvisco insistente. Imagine que ontem o Fernando deu-me 
aquele volume de manifesto ao povo e ao governo sobre educação– para que 
o lesse e sobre ele falasse num artigo. E essa intimação do Fernando95 arran-
cou-se à faina petrolífera, em que vivo mergulhado até às orelhas. Resolvi 
consagrar este domingo à educação. 
Comecei a ler o manifesto. Comecei a não entender, a não ver ali o que dese-
java ver. Larguei-o Pus-me a pensar – quem sabe está nalgum livro de Aní-
sio o que não acho aqui – e lembrei-me dum livro sobre a educação progres-
siva que me mandaste e que se extraviou nos caos que é a minha mesa. Pus-
me a procura-lo, achei-o. E cá estou, Anísio, depois de lidas algumas páginas 
apenas a procurar dar berros de entusiasmo por essa coisa maravilhosa que 
é a tua inteligência lapidada pelos Deweys  e Kilpatricks96!. (NUNES, 1986, 
p. 49). 
 

Ainda sobre a ideia de Lobato em elaborar livros com conteúdos de cunho di-

dático-educativo para atender as crianças das escolas brasileiras Nunes (1986) em seu 

livro relata mais um trecho de outra carta enviada por esse autor.  

A minha Emília está realmente um sucesso entre as crianças e os professores. 
[...]. Vale como significação de que há caminhos novos para o ensino das ma-
térias abstratas. Numa escola que visitei a criançada me rodeou com grandes 
festas e me pediram: ―Faça a Emília do país da aritmética‖. Esse pedido es-
pontâneo, esse grito d‘alma da criança não está indicando um caminho? O 
livro como temos tortura as pobres crianças – e no entanto poderia diverti-
las, como a gramática da Emília o está fazendo. Todos os livros podiam tor-
nar-se uma pândega, uma farra infantil. A química, a física, a biologia, a ge-
ografia prestam-se imensamente porque lidam com coisas concretas. O mais 
difícil era a gramática e é a aritmética. Fiz a primeira e vou tentar a segunda. 
O resto fica canja. O Anísio Teixeira acha que é toda uma nova metodologia 
que se abre. (NUNES, 1986, p. 96 apud LAJOLO, 2000, p. 95).  
 

Na citação acima, o autor destaca os indícios que influenciaram Lobato na ela-

boração do livro Aritmética da Emília. A obra Aritmética da Emília segundo Dalcin 

(2002 apud, OLIVEIRA, 2015, p. 122) ―pode ser considerada uma obra precursora dos 

livros denominados paradidáticos de matemática‖, pois as suas características evi-

denciam o ―desejo do autor em romper com as concepções tradicionais do ensino‖ 

                                                           
95 ―Fernando de Azevedo nasceu em São Gonçalo do Sapucaí, no estado de Minas Gerais, em 20 de 
abril de 1894 e faleceu em São Paulo em 17 de setembro de 1974. Entre 1901 e 1902 realizou, em sua 
cidade natal, os estudos preparatório para o ginásio cursado com os jesuítas no Colégio Anchieta de 
Nova Friburgo, de 193 a 1909 [...]‖. Azevedo gradou-se em direito em São Paulo em 1918, mas são 
seguiu a carreira de advocacia, tornou-se professor e jornalista tendo participando de movimentos em 
prol da educação, como por exemplo, o Movimento da Escola Nova. (SAVIANI, 2008, p. 207-208).  
96 ―William Heard Kilpatrick (1871-1965) foi um dos mais influentes líderes no campo da Filososofia 
da Educação norte-americana [..]. Como jovem professor, Kilpatrick agitou a opinião pública quando, 
diretor de um pequeno ginásio, aboliu os castigos e os boletins de notas. Professor de matemática, 
declarou certa vez que decidira ‗ensinar crianças ao invés de ensinar matemática‘‖.(RBEP, 1965, p. 
127). 
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(DALCIN, 2002 apud OLIVEIRA, 2015, p. 122). Diante dessa citação é notório que 

Lobato produzia livros paradidáticos mesmo antes do surgimento desse gênero.  

Alcanfor (2013) afirma em seu artigo, intitulado As reinações de Monteiro Lobato: 

do projeto editorial ao projeto literário infantil, que as obras produzidas por Monteiro 

Lobato que já eram difundidas pelos estados brasileiros, ampliaram a circulação e o 

destaque na gestão de Anísio Teixeira como Diretor de Instrução no Distrito Federal 

no período de 1932 a 1935. Quando Anísio pôs em prática o Programa de Guias de 

Ensino que buscava auxiliar os professores da escola primária. 

Acompanhando o movimento de edições da Companhia Editora Nacional 
fica perceptível, pelo volume de tiragem dos livros infantis de Lobato, o fa-
vorecimento da circulação de suas obras nas instâncias públicas de ensino, 
como foi o caso do Distrito Federal. História do mundo para as crianças, por 
exemplo, por ocasião de sua primeira edição em 1933 teve uma tiragem de 
12.500 exemplares. Já nos anos subsequentes, até o começo da década de 
1940 o volume de saída não passou dos 7.000 exemplares. 
Já Emília no país da gramática, por conta de sua primeira edição em 1934, teve 
uma tiragem de 20.000 exemplares, na segunda edição em 1935 cai para 
10.000 exemplares e da terceira à quarta edição que vai de 1937 a 1940 o vo-
lume de saída fica em torno dos 7.000 volumes.  
Geografia de Dona Benta, lançado em 1935 apresenta uma tiragem de 15.000 
volumes. A segunda edição só vai ser lançada em 1939 com 6.072 volumes, a 
terceira em 1942 com 7.085 volumes e, por fim, a quarta e quinta edição em 
1944 com 10.090 volumes. Com Aritmética da Emília também não foi dife-
rente. A primeira edição lançada em 1935 apresenta uma tiragem de 15.000 
volumes, caindo a segunda e terceira edição, que vai de 1939 a 1942, para 
6.000 exemplares.  
Essa circularidade ganha destaque na gestão de Anísio Teixeira, como Dire-
tor de Instrução no Distrito Federal (1932-1935), com a implementação dos 
Programas e Guias de Ensino, no fomento à expansão de bibliotecas escolares, 
tendo como modelo a biblioteca da Escola Primária do Instituto de Educa-
ção, criada em 1932. (ALCANFOR, 2013, p. 9, grifo do autor). 

 
Monteiro Lobato conviveu a maior parte de sua vida entre Brasil, Estados 

Unidos e Argentina, ou seja, no interior de São Paulo (na fazenda que herdou dos 

seus pais), a capital de São Paulo, o Rio de Janeiro, os Estados Unidos da América e a 

Argentina. Vale ressaltar que as obras de Lobato sofreram influências dos aconteci-

mentos de sua vida cotidiana.   

 Lobato tinha grande apreço pelos Estados Unidos; admirava o progresso des-

se país chegando a acreditar que o Brasil poderia seguir o modelo dos Estados Uni-

dos para o desenvolvimento em diversas áreas.  

Os EUA entraram no século XX como maior poder econômico no mundo. 
Nesse período exerciam um papel de referência, um modelo a ser seguido. 
[...] 
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Desde muito cedo, Monteiro Lobato exprimia sua admiração pelos estadu-
nidenses ao mesmo tempo em que se questionava sobre as diferenças eco-
nômicas existentes em relação ao Brasil. Considerava-os como os dois maio-
res países americanos que, embora tivessem sido povoados de maneira se-
melhante, por europeus, índios e negros, com territórios equivalentes, eram 
muito diferentes [...]. Pretendia a realização de grandes obras de que o país 
necessitava, levando-se em consideração o modelo norte-americano. (OLI-
VEIRA, 2011, p. 24). 
 

Segundo o texto que consta no CPDOC/FGV (2009e, p. 2) em 1911, com a mor-

te de seu avô, Lobato herdou a fazenda no interior de São Paulo, tornando-se admi-

nistrador da propriedade, assim tentou, 

[...] modernizar os métodos de produção e administração ali utilizados. Nos 
anos seguintes, embora empenhado nesse trabalho, não se afastou das ativi-
dades literárias, mantendo-se informado dos principais acontecimentos, de-
dicando-se à leitura dos clássicos e escrevendo artigos para jornais. Sua ex-
periência como administrador, entretanto, fracassou, levando-o a pensar em 

vender a fazenda. (CPDOC/FGV, 2009e, p. 2). 

Enquanto Monteiro Lobato estava administrando sua fazenda, buscou expan-

dir seus negócios para a América do Norte, sendo que, ―[...] mais uma vez, espalha-

vam a admiração de Lobato pelos EUA, pois afirmava que a metodologia adotada 

naquele país representava a garantia de qualidade e como consequência, sucesso‖ 

(OLIVEIRA, 2011, p. 25). 

Após esse período, Lobato retornou para escrever sobre os temas relativos ao 

seu cotidiano, entre eles ―um artigo intitulado ‗Velha praga‘, onde descreveu suas 

principais dificuldades na gerência da produção rural e os problemas provocados 

pelos colonos, especialmente os incêndios‖ (CPDOC/FGV, 2009e, p. 2).  

Em seguida, Lobato concretizou o desejo de vender a fazenda ―e se transferiu 

para a capital paulista, onde continuou a escrever para O Estado de S. Paulo, a Revista 

do Brasil e outros órgãos. Preocupado em valorizar os temas especificamente brasilei-

ros e a cultura nacional‖ (CPDOC/FGV, 2009e, p. 2, grifo do autor).  

De acordo com as informações do texto do CPDOC/FGV (2009e, p. 3) Montei-

ro Lobato foi proprietário da Revista Brasil em 1918 em que publicou o livro Urupês 

―[...] pretendendo imprimir uma linha editorial mais marcadamente nacionalista e inici-

ar a criação de uma editora‖.  

A primeira edição dessa obra se esgotou um mês depois do lançamento, sus-
citando acesos debates nos meios políticos e intelectuais sobre o perfil do Je-
ca Tatu, personagem do artigo-título. Estimulado pelas discussões e baseado 
nas denúncias dos higienistas sobre a situação sanitária da população rural, 
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Lobato voltou a escrever sobre esse tema, reconhecendo grandes qualidades 
de resistência e adaptação na população rural e passando a atribuir a indo-
lência do personagem às doenças de que era portador. Seus artigos em defe-
sa de uma política de saneamento básico do interior do país foram reunidos 
em novo livro intitulado Problema vital, editado em fins de 1918 pela Socie-
dade Eugênica de São Paulo e pela Liga Pró-Saneamento do Brasil. A renda 
obtida com a vendagem desses dois primeiros livros permitiu a fundação, 
ainda em 1918, da Editora Monteiro Lobato, que passou a publicar e comer-
cializar obras de autores estreantes, como Oswald de Andrade, Ribeiro Cou-
to, Menotti del Picchia, Gilberto Amado e outros. (CPDOC/FGV, 2009e, p. 
3). 

 

Nessa editora, Lobato produziu algumas obras importantes que faz sucesso na 

literatura infantil até os dias atuais, mas devido a crise econômica vivenciada no pe-

ríodo da, ―[...]  ocupação da capital paulista durante quase todo o mês de julho de 

1924 por rebeldes chefiados pelo general Isidoro Dias Lopes acarretou uma paralisa-

ção de todas as atividades econômicas da cidade e abalou seriamente a editora‖ 

(CPDOC/FGV, 2009e, p. 3).  

 Essa crise causou o fechamento da Editora Monteiro Lobato. Entretanto, Loba-

to juntou-se com Octales Marcondes com intuito de criar a editora Companhia Edito-

ra Nacional no Rio de Janeiro. Anos depois, Lobato, foi morar nos Estados Unidos, 

em seguida vendeu sua parte na editora para empregar o dinheiro na ―Bolsa de Va-

lores em Nova Iorque‖, esse negócio também não deu certo, por conta da queda da 

Bolsa de Valores que aconteceu devido a crise que afetou os Estados Unidos em 

192997.  Essa relação de Lobato com os negócios nos Estados Unidos começou com a 

―[...] posse de Washington Luís na presidência da República (15/11/1926), Monteiro 

Lobato foi nomeado adido comercial do Brasil em Nova Iorque‖ (CPDOC/FGV, 

2009e, p. 4).  

Posteriormente, Monteiro Lobato, continuou com a escrita de seus artigos e li-

vros. Entre idas e vindas retornou para o ramo do petróleo em São Paulo, além de 

militar na política contra o governo de Getúlio Vargas. Com isso, foi mais uma vez 

prejudicado no setor econômico. 

Em maio de 1934 a Companhia de Petróleo do Brasil — uma de suas empre-
sas — emitiu ações para levantar fundos para o prosseguimento das pesqui-
sas e da perfuração de um poço em Araguá, no município de São Pedro de 
Piracicaba (SP), mas sofreu um duro golpe com a divulgação de um estudo 

                                                           
97 A crise de 1929 ficou conhecida como o ‗crash‘ da bolsa de Nova Iorque, que em dezoito dias de 

desastre econômico seriam capazes de ‗aniquilar por um século outro país que não os Estados Uni-
dos‘(OLIVEIRA, 2011, p. 27).  
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preparado pelo recém-criado Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM), que concluía pela inexistência de petróleo no estado de São Paulo. 
Lobato reagiu com energia, acusando publicamente o órgão de falsificar os 
laudos geológicos com o objetivo de boicotar as pesquisas desenvolvidas pe-
las empresas nacionais e de defender os interesses dos grandes trustes es-
trangeiros que, segundo ele, desejavam manter inexploradas as reservas pe-
trolíferas brasileiras. (CPDOC/FGV, 2009e, p. 5). 

 

Com o Estado Novo no Brasil, ocorreu uma instabilidade política, e Lobato de-

fendia posição contrária ao governo, dessa forma 

Com o enfraquecimento de Estado Novo, Monteiro Lobato se engajou na lu-
ta pela redemocratização do país e passou a criticar o próprio sistema capita-
lista, defendendo o socialismo e apontando o líder comunista Luís Carlos 
Prestes, preso desde 1936, como um grande brasileiro. Desapontou-se, entre-
tanto, com o apoio dos comunistas a Vargas em 1945, passando a adotar 
uma postura de desconfiança em relação a todos os partidos. Depois da vitó-
ria do general Eurico Dutra nas eleições presidenciais de dezembro daquele 
ano, ficou completamente descrente das possibilidades de mudanças signifi-
cativas na sociedade brasileira e viajou para a Argentina a fim de fazer adap-
tações de suas obras infantis para o espanhol. Fundou em Buenos Aires a 
Editora Acteon e lançou em seguida o livro La nueva Argentina, relato da his-
tória contemporânea desse país para crianças, muito elogiado pelas autori-
dades e bem aceito pela opinião pública local, mas criticado no Brasil como 
uma iniciativa oportunista para obter vantagens do governo argentino. 
(CPDOC/FGV, 2009e, p. 7, grifo do autor). 
 

Monteiro Lobato durante esse período elaborou várias obras tendo como obje-

tivo atender adultos e crianças. Na literatura infantil as obras de Lobato apresentam 

uma característica positivista em que segundo alguns estudiosos, Lobato herdou de 

seus professores quando estudou no Colégio em São Paulo e também de Auguste 

Comte grande defensor dessa corrente filosófica.   

Quando ainda adolescente, Lobato estudava no Colégio Paulista, localizado 

no interior de São Paulo, onde pôde terminar os primeiros estudos. Muitos 

Professores dos secundários eram ‗discípulos entusiastas‘ de Comte, cujo in-

tuito era o de, por meio da educação, contribuir com o desenvolvimento da 

mentalidade brasileira. (OLIVEIRA, 2011, p. 42). 

Ainda sobre a relação de Lobato ao positivismo Oliveira (2011) corrobora que 

o mesmo foi aluno de vários professores positivistas quando frequentava o curso de 

Direito no Largo de São Francisco.  
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3.3.3.2 Aritmética da Emília: uma viagem no país da matemática 
 

A obra é composta por dezenove capítulos em um total de cento e sessenta e 

duas páginas, distribuídos da seguinte forma: A ideia do Visconde98; Os artistas da 

aritmética99; Mais artistas da aritmética100; Manobras dos números101; Acrobacias dos 

artistas arábicos102; A primeira reinação103; A segunda reinação104; A terceira reina-

ção105; Quindim e Emília106; A reinação da igualdade; As frações; Mínimo múltiplo; 

Somar frações; Subtrair frações; Multiplicar frações; Dividir frações; Os decimais; As 

medidas; Números complexos107. 

Em cada capítulo, o autor apresenta os conteúdos matemáticos de forma lúdi-

ca, por meio da literatura infantil, com a intenção de facilitar a aprendizagem da cri-

ança, sendo que para contar a história, o ambiente do circo é utilizado como espaço 

educativo. Brito e Oliveira (2015, p. 105) confirmam que:  

Lobato defendia que a maneira lúdica de aprender, com a criança ativamen-
te relacionando-se com o conhecimento, era muito mais válida do que a tra-
dição educacional em que a memorização era priorizada, da qual ele mesmo 
fora aluno – sentenciou o Visconde, e depois prosseguiu: – Ele acusava esta 
última de apenas trazer danos à aprendizagem, pois ele mesmo só se recor-
dava dos bocejos frente a uma profusão de datas insignificantes. 

                                                           
98 Nesse primeiro capítulo Lobato, destaca as informações pertinentes sobre a elaboração do livro 
Aritmética da Emília enfatizado que esse livro surgiu da ideia de realizar um passeio pelo País da Ma-
temática após os netos de Dona Bento terem passeado pelo País da Gramática.  
99

 Nesse capítulo os artistas da aritmética se apresentam, ou seja, os algarismos de 1 a 9 entram no 
grande circo vertidos. Assim, Lobato discute sobre como acontece a formação dos números, além de 
tecer o seguinte comentário sobre o zero. ―Sozinho não vale nada, e por isso também é conhecido co-
mo Nada. Zero ou Nada. Mas se for colocado depois dum número qualquer, aumenta êsse número 
dez vêzes‖ (LOBATO, 1959, p. 16). 
100

 Aqui são trabalhados os números arábicos e romanos. Em seguida são apresentadas dona unidade 
e dona quantidade como forma de ensinar os números pares e ímpares. 
101

 Nesse capítulo o autor trata da formação dos números e trabalha com a ideia da unidade, dezena, 
centena entre outras. 
102

 Apresenta as quatro operações fundamentais da Aritmética (adição, subtração, multiplicação e 
divisão) e os sinais aritméticos, além da ideia de que na obra Aritmética da Emília essas operações serão 
divididas em reinos. Posteriormente, são apresentados o senhor problema e a senhora solução. 
103

 Esse capítulo aborda a operação de somar. 
104

  Nesse capítulo o autor do livro trabalha com a operação de subtrair. 
105

 Esse capítulo foi destinado a operação de multiplicar. 
106

 Aqui Lobato trata da operação de diminuir.  
107  “[...] Visconde falou em Números Complexos. 

 – Que quer dizer complexos? – indagou Pedrinho logo de cômeço. 
– Quer dizer complicado. No sistema de medições decimais que ensinei tudo é facílimo, porque tudo 
se divide de dez em dez. Mas nos antigos sistemas não era assim, de modo que a complicação se tor-
nava enorme. Uma Onça, por exemplo, tinha 8 Oitavas; uma Libra tinha 16 Onças; uma Arrôba tinha 
32 Libras, e assim por diante. Eram sistemas que o uso foi criando aqui e ali, arbitrariamente.  
Mas o Sistema Métrico Decimal não abrange tôdas as medições do mundo. Algumas ainda são feitas 
pelos sistemas antigos, como, por exemplo, a medição do Tempo‖.  (LOBATO, 1959, p. 157). 
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Todavia, no decorrer do livro observamos indícios da permanência de aspec-

tos criticados pelo autor, como pode ser interpretado mediante o seguinte trecho do 

livro Aritmética da Emília:  

Estavam no mês de junho e os dois meninos mais pareciam sanhaços do que 
gente, de tanto que gostavam de chupar laranjas. Mas como para apanhar 
uma laranja fôsse necessárias recitar sem o menor êrro as casas de tabuada es-
critas na casca das laranjeiras, o remédio foi fazerem um esfôrço de memória e deco-
rarem tudo duma vez. Ficaram dêsse modo tão afiados que tia Nastácia não 
parava de abrir a bôca. (LOBATO, 1959, p. 92, grifo nosso). 
 

  Desta forma, temos mais um exemplo do que Chervel (1990) afirma acerca das 

mudanças na educação manterem aspectos dos antigos métodos, ou seja, ―[...] pode-

mos encontrar indícios do antigo sistema escolar convivendo lado a lado com as 

transformações propostas pelo novo sistema‖ (RIBEIRO, 2011, p. 43). 

No primeiro capítulo, Lobato descreve como surgiu Aritmética da Emília, por 

meio da ideia do Visconde em passear pelo País da Matemática já que os netos da Do-

na Benta tinham viajado pelo País da Gramática. Segundo Visconde, essa viagem ―[...] 

é um pouco diferente das outras. Em vez de irmos passear no País da Matemática, é o 

País da Matemática que vem passear em nós‖. (LOBATO, 1959, p.10).  Como relata-

mos anteriormente a viagem acontece no ambiente circense, após a ideia do Visconde 

em organizar um circo para a apresentação dos personagens do País da Matemática. 

(LOBATO, 1959). 

Dessa forma, o autor do livro Aritmética da Emília descreve de forma lúdica os 

algarismos arábicos, algarismos romanos, unidades, quantidades, números pares e 

ímpares, dentre outros conteúdos.  

Os algarismos entraram vestidinhos de roupas de acrobata e perfilaram-se 
em ordem com um gracioso cumprimento dirigido ao respeitável público. O 
Visconde então explicou: 
– Êstes senhores são célebres Algarismos Arábicos, com certeza inventados pe-
los tais árabes que andam montados em camelos, com um capuz branco na 
cabeça. A especialidade dêles é serem grandes malabaristas. Pintam o sete 
uns com os outros, combinam-se de todos os jeitos formando Números e são 
essas combinações que constituem a Aritmética. (LOBATO, 1959, p. 14-15, 
grifo do autor).  
 

   Assim, o Visconde define número e a aritmética. Na sequência, a respeito de 

uma definição de aritmética, o autor escreve ―Aritmética é um dos gomos duma 

grande laranja azêda de nome Matemática. Os outros gomos chamam-se Álgebra, 
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Geometria, Astronomia‖ (LOBATO, 1959, p. 15). Na citação de Lobato fica explícita 

uma visão de que a matemática é difícil. Esse aspecto relacionado à matemática tam-

bém foi mencionado pela ex-aluna e ex-professora Sonia Bahiense Braga (2016) ―[...] 

me recordo que eu sofria, eu não sou muito fã de matemática. Gostava das matérias 

específicas da minha área. Ex. Ciências‖. 

Segundo Lobato (1959, p. 15) os números são formados por meio dos algaris-

mos, além de destacar que o número 1 é o pai de todos os outros números ―[...] sem 

1, por exemplo, não pode haver 2, que é 1 mais 1; nem 3, que é 1 mais 1 mais 1 – e 

assim por diante‖. Apesar de Lobato indicar que os números são formados pelos al-

garismos, ele não apresenta uma distinção entre estes dois conceitos. 

Na obra, Lobato continua explicando que a formação dos números acontece a 

partir da junção dos algarismos existentes no intervalo de zero a nove, ou seja, o Vis-

conde aproveitou a apresentação dos artistas da Aritmética para ilustrar como esse 

fato ocorre, dessa forma:  

 [...] o Visconde começou a explicar como é que êles manobram lá entre si, de 
jeito a indicar de um modo fácil tôdas as quantidades108 que existem, por 
menores ou maiores que sejam. E o respeitável público viu que só com aquê-
les dez artistas podiam formar-se números enormíssimos, capazes até de 
enumerar tôdas as estrêlas do céu e todos os peixinhos do mar.  
Com um 1 na frente de outro 1 formava-se o 11; com o 1 e o 2 formava-se o 
12; com o 1 e o 3 formava-se o 13 – e do mesmo modo o 14, o 15, o 16, o 17, o 
18, o 19. (LOBATO, 1959, p. 27). 
 

Lobato (1959) acrescenta ainda que outras quantidades podem ser formadas 

utilizando outros algarismos. Na sequência o autor expõe como ocorre a formação do 

sistema decimal, ―[...] 10 unidades formam uma Dezena. Dez Dezenas formam uma 

Centena. Dez Centenas formam um Milhar. Dez Milhares formam uma Dezena de Mi-

lhar. Dez Dezenas de Milhar Formam uma Centena de Milhar. Dez Centena de Milhar 

formam um Milhão” (LOBATO, 1959, p. 27-28, grifo do autor). 

Monteiro Lobato continuou a escrita dos capítulos organizando as operações fun-

damentais da aritmética em reinos, sendo que:  

                                                           
108

 – Eu sou a Quantidade. Sirvo para indicar uma porção de qualquer coisa que possa ser contada, pe-
sada ou medida. (LOBATO, 1959, p. 22, grifo do autor). 
Lobato (1959, p. 24-25) relata ―que as quantidades se dividem em duas espécies – Quantidades Homogê-
neas e Quantidades Heterogêneas. Vinte laranjas, ou dez laranjas, por exemplo, são Quantidades Homo-
gêneas, isto é, da mesma qualidade. Mas se alguém fala em dez laranjas e cinco papagaios, então está 
falando de Quantidades Heterogêneas, porque laranjas e papagaios não são coisas iguais – são coisas 
de espécies diferentes‖.(Grifo do autor). 
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– Primeiro, temos a reinação que aumenta, chamada Soma ou Conta de Somar. 
Depois temos a reinação que diminui chamada Subtração ou Conta de Subtra-
ir. Depois temos a reinação que multiplica, chamada Multiplicação ou Conta 
de Multiplicar. E por último temos a reinação que divide, chamada Divisão ou 
Conta de Dividir. (LOBATO, 1959, p. 41, grifo do autor). 
 

Lobato trabalha no livro Aritmética da Emília as operações de forma lúdica e 

prática, no começo o Visconde apresenta a tabuada com números menores que nove, 

quando foi indagado.   

– Mas aqui só está a soma dos números pequenos, que vão de 2 a 9. E depois 
de 9? Como se somam os números compridos? 
– Isso já é mais complicado. Temos que fazer uma conta. O melhor é chamar 
Dona Regra para ensinar o jeitinho – disse o Visconde, estalando o chicote. 
(LOBATO, 1959, p. 52). 
 

Na sequência, ensina a soma dos números maiores que nove. Assim, os núme-

ros são organizados em três parcelas e a partir daí é explicado como resolver a adi-

ção, através da soma das unidades, dezenas e centenas. Algo em destaque é que o 

autor enfatiza: 

– Agora que vocês viram fazer a conta de somar, tornar-se muito mais fácil 
compreender a regra. Os livros costumam trazer primeiro a regra e depois o 
exemplo, mas eu gosto de fazer o contrário – primeiro dou o exemplo e de-
pois recito a regra. (LOBATO, 1959, p. 57). 
 

Na citação acima, Lobato reforça as diferenças existentes entre a escrita do li-

vro Aritmética da Emília e outros livros escritos por demais autores, em que os exem-

plos vêm primeiro e depois as regras.  

Em todas as quatro operações aparecem as tabuadas (adição, subtração, mul-

tiplicação e divisão), seguidas pela explicação do conteúdo. Posteriormente, aparece 

como inquietação a necessidade de decorar a tabuada, ―[...] sem saberem as duas ta-

buadas [adição e subtração] decorzinho na ponta da língua, é impossível fazerem 

qualquer conta de somar ou diminuir‖ (LOBATO, 1959, p. 60). Mas, Emília apresenta 

uma ideia, ―– escrever as duas nas árvores do pomar, e ninguém poderá apanhar 

uma laranja sem primeiro recitar, de olhos fechados e certinho, a casa da tabuada que 

estiver escrita na casca da laranja‖ (LOBATO, 1959, p. 60). Novamente encontramos 

evidências de indicação por parte do autor da necessidade de memorização.  

Nesse sentido, Backheuser (1933) no livro A Aritmetica na “Escola Nova” (A no-

va didatica da Aritmetica) destaca uma situação que contribuí para a fixação da apren-

dizagem do aluno. Evidenciando que Lobato utilizou-se das laranjeiras no ensino da 
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tabuada porque despertaria interesse das crianças e facilitaria a memorização dos 

números. 

Para serem bastante vivas e fortes será preciso que sejam consequencia de 
um grande interesse [...], porque é à custa do interesse que se desenvolve a 
atenção, principal fator da clareza e intensidade das impressões. Quando um 
fáto nos fere vivamente a atenção, nós o guardamos por mais tempo na re-
tentiva. Ora, os fátos que ferem a nossa atenção são aqueles que nos desper-
tam mais interesse. O interesse é assim a base da atenção e, em consequen-
cia, da fixação do conhecimento. (BACKHEUSER, 1933, p. 89, grifo do au-
tor). 
 

Lobato prossegue a escrita do livro Aritmética da Emília enfatizando a relevân-

cia em saber a tabuada para que outros conteúdos fossem trabalhados. Agora era a 

vez da Reinação da Igualdade, então, ―o Visconde anunciou que só recomeçaria o espe-

táculo depois que todos soubessem na ponta da língua as tabuadas escritas nas laran-

jeiras, de modo que os meninos passaram o dia no pomar, chupando laranja e deco-

rando números‖ (LOBATO, 1959, p. 91). Sendo assim, Backheuser (1933, p. 94) refor-

ça: 

E‘ por esse exercicio, por essa inteligente taboada, que a criança adquire a pra-
tica indispensavel à vida. Não basta ter percebido, por método intuitivo, que 
3 vezes 4 é igual a 12; não basta ter compreendido pelo ―raciocinio‖ a opera-
ção da multiplicação; não basta que a criança a tenha feito uns pares de ve-
zes; é indispensavel que no justo momento da sua aplicação na vida pratica – 
e depressa – se encontre o produto dos numeros dados. (Grifo do autor). 
 

De acordo com Lobato (1959, p. 92): 

Depois do café do meio-dia (que era sempre às 2 horas), todos se sentaram 
nos seus lugares e o Visconde começou:  
– Os números vão hoje brincar de Igualdade. Sabem o que é? É quando o re-
sultado de uma porção de números que se somam, diminuem, multiplicam 
ou dividem entre si, é igual a outro número. (Grifo do autor) 
 

A partir desse momento iniciaram-se as explicações sobre a igualdade dos 

números, em que foram utilizados desenhos de funis pequenos com expressões en-

volvendo as quatro operações da aritmética e os sinais aritméticos, além de funis 

grandes para separar as expressões que estavam nos funis pequenos.  
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Figura 42– Reinação da Igualdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lobato, 1959, p. 97. 

Ainda no que tange ao ensino da igualdade, Lobato (1959, p. 92 ) indica que 

―[...] é quando o resultado de uma porção de números que se somam, diminuem, 

multiplicam ou dividem entre si, é igual a outro número, ou ao resultado de outros 

números que também se somam, diminuem, multiplicam ou dividem entre si‖. Além 

da ideia de igualdade essa atividade possibilita uma noção intuitiva de expressão 

numérica. 

No que se refere ao ensino de frações109 no livro Aritmética da Emília, Lobato 

propõe que ocorra por meio da utilização de frutas como melancia, papel,..., além de 

relacionar com situações do dia a dia. 

 – Ótimo! – exclamou de repente o Visconde. Esta melancia veio mesmo a 
proposito para ilustrar o que eu ia dizer. Ela era um Inteiro. Tia Nastácia110 

                                                           
109 Nessa parte do livro Aritmética da Emília Lobato não específica que fração são partes iguais, mas 

na página 106 desse livro esse autor aborda o conceito de fração partindo desse pressuposto.  
110 Anastácia 
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picou-a em pedaços, ou Frações. As Frações formam justamente a parte da 
Aritmética de que eu ia tratar agora.  

– Se pedaço de melancia é Fração, vivam as Frações! – gritou Pedrinho. 

– Pois fique sabendo que é – disse o Visconde. Uma melancia inteira é uma 
unidade. Um pedaço de melancia é uma Fração dessa unidade. Se a unida-
de, ou a melancia, fôr partida em dois pedaços, êsses dois pedaços formam 
duas Frações – dois Meios. Se fôr partida em três pedaços, cada pedaço é 
uma fração igual a um Têrço. [...]. (LOBATO, 1959, p. 100, grifo do autor). 
 

As informações elencadas na obra, quanto ao ensino de fração, demonstram 

que Lobato produziu o livro Aritmética da Emília em consonância com as ideias de-

fendidas pelo movimento da Escola Nova. Como salienta Oliveira (2015, p. 145) ao se 

referir a obra Aritmética da Emília ―[...] percebemos uma característica da Escola Nova. 

Pois o tema Frações é abordado a partir do cotidiano, da realidade das crianças do 

sítio [...]‖.  

Lobato (1959) continua a escrita do livro enfatizando a relevância da matemá-

tica em situações do cotidiano. Considerando que 

 [...] As contas da Aritmética são das mais necessárias a quem vive neste 
mundo. Sem ela os engenheiros não podiam construir casa, nem pontes, 
nem estradas de ferro, nem nada de grandioso. Tudo tem que ser calculado, 
e para tais cálculos a Aritmética é a base. Até para comprar um sabão na 
venda uma pessoa tem de saber Aritmética, para não ser lograda pelo ven-
deiro no trôco. (LOBATO, 1959, p. 124). 

 
Mas uma vez encontramos vestígios do escolanovismo no livro Aritmética da 

Emília em que acontece a valorização de aspectos do dia a dia no ensino de matemá-

tica. A esse respeito Backheuser (1933, p. 85) confirma que ―os esquerdistas da ‗escola 

nova‘ reduzem [...], o ensino da aritmetica quasi exclusivamente a celeiro de infor-

mações praticas, uteis à vida quotidiana‖.  

Portanto, concordamos com Oliveira e Brito (2013) no que tange a análise da 

obra Aritmética da Emília, em que: 

É possível perceber, na nossa análise, uma relação conflituosa por 
parte de Lobato quanto ao ensino de matemática. Por um lado, o au-
tor é bastante inovador, embasado no ideário da Escola Nova. Com 
efeito, tal inovação salienta-se no quesito relativo ao fio que conduz a 
trama aritmética através da narrativa, tecida com dramas repletos de 
imaginação, criatividade e humor. Por outro lado, os métodos com 
que Lobato articulou o conhecimento matemático repousam ora sobre 
a exposição de regras de operações aritméticas, ora sobre o aspecto 
escolanovista, como na parte em que tenta-se uma aproximação com 
a realidade extra-escolar, quando as crianças do Sítio dividem uma 
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deliciosa melancia a fim de se estudar o tema Frações. (OLIVEIRA; 

BRITO, 2013, p. 27). 
 

Enfim, na análise que realizamos no livro Aritmética da Emília encontramos os 

indícios destacados na citação acima, em que o autor defendia o ensino por meio da 

ludicidade, mas ao mesmo tempo, o ensino da tabuada  acontecia de forma que valo-

rizava a memorização. Outro fator identificado foi a evidência de que a obra foi pro-

duzida em consonância com os aspectos defendidos pelo movimento da Escola Nova 

no que se refere ao processo de ensino com a participação ativa da criança na cons-

trução da aprendizagem, além do conteúdo de frações com a utilização de frutas in-

tercalando com situações do cotidiano. 

Ainda sobre o livro Aritmética da Emília percebe-se vestígios da filosofia positi-

vista de Auguste Comte que era apresentada por Lobato em algumas de suas obras. 

Logo, ―[...] o positivismo defendia uma educação enciclopédica, pautada nas ciências, 

o que justifica a existência da obra Aritmética da Emília, pois não poderia faltar um 

livro de aritmética para quem tinha um projeto pessoal de influenciar no futuro do 

País‖ (BRITO; OLIVEIRA, 2015, p. 108, grifo do autor). 

Dessa forma, no livro Aritmética da Emília existe evidência das ideias defendi-

das pelo movimento da Escola Nova, em que o ensino de matemática acontecia a par-

tir do ideário pedagógico e metodológico inovador, com situações do cotidiano e a 

partir da valorização da participação do aluno no processo de ensino e aprendiza-

gem. É pertinente ressaltar que a proposta de ensino de matemática elencada nesse 

livro acontecia a partir de problemas envolvendo o cotidiano das crianças, além de 

utilizar uma linguagem atrativa para o ensino da aritmética, em que as quatro opera-

ções matemáticas eram ensinadas usando as frutas existentes na fazenda, como por 

exemplo, as crianças aprendiam a tabuada ao chupar laranja sem precisar do rigor 

dos castigos empreendido na sabatina ou até mesmo estudavam fração saboreando 

melancia.   
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CAPÍTULO 4 

ENSINO DE MATEMÁTICA NO CURSO PRIMÁRIO: Manuais 
pedagógicos no Grupo Escolar Castro Alves (1934-1971) 

4.1 Os manuais Pedagógicos e os manuais de ensino 

 
 A escolha para análise do manual Didática das Matemáticas Elementares de 

autoria de Ángel Diego Márquez e do manual Matemática na Escola Primária 

reelaborado pelo professor Darcy Ribeiro, justifica-se devido aos mesmos estarem 

entre os livros utilizados pelos professores do quadro docente do Grupo Escolar 

Castro Alves, considerando que os referidos manuais pedagógicos fizeram parte do 

acervo bibliográfico desta instituição de ensino.  Tal informação foi identificada no 

Memorial deste grupo escolar encontrado no Arquivo do 22º Núcleo Regional de 

Educação (NRE 22) em Jequié-BA e, posteriormente, confirmada nos depoimentos 

dos ex-alunos e ex-professoras do referido grupo escolar.  

No que tange ao manual de ensino, Oliveira (2008, p. 176), considera ―como 

certo tipo de livro didático destinado à utilização em cursos de formação de profes-

sores, com o objetivo de conduzir o processo de ensino no âmbito das instituições 

que oferecem esses cursos‖.  

Comungando dessa acepção, Silva (2007, p. 273) refere-se aos ―manuais peda-

gógicos como os textos que expuseram aos normalistas os conteúdos das disciplinas 

mais especializadas em ensino, e que foram estudadas pelos futuros professores pri-

mários‖. Partindo dessa premissa, neste texto utilizaremos o termo ―manual pedagó-

gico‖ de forma análoga a ―manual de ensino‖ com base nas informações descritas 

por Silva (2007) e Oliveira (2008).   

Os manuais pedagógicos foram importantes instrumentos didáticos utilizados 

por professores do ensino primário com intuito de auxiliar na sua práxis pedagógica, 

os quais serviram para dinamizar as aulas de matemática do ensino primário. Assim, 

durante décadas os manuais de ensino foram utilizados por professores das escolas 

primárias para orientar as estratégias metodológicas utilizadas em sala. Segundo in-

dica Valente (2010, p. 1), ―veículos de propagação de idéias e práticas, os manuais de 
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pedagogia e metodologia ditam o conteúdo a ser aprendido e a melhor forma de 

transmissão das concepções inovadoras em educação‖.  

Nesse prisma, o manual pedagógico Didática das Matemáticas Elementares apre-

sentava a proposta de trabalhar com o método Cuisenaire nas aulas de matemática, 

demonstrando para o professor do primário diversas possibilidades de desenvolver 

o processo de ensino dos conteúdos matemáticos utilizando o material Cuisenaire 

com intuito de que o aluno fosse instrumento da sua própria aprendizagem matemá-

tica e o professor o mediador desse processo de ensino, assim, o manual pedagógico 

foi elaborada com base nos estudos psicopedagógicos de Piaget. 

 O manual pedagógico Matemática na Escola Primária foi elaborado com intuito 

de oferecer suporte à formação dos professores do primário, além de contribuir para 

o desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem dos discentes. Para o pro-

fessor Darcy Ribeiro ―A iniciativa mais importante então tomada por Mestre Anísio 

foi a elaboração e edição de uma coleção de guias de orientação didática, posterior-

mente revistos e reeditados sempre sob sua direção‖ (BRASIL, 1962, p. 10). Na Se-

quencia apresentamos uma análise mais aprofundada destas duas obras.  

 4.2 O manual pedagógico Didática das Matemáticas Elementares111 
 

A utilização desse manual acontecia por professores do ensino primário nos 

estados brasileiros, contribuindo na elaboração das atividades que desenvolveriam 

nas aulas de matemática. No que se refere à cidade de Jequié-BA, essa obra foi utili-

zada por professores do ensino primário nos planejamentos das aulas de matemática 

do Grupo Escolar Castro Alves. Conforme o relato de Sonia Bahiense Braga (2016): 

Já no final, nós já tínhamos esse daqui [Didática das Matemáticas Elementa-
res], nós recebíamos, e outra coisa não vinha pra mim, entendeu? Era na bi-
blioteca, a gente estudava e fazia nossas... anotações e levava pra sala e ensi-
nava os meninos, porque era difícil uma professora comprar, primeiro não 
chegava até a gente, você vê que aqui [folheando o manual Didática das Ma-
temáticas Elementares]..., a COLTED vinha para biblioteca, a gente pesqui-
sava e  ensinava as crianças... 
 

                                                           
111

A análise deste manual está presente no artigo intitulado Os saberes matemáticos no Grupo Escolar 
Castro Alves em Jequié-BA na década de 1960: uma análise do manual Didática das Matemáticas Elementares 
publicado nos anais e apresentado no 3º Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação 
Matemática - ENAPHEM.   
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No que tange ao livro como fonte histórica para construção de uma história do 

ensino de matemática no referido grupo escolar, entendemos os livros e impressos, 

em conformidade com o que expressa Chartier (1990) ao defini-los como objetos de 

circulação que oportunizam a circulação de ideias, valores e comportamentos. Nesta 

perspectiva, propiciando uma produção histórica consonante com a sua definição de 

história cultural que ―[...] tem por principal objeto identificar o modo como em dife-

rentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, 

dada a ler‖ (CHARTIER, 1990, p. 16-17).  

Dessa forma, podemos destacar que os manuais pedagógicos foram relevantes 

para a formação de professor da escola primária como também para difusão de idei-

as no âmbito educacional. A esse respeito Souza (2014, p. 149) indica que: 

Os manuais pedagógicos foram importantes instrumentos utilizados na 
formação de professor para o ensino primário. Sua história está intimamente 
ligada à história da formação de professores do Brasil e no mundo. Por esse 
motivo, esse material é uma importante fonte de compreensão de como os 
seus autores assimilaram as principais ideias pedagógicas, didáticas e meto-
dológicas, bem como as orientações curriculares governamentais que circu-
lavam no âmbito da educação de determinado período. 
 

Ainda quanto aos manuais pedagógicos, enquanto fonte histórica, destaca-se 

a relevância, na época, para o desenvolvimento de novas estratégias didáticas nas 

aulas de matemática. Nesse sentido, Valente (2010, p. 1) assevera que os manuais pe-

dagógicos representam: 

[...] um conjunto de normas, diretrizes, recursos e técnicas consideradas ne-
cessárias para assegurar aos docentes uma atuação educativa eficaz, encon-
tram-se subordinados a um contexto educativo e à realidade sócio-
econômica de uma determinada época, de modo que, o estudo dessas obras 
pode revelar vestígios das transformações ocorridas nas práticas escolares e 
possibilitar a compreensão dos processos de renovação teórica educacional. 

 

 Assim, considerando que os manuais encontram-se subordinados aos contex-

tos em que foram produzidos, é pertinente conhecer um pouco do contexto econômi-

co, político, cultural, social e educacional dos países da América Latina, considerando 

que o autor do manual, em análise neste trabalho, era argentino e no período em que 

elaborou essa obra foi representante da UNESCO, bem como envolveu-se em cursos 

de formação de professores em países latino-americanos promovidos por essa orga-

nização internacional.  
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Os países latino-americanos, neste período foram influenciados por alguns 

acontecimentos que ocasionaram em crise econômica, social e educacional, por 

exemplo, a Guerra Fria112 entre os Estados Unidos e a União Soviética, bem como as 

ditaduras113 que aconteceram em diversos países latino-americanos a partir da déca-

da de 1940. ―É nesse contexto que, nesta reflexão, enfoco o papel das organizações 

internacionais no campo da educação, especialmente na definição de políticas educa-

cionais e na concepção de práticas de administração da educação‖ (SANDER, 2008, p. 

160).  

 Estes problemas vivenciados pelos países latino-americanos impulsionaram 

as entidades competentes a organizarem ações e intervenções voltadas para atender 

as demandas desses países. Sander (2008, p. 161) indica que ―a ação da UNESCO, da 

OEA, do BID e do Banco Mundial114, assim como de uma série de outras organiza-

ções intergovernamentais de cooperação que atuam na América Latina, se consolida 

nas décadas de 1950 e 1960‖. Ainda no que tange a proposta de transformações e 

crescimento econômico dos países em desenvolvimento, a UNESCO, juntamente com 

outras organizações, elaboram planejamento na área da educação, além de reuniões 

que ―[...] consagraram o papel da educação como fator de desenvolvimento econômi-

co, instrumento de progresso técnico e meio de seleção e ascensão social‖ (SANDER, 

2008, p. 161).  

 Desse modo, o cenário educacional da América Latina nas décadas compreen-

didas entre 1950 até o final de 1960 do século XX, almejava mudanças significativas 

com intuito de atender a demanda educacional da época, considerando que era 

grande a necessidade de professores qualificados para abarcar o ensino primário, 

aspirando minimizar os diversos problemas educacionais neste nível de ensino. Nes-

                                                           
112

 ―Os interesses defendidos pelas duas superpotências [União Soviética e o Estados Unidos], levou o 

mundo à formação de blocos antagônicos, cujo resultado prático foi a Guerra Fria, um grande duelo 

político, ideológico e propagandístico, que afastou a possiblidade de harmonia, mas não levou ao con-

fronto aberto‖ (VILLALOBOS, 2006, p. 39). 
113 ―Foram sucessões de atos institucionais, atos complementares, leis de segurança nacional e decre-

tos-leis. Um regime forte, destinado a conservar a ordem, atendendo como desordem qualquer mani-

festação de opinião contrária à sua‖ (COLLING, 1997, p. 21). 
114―Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), da Organiza-

ção dos Estados Americanos (OEA), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco 

Mundial (BIRD)‖ (SANDER, 2008, p. 161). 
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se sentido, aconteceu em Lima, no ano de 1956, ―a Conferência Regional da UNESCO 

sôbre Ensino Obrigatório e Gratuito na América Latina, [...], que aprovou o projeto 

sôbre Extensão do Ensino Primário na América Latina que fôra elaborada pela secre-

taria da UNESCO‖ (MÁRQUEZ, 1965, p. 19). Nos anos seguintes da década de 1950 

sucederam-se várias conferências com objetivo de preparar as ações necessárias para 

que acontecesse a concretização do projeto.   

 À vista disso, foram selecionadas as Universidades para a realização do curso 

nas cidades de Santiago no Chile e de São Paulo no Brasil, esses cursos eram: 

[...] para a formação de especialistas em educação em campos tais como: o 
planejamento educacional, a administração e organização escolar, planos e 
programas, métodos, avaliação do rendimento escolar, formação e aperfei-
çoamento do magistério, etc... (MÁRQUEZ, 1965, p. 20). 
 

 Assim, o projeto tinha o objetivo de oferecer cursos de formação continuada 

para os professores, procurando proporcionar uma formação que contribuísse para 

―ordenar e sistematizar seus conhecimentos pedagógicos, aguçar sua visão da reali-

dade educativa, desenvolver seu juízo crítico para a análise de situações‖ (MÁR-

QUEZ, 1965, p. 23).  

 Conforme Márquez (1965, p. 23), com estas ações ―pretende-se formar o ‗es-

pecialista‘ como um profissional de iniciativa e de espírito criador, um dirigente ca-

paz de impulsionar e orientar as reformas e avanços que requerem a educação pri-

mária latino-americana‖. Vale destacar que nesse período o cenário educacional bra-

sileiro foi influenciado pela pedagogia tecnicista que na década de 1960 tinha o 

[...] objetivo de adequar o sistema educacional à orientação político-
econômica do regime militar: inserir a escola nos modelos de racionalização 
do sistema de produção capitalista. É quando a orientação escolanovista ce-
de lugar à tendência tecnicista, pelo menos no nível de política oficial; [...]. 
(LUKESI, 2003, p. 63) 
 

 Dentre as propostas dos cursos estavam a modernização do ensino em que os 

professores teriam a oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre métodos 

didáticos e pedagógicos que poderiam ser utilizados nas aulas de matemática do en-

sino primário. De acordo com Wielewski (2008, p. 1) ―O ideário que defendia a mo-

dernização do ensino teria que ser absorvido pelos professores, os quais teriam que 

se adaptar a um novo roteiro de conteúdos e de metodologias‖. 
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Os países participantes da América Latina selecionavam os professores que 

participariam dos cursos, em seguida esses professores seriam multiplicadores dos 

conhecimentos adquiridos nos seus respectivos países, entre os 19 países participan-

tes estavam o Brasil, Argentina, Bolívia.  Vale destacar que dentre as pessoas que fi-

zeram parte desse momento histórico temos o professor Anísio Teixeira que mais 

precisamente em 1952 era diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

(INEP) fazendo parte das negociações para que o curso acontecesse no Brasil e o pe-

dagogo argentino Ángel Diego Márquez como membro da comissão de técnicos edu-

cacionais da UNESCO, bem como um dos organizadores e ministrantes destes cur-

sos. 

4.2.1 O autor do manual pedagógico Didática das Matemáticas Elementares  
 

O manual pedagógico Didática das Matemáticas Elementares foi produzido pelo 

autor Ángel Diego Márquez, em espanhol, em 1964, essa obra teve sua edição origi-

nal na Argentina intitulada ―Didáctica de las Matemáticas Elementales - La Enseñan-

za de las Matemáticas por el Método de los Números en Color o Método Cuisenaire‖ 

publicada pela Editorial El Ateneo em Buenos Aires. Já no Brasil, foi traduzida para 

língua portuguesa por Dirceu Accioly Lindoso115 em 1967, ficando sua publicação e 

tradução designada a Editora Letras e Artes LTDA, no estado do Rio de Janeiro. 

 O autor Ángel Diego Márquez, educador argentino, especialista em formação 

de professores pela UNESCO, como técnico dessa instituição participou do Projeto 

Principal referente à extensão da educação primária na América Latina, na consolidação 

desse projeto, como informamos anteriormente, realizou cursos para a formação de 

professores especialistas, esses cursos foram divididos em duas etapas e tiveram co-

mo participantes professores de diversos países latino-americanos. Márquez também 

produziu diversas outras obras, por exemplo, Didáctica y Psicología. La Guía del 

Aprendizaje. Ed. Universidad Nacional del Litoral. Argentina, 1963; Didáctica de las 

                                                           
115

É alagoano, concluiu em 1958 pela Faculdade de Direito de Alagoas, o curso de bacharelado em 
Ciências Jurídicas e Sociais. É também jornalista, tradutor, poeta, romancista, antropólogo, etnólogo e 
historiador. No século XXI recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL). (CHAVES et al., 2016). 
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Matemáticas Elementales-La Enseñanza de las Matemáticas por el Método de los 

Números em Color o Método Cuisenarie- Ed. El Ateneo-Buenos Aires, 1964.  

 Nos cursos de formação de professores o educador Ángel Diego Márquez foi 

responsável por ministrar algumas disciplinas, exemplo, ―Didáctica General (proces-

so Enseñanza-Aprendizaje. Planes y Programas. Metodología-Evaluación)‖, totali-

zando 30 horas divididas em 5 horas semanais (MÁRQUEZ, 1965, p. 49). Durante a 

realização desses cursos, o professor Márquez utilizava com frequência algumas de 

suas obras, dentre elas podemos destacar o manual pedagógico Didáctica de las Mate-

máticas Elementales-La Enseñanza de las Matemáticas por el Método de los Números em Co-

lor o Método Cuisenarie. 

No Brasil, o professor Márquez também publicou artigos sobre a temática 

formação de professor na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos116. No estado da 

Bahia em 1966, mais precisamente na Faculdade de Filosofia da Universidade Fede-

ral da Bahia, o professor Ángel Diego Márquez foi um dos responsáveis pela criação 

do setor de Didática dentro do Departamento de Pedagogia, sendo convidado para 

chefiar este setor, sem vínculo com a Universidade, exercendo suas funções, cum-

prindo com as atividades como chefe do setor (MÁRQUEZ, 1966).  

 Em relação ao curso desenvolvido para formação de professor, deve-se des-

tacar que houve a participação de professores representando vários estados brasilei-

ros, por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Acre, Pernambuco, Bahia entre ou-

tros. Como já mencionamos anteriormente, o manual pedagógico Didática das Mate-

máticas Elementares, objeto de análise, era uma das obras utilizadas por Márquez para 

ministrar as disciplinas que lhe incumbiam nos cursos para formação de professor. 

Assim, podemos interpretar que o referido manual teve sua difusão por grande parte 

dos estados brasileiros117, fazendo parte das obras utilizadas por professores do ensi-

no primário.  

                                                           
116 Artigo intitulado Renovação didática do Ensino Médio, vol. XLIV, out. /dez., 1965,  nº 100. Disponível 

em:< http://www.publicacoes.inep.gov.br/portal/subcategoria/161/page/1/item_page/75>. 
117

 Segundo informações que localizamos no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na década de 70 
do século XX houve indicação para o uso do manual Didática das Matemáticas Elementares em ativida-
des do ensino primário, por exemplo, na página 26, Ano LXXXI- n. 27, de 10 de Fevereiro de 1971, foi 
publicada a recomendação para o uso do referido manual em estabelecimentos de ensino primário; 
ainda no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Página 30- Ano LXXXV, n. 20, de 29 de Janeiro de 1975 
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4.2.2 Organização do manual pedagógico Didática Das Matemáticas Elementares e 
o método Cuisenaire 
 

O manual pedagógico Didática das Matemáticas Elementares está estruturado em 

cento e setenta e seis páginas, sendo dividido em: título, seguido por duas páginas 

com algumas informações sobre a obra, dedicatória, prólogo, além dos cincos capítu-

los, distribuídos da seguinte forma: capítulo I (O método Cuisenaire), capítulo II (Os 

fundamentos psicopedagógicos da aprendizagem das matemáticas), capítulo III (O 

material Cuisenaire), capítulo IV (O método. Suas etapas. Sugestões para a sua apli-

cação), capítulo V (Emprego do método no período de formação aritmética. As for-

mas geométricas. Outras aplicações do material Cuisenaire).  

Na obra, o autor faz a relação entre o método Cuisenaire e as ideias de Pi-

aget118, uma vez que esse método se fundamenta nos estudos psicopedagógicos deste 

teórico (MÁRQUEZ, 1967).  

Segundo Márquez (1967, p. 32) o método Cuisenaire ―é o recurso didático que 

mais se adapta aos conceitos vigentes acerca da gênese do número na criança e do 

processo da aprendizagem operatória das noções matemáticas fundamentais, tal co-

mo é concebido pela moderna psicologia da aprendizagem‖.  

No prólogo dessa publicação, escrito por Manuel Santiago Rocca, estão descri-

tas as informações referentes à escolha do autor pelo tema do manual de ensino e a 

proposta do método Cuisenaire para o desenvolvimento da aprendizagem das crian-

ças.   Rocca (1967, p. 8) comenta que o propósito do manual Didática das Matemáticas 

Elementares é ―infundir na escola um espírito de investigação, de experimentação ci-

entífico-pedagógica, banindo de vez as atitudes dogmáticas e as práticas empíricas‖.  

É perceptível, diante da análise da introdução, a inquietação do autor em pro-

duzir um manual que abarcasse os professores do ensino primário, vislumbrando 

suas intenções na produção de uma obra que divulgasse um método didático testado 

                                                                                                                                                                                     
na seção livros para uso do professor, foi identificada a indicação do manual pedagógico  Didática das 
Matemáticas Elementares.   
118 ―Depois de assinalar as condições indispensáveis a todo material didático que pretenda facilitar 
uma aprendizagem das matemáticas conforme as idéias sustentadas por J. Piaget, o autor [K. Lovell] 
adverte que ‗um material cuidadosamente projetado para satisfazer tais condições foi idealizado pelo 
belga Georges Cuisenaire‘. ‗O material – acrescenta – apresenta à criança uma situação estruturada, na 
qual se torna relativamente fácil para ela descobrir por si mesma muitas relações matemáticas‘‖ 
(MÁRQUEZ, 1967, p. 58). 
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e respaldado no que tange ao ensino de matemática, embutindo nela a discussão so-

bre a mudança das práticas por parte dos professores sem desmerecer o contexto his-

tórico, social e cultural do qual fazem parte.  

Márquez (1967) indica que o método Cuisenaire ou Método dos Números em 

Cor foi criado pelo professor belga Georges Cuisenaire Hottelet, que após um longo 

período de estudos e testes, apresenta sólida fundamentação psicopedagógica, no 

qual proporciona a criança desenvolver a aprendizagem operatória das noções fun-

damentais da matemática no ensino primário. A estrutura material do método é 

composta por barrinhas ou reguinhas coloridas, vale salientar que cada uma das co-

res representadas pelas barrinhas está associada a um valor numérico.  De acordo 

com Márquez (1967, p. 61), ―O jogo completo de regüinhas que integra uma ‗Caixa 

Cuisenaire‘ se compõe da maneira indicada no quadro seguinte‖ (figura 43). 

Figura 43– Caixa Cuisenaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Márquez, 1967, p. 61. 
 

O autor do manual Didática das Matemáticas Elementares destaca a relevância 

das famílias das cores exemplificando as informações que estão na figura 43. Por 

meio do exemplo a seguir é possível perceber que Márquez (1967) detalha os elemen-

tos contidos na ―Caixa Cuisenaire‖ para facilitar o entendimento dos professores na 
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utilização do material Cuisenaire no desenvolvimento de atividades matemáticas 

com os alunos. 

A unidade (madeira natural) constitui uma classe singular. A série 2, 4, 
8(família vermelha) constitui uma classe binária que se obtém por duplica-
ção sucessiva: 2 = 2 × 1;  4 = 2 × 2; 8 = 4 × 2. 
A série 5, 10 (família amarela) é binária e se obtém igualmente por duplica-
ção: 10 = 5 × 2. 
A série 3, 6, 9 (família verde) é  uma classe mista binária-ternária: 3 = 3 × 1; 6 
= 3 × 2; 6 =2 × 3; 9 = 3 × 3.  
A classe 7 é também uma classe singular. 
As crianças descobrem as relações elementares ente os números, de início, 
duplicando ou fracionando em duas metades. 
2 = 2 × 1 ;  4 = 2 × 2; 8 = 4 × 2; 10 = 5 × 2. 
As duas primeiras famílias (vermelhas e amarelas) levam ao conhecimento 
básico do sistema decimal. Posteriormente são estabelecidas as relações me-
nos simples que resultam de se triplicar ou dividir por três. 
3 = 3× 1; 9 = 3 × 3 
O 7, ao qual não se pode chegar nem duplicando nem triplicando, surge di-
ante da comprovação de um vazio entre o 6 e o 8. (MÁRQUEZ, 1967, p. 65). 
 

Sendo assim, para que o professor fizesse uso do material Cuisenaire nas ati-

vidades matemáticas do ensino primário era necessário que compreendesse como 

acontece a classificação do material que são as barrinhas ou reguinhas coloridas. 

Márquez (1967) aponta que é necessário um número suficiente de reguinhas para que 

a criança realize a atividade, destacando que o número de barrinhas para cada crian-

ça depende da atividade que o professor deseja realizar durante a aula. Segundo 

Márquez (1965, p. 62) ―É recomendável dispor de, pelo menos uma caixa para cada 

duas crianças, embora, lògicamente, o mais prático seja destinar a cada aluno uma 

caixa‖.   

Na figura 44 Márquez (1967, p. 53) exibe uma atividade com operações mate-

máticas e o método Cuisenaire, informando que ―mediante o uso das regüinhas, a 

criança vê facilitada a possibilidade de alcançar a consciência da associatividade das 

operações [...]‖.   
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Figura 44 – Associatividade das operações matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Márquez, 1967, p. 53. 

 
 

Neste exemplo, figura 44, o autor do manual expõe um dos aspectos do pen-

samento de Piaget à ―associatividade‖, considerando que não importa a forma utili-

zada pela criança para encontrar o resultado, pois existe a ―[...] possibilidade de al-

cançar um mesmo resultado seguindo diferentes caminhos‖ (MÁRQUEZ, 1967, p. 

52).  

Ainda sobre o manual em análise, foi publicado no ano de 1967 numa época 

em que o cenário educacional estava vivenciando mudanças significativas em que os 

educadores estavam adotando em sua metodologia a educação moderna deixando a 

pedagogia tradicional. Segundo Márquez (1965, p. 290) ―a escola nova, encarando o 

ensino do trabalho manual como elemento de aproximação dessas duas formações, 

até agora estranhas, quando não opostas e contraditórias, procura conciliar o mundo 

intelectual e o técnico‖. 
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 O Movimento da Escola Nova tinha como finalidade promover mudanças no 

ensino tradicional propondo um programa novo para o ambiente escolar que envol-

vesse o método, o pedagógico e as práticas escolares. Dentro da ideia de Márquez 

(1965, p. 288) ―A escola nova pretende romper as barreiras que a separam do meio 

natural, social, cultural. Atenta e sensível aos fenômenos político-sociais, preocupa-se 

com o conhecimento da realidade à sua volta‖.  

 Por outro lado Márquez (1967, p. 13) ressalta que ―[...] apesar de há tantos 

anos se falar de escola nova, de métodos novos e de renovação didática, a nossa edu-

cação continua sendo eminentemente tradicional‖. Ou seja, os professores participa-

vam de cursos com ideias inovadoras, mas na prática, o âmbito escolar, e todo o con-

texto em volta da instituição de ensino não permitia que o professor desenvolvesse 

com os alunos os saberes adquiridos nos cursos de formações. Márquez em um arti-

go na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos assevera que: 

A educação nova, voltada para a personalidade total, tão preocupada com as 
virtudes do caráter quanto o é em relação às qualidades da inteligência, obje-
tiva a formação de homens plenamente humanos—homens capazes de com-
preender e interpretar a realidade atual. (MÁRQUEZ, 1965, p. 293). 
 

 Para Vidal (2010, p. 498), um dos princípios defendido pelo Movimento da 

Escola Nova era que, ―o aluno assumia soberanamente o centro dos processos de 

aquisição do conhecimento escolar: aprendizagem em lugar de ensino‖. Nesse senti-

do, Márquez (1967, p. 21-22) afirma no manual Didática das Matemáticas Elementares 

que ―o método Cuisenaire tem precisamente por fundamento a atividade da criança, 

as ‗ações prévias‘, que permitem a esta redescobrir as relações, o mecanismo das ope-

rações mediante a manipulação de objetos tão concretos e tão atrativos como as 

regüinhas de cor‖. Segundo Vidal (2010, p. 498) o Movimento da Escola Nova preco-

nizava, que  

 O trabalho individual e eficiente tornava-se a base da construção do conhe-
cimento infantil. Devia a escola, assim, oferecer situações em que o aluno, a 
partir da visão (observação), mas também da ação (experimentação) pudesse 
elaborar seu próprio saber. Aprofundava-se aqui a viragem iniciada pelo en-
sino intuitivo no fim do século XIX, na organização das práticas escolares. 
Deslocado do ―ouvir‖ para o ―ver‖, agora o ensino associava ―ver‖ e ―fazer‖. 
 

 Além desse vínculo com as ideias da Escola Nova, o referido manual apresen-

ta relações com o ideário do Movimento da Matemática Moderna (MMM). Márquez 
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(1967) indica que Caleb Gattegno119 ―contribuiu para a difusão do método [Cuisenai-

re]‖. Nesse sentido, Cadeias (2007) afirma que o professor Caleb Gattegno foi um dos 

responsáveis pela difusão do método Cuisenaire e a introdução da Matemática Mo-

derna através da promoção de cursos para formação de professores do primário para 

o ensino de matemática. 

 A análise do manual pedagógico Didática das Matemáticas Elementares reforça 

que o professor Márquez (1967) utilizou-se das obras de Caleb Gattegno como refe-

rência para fundamentar as ideias do método Cuisenaire na escrita do referido ma-

nual.  

Figura 45 – Obras de Gattegno utilizadas por Márquez no manual Didática das Mate-

máticas Elementares 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Márquez, 1967, p. 172. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
119 ―Caleb Gattegno é um educador matemático egípcio, nascido em 1911 e falecido em 1988, que em 

1953 entra em contacto com o trabalho de Georges Cuisenaire e passa a divulgá-lo um pouco por todo 
o mundo. Entre 1953 e 1962 funda cerca de 11 empresas de distribuição do material Cuisenaire e dos 
manuais que produz, que incluem as indicações de exploração do material dirigidas aos professores‖ 
(POWELL, 2007 apud CANDEIAS 2007, p. 69). 
―Gattegno também foi professor da Universidade de Londres, Secretário Geral da Comissão Internaci-
onal para o estudo e o melhoramento do ensino da matemática‖ (MÁRQUEZ, 1967, p. 30). 
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Figura 46 – Exemplo citado por Márquez de como Gattegno indica o trabalho com 
subtração 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Márquez, 1967, p. 108. 
 
 

 Como afirma Duarte (2014, p. 21) ―Durante o MMM, os manuais pedagógicos 

constituíram-se em um apoio para os Professores primários para ministrarem aulas 

de Matemática Moderna‖.  

 O MMM surge com o intuito de desenvolver transformações no ensino secun-

dário e, posteriormente, no ensino primário. No Brasil, essas discussões começaram a 

partir da década de 1960 através de eventos como seminários, na visão de Duarte 

(2014, p. 720) nesse evento ―recomendando-se a introdução da Teoria dos Conjuntos 

em situações concretas e familiares aos alunos [...]‖ no ensino secundário. Em segui-

da, o MMM abrangeu também ao ensino primário ―[...] com a inserção de metodolo-

gias que enfatizassem a compreensão, o rigor, a intuição, a aprendizagem por desco-

berta e a utilização de material concreto [...]‖ (DUARTE, 2014, p. 720). Esta autora 

(2014) afirma ainda que o material Cuisenaire passou a ser utilizado como apoio pe-

dagógico e didático no ensino de matemática moderna. Márquez (1967, p. 75) argu-

menta no manual Didática das Matemáticas Elementares que: 

No entanto o material Cuisenaire ajuda a criança a aprender globalmente, de 
um só golpe de vista, conjuntos cada vez maiores, ordenados no plano ou no 
espaço, desde a unidade até os maiores números imagináveis, materializa-
dos nos ―castelos‖ de regüinhas.  
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 O manual Didática das Matemáticas Elementares apresenta a proposta das ativi-

dades matemáticas com o método Cuisenaire bem fundamentada para que o profes-

sor pudesse trabalhar com os alunos do ensino primário intercalando teoria e prática. 

Márquez (1967, p. 25) apresenta um exemplo em que o aluno tem a possibilidade de 

aprender as noções de números, de quantidades e as operações da aritmética por 

meio da descoberta e da experimentação. 

Por exemplo, se ensinamos o número quatro à criança, esta aprenderá tôdas 

as formas possíveis de expressar quatro coisas: 1 mais 1, mais 1, mais 1 é 

igual a 4; 1 mais 1, mais 2 é igual a 4; 1 mais 3 é igual a 4; 2 vêzes 2 é igual a 

4, etc.‘ É precisamente mediante o descobrimento destas relações que a cri-

ança alcança a noção de número. Relações que a criança vê, que a criança 

apalpa, já que as suas regüinhas lhe permitem descobrir e comprovar. A 

própria criança é que buscará todas as regüinhas que, juntas, sejam iguais à 

regüinha quatro, e colocará debaixo da regüinha quatro as quatro regüinhas 

um, as duas regüinhas dois, as regüinhas três e um, a regüinha um e três, a 

regüinha um, um e dois, etc. Insistimos que caberá apenas à criança, e 

sòmente a ela, descobrir. (MÁRQUEZ, 1967, p. 25). 

 

 Nessa perspectiva, o manual pedagógico construído a partir da difusão de 

dois movimentos pedagógicos – o Movimento da Escola Nova e o Movimento da 

Matemática Moderna –, apresentavam novas metodologias de ensino, permitindo ao 

professor inovar em suas aulas de matemática do ensino primário, criando estraté-

gias que auxiliassem no processo de ensino e aprendizagem das crianças. 

4.2.3 Os saberes matemáticos existentes no manual pedagógico Didática das 
Matemáticas Elementares 
 
 A análise do manual pedagógico Didática das Matemáticas Elementares nos per-

mitiu identificar os indícios dos conhecimentos matemáticos apropriados pelos pro-

fessores e alunos durante o processo de ensino de matemática primária do Grupo 

Escolar Castro Alves. Assim, como Chartier (1992, p. 232-233) entendemos que ―[...] 

noção de apropriação torna possível avaliar as diferenças na partilha cultural, na in-

venção criativa que se encontra no âmago do processo de recepção‖.  

 A ex-aluna e ex-professora Sonia Bahiense Braga relata que não tinha o mate-

rial Cuisenaire no Grupo Escolar Castro Alves, mas eles adaptavam com outros ma-
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teriais como, palito de picolé, buscando trabalhar com a matemática de acordo  com a 

proposta apresentada no manual Didática da Matemática Elementares .  

 Diante das considerações acima, pode-se constatar que a elaboração de mate-

riais culturais como, o manual pedagógico, exerce uma função de não ser neutro, tra-

zendo contribuições variadas para o público que se apropriam dessa obra. Nesse ca-

so, os professores têm a possibilidade de realizarem leituras e reflexões, apropriando-

se das ideias presentes nesse manual durante o processo de ensino de matemática. A 

ideia principal do autor do manual é mostrar aos professores do ensino primário 

uma nova forma de lecionar a disciplina de matemática por meio da utilização do 

método Cuisenaire. Márquez (1967, p. 169) corrobora que ―nosso trabalho se limitou 

a entregar aos educadores, especialmente aos professôres, um método que sabemos 

dará ótimos frutos nas mãos dêles‖.  

Assim, o autor do manual seguiu descrevendo minuciosamente como deve ser 

utilizado o método nas aulas de matemática, exemplificando através de algumas ati-

vidades, situações-problema, jogos, etc., envolvendo aritmética e também geometria, 

ressaltamos que entre os exemplos utilizados, a aritmética ocupa o lugar de destaque 

enquanto a geometria aparece com menos frequência, apenas em aplicações com pe-

rímetro, volumes e áreas.   

 No capítulo I do manual pedagógico, o autor argumenta criticamente sobre o 

sistema de ensino primário que não oferecia suporte ao professor para praticar os 

métodos e conhecimentos adquiridos nos cursos de formação de professor, que na 

teoria, defendia a renovação do ensino com a utilização de novos métodos, mas na 

prática o professor continuava a desenvolver o ensino de forma tradicional, conside-

rando que existia um programa para ser cumprido, independente dos problemas 

educacionais enfrentados pelos alunos. 

  Segundo Márquez (1967) os educadores entusiasmados em praticar os méto-

dos que conheciam nos cursos de formação profissional, quando tinham contato com 

a realidade da escola primária, visualizavam um ambiente e a organização educacio-

nal que não possibilitavam a prática dos conhecimentos adquiridos.   

 Desse modo, percebe-se a relevância das reformas educacionais para o desen-

volvimento do processo de formação de professor como subsídio norteador para me-
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lhorias nas práticas pedagógicas, além da necessidade de inovações no âmbito edu-

cacional que favorecesse o desenvolvimento do trabalho educacional com os alunos. 

Diante disso, os professores anseiam por transformar sua forma de ensino, buscando 

renovar suas práticas, métodos e técnicas pedagógicas adequando à organização tra-

dicional do âmbito educacional (Márquez, 1967).  

 O método Cuisenaire tem seu uso indicado nas aulas de matemática com in-

tuito de estimular o processo de aquisição de habilidades necessárias para ao desen-

volvimento da criança, Márquez (1967, p. 24) ―[...] recomenda precisamente a mani-

pulação de material concreto (folhas, frutos, bolinhas, etc.) como meio da criança cap-

tar uma série de noções básicas (maior, menor, etc.) antes da utilização de suas 

regüinhas‖. Esse tipo de atividade com material manipulável também fazia parte das 

aulas de matemáticas do Grupo Escolar Castro Alves como confirmam os relatos da 

ex-aluna Ana Maria Lima Geambastiani (2015): 

As aulas de matemática, eram divertidas, o método pedagógico era super 
divertido, trazíamos de casa paus de picolé onde nós confeccionávamos 
formas geométricas, usávamos também palitos de fósforos para cobrir com 
cola números e figuras, era usada também para contagem de contas das qua-
tro operações.  (GEAMBASTIANI, 2015). 
 

 Na década de 1970, a proposta de trabalhar a matemática com material concre-

to proporcionava ao professor ampliar várias atividades com o aluno utilizando di-

versos materiais, por exemplo, palitos de picolé, tampinhas, frutas, entre outros, com 

intuito de desenvolver o processo de ensino e de aprendizagem. Nos capítulos se-

guintes do manual, Márquez salienta a importância dos estudos realizados por Pi-

aget sobre o desenvolvimento da estrutura cognitiva e psicológica da criança para a 

aplicação do método Cuisenaire. 

Entende-se a atividade em seu sentido direto e fundamental, como aciona-
mento dos mecanismos operatórios do sujeito que aprende. 
O aprender se constitui, pois, num ato único e individual. Requer-se das crian-
ças que encontrem por si mesmas a nova noção, e para isso é preciso que seja 
dirigida a procura dêsse achado. (MÁRQUEZ, 1967, p. 51, Grifo do autor). 
 

 Partindo dessa concepção, a criança seria detentora da sua própria aprendiza-

gem matemática e o professor necessitaria conhecer o desenvolvimento das estrutu-

ras operatórias da criança para ser capaz de encaminhá-la para a realização da ativi-

dade, acompanhando seu desempenho durante o processo educacional. Então, o ma-

terial manipulado seria um recurso que colaboraria para o cumprimento dessa ativi-
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dade. Para Márquez (1967, p. 60) os erros seriam evitados na orientação da aprendi-

zagem desde que atendesse as reflexões psicopedagógicas, ―se guia a aprendizagem 

levando em conta a psicogênese do número, se leva em consideração a natureza ope-

ratória do pensamento e, de modo especial, o matemático [...]‖.  

 No manual as estruturas das atividades propostas para serem realizadas utili-

zando o método Cuisenaire estão explicadas detalhadamente para que o professor 

tenha facilidade em trabalhar com o método na aula de matemática. As técnicas des-

critas no manual permitem trabalhar com aritmética abordando: as quatro operações 

(adição, subtração, divisão e multiplicação), frações, múltiplos e divisores, potencia-

ção, proporção, resolução de problema, dentre outros conteúdos.  

 A ex-aluna e ex-professora Sonia Bahiense Braga (2016) discorre sobre a orga-

nização dos conteúdos no manual Didática das Matemáticas Elementares, ―antes aqui é 

aritmética toda a parte de aritmética, aí depois já começa geométrica, aqui era aritmé-

tica adição, divisão, multiplicação, subtração, fração‖. A esse respeito Márquez (1967, 

p. 108-109) ressalta que: 

Para introduzir o símbolo × (multiplicação) pede-se ao aluno que procure 
duas regüinhas iguais que juntas tenham o valor das outras regüinhas res-
tantes ou, o que é o mesmo, que divida cada uma dessas regüinhas em duas 
partes iguais. Necessitará duas amarelas para formar a laranja, duas verde-
claras para formar a verde-escura, etc.  
 

 A seguir Márquez (1967) exemplifica como a multiplicação pode ser abordada 

pelo professor no processo de ensino de matemática através da utilização do método 

Cuisenaire. 

Dever-se–á perguntar-lhe: ‗Quantas vêzes 5 se precisa para formar 10; e 
quantas vezes quatro para formar 8 ?‘ 
2 ×  2, que se deve ler ‗ duas vezes dois‘, para formar quatro. 
Os exercícios abstratos seguirão às realizações concretas: 
4 × 2                                . × 2 = 8  ? × ? = 6 

5 × 2    . × 2 = 6  4 ? 2 = 8 

3 × 2    . × 2 = 4 

É recomendável, depois de cada nova aprendizagem insistir nas aquisições 
anteriores (+, -, ×, etc.). 
A esta altura da aprendizagem se introduzem a divisão e a fração. 
Pode-se perguntar à criança: 
– Quantas regüinhas vermelhas são necessárias para formar a regüinha lilás?  
– Quantas vêzes se tem de colocar a regüinha vermelha para formar a regüi-
nha lilás? 
– Que regüinha é a metade da lilás? 

– Qual é a metade de quatro?  
– Que é o número dois do número quatro? 
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Em seguida podemos escrever: 
2=1/2×4, que se deve ler ‗dois é a metade de 4‘. 
– A regüinha vermelha é a metade da lilás: mostre a outra metade. 
– Indique as duas metades ou dois meios da regüinha vermelha.  
 Poder-se-á propor à criação ou dois meios iguais aos que seguem: 
 8 : 2 = 4 : ?=2  1/2 de 10= ou melhor        1/2  × 10 = 
 10 : 2 = ? : 2=4  1/2 de 4= ou melhor         1/2  ×  4 = 
 2 : 2 =   1/2 de 8= ou melhor        1/2 × 8 =. (MÁRQUEZ, 

1967, p. 109). 

 

 Além do exemplo anterior, no manual Didática das Matemáticas Elementares o 

autor apresenta outros exercícios para ilustrar os conteúdos matemáticos com o mé-

todo Cuisenaire, por exemplo, o conteúdo de fração na figura 47.  

 
Figura 47 – Exercícios de fração com o método Cuisenaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Márquez, 1967, p. 116. 

 

 Ainda no manual Didática das Matemáticas Elementares, o autor apresenta o ―es-

tudo dos números‖, no qual  se refere a forma como os números podem ser estuda-

dos, a partir de exemplos , exercícios, simbolização e sistematização. Logo, pela pro-

posta de Márquez (1967) o aluno estuda os dez primeiros números, depois os estudos 

continuam com os números de onze a vinte e, posteriormente, de vinte a cem.  
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 Algo que percebemos ao analisar a maneira como Márquez (1967, p. 122) re-

presenta os números por meio do método Cuisenaire, está no estudo proposto para 

―os números de 11 a 20‖.  

Os números 12, 14, 15, 16, 18, 20 podem ser estudados mediante ‗duplicação‘ 
dos números já conhecidos e das regüinhas que materializam. 
12 pela duplicação da família verde e vermelha 
14 pela duplicação da família preta 
16 pela duplicação da família vermelha 
18 pela duplicação da família verde 
15 pela duplicação da família amarela 
20 pela duplicação da família amarela 
 

 A seguir o número 12 é utilizado como exemplo e a partir deste número são 

expostas as diversas maneiras de materializá-lo. 

Figura 48 – Uma das formas de materializar o número 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Márquez, 1967, p. 124. 
 

 Porém, os números 11, 13, 17, 19 não se encaixam no exemplo proposto, por-

que são números primos, e suas materializações não são obtidas pela duplicação. 

Com base nos argumentos de Márquez (1967, p. 126-127): 

Os números 11, 13, 17, 19 se ―alcançam‖ mediante a agregação de uma uni-
dade ao número que os precede, ou, como faz Gattegno, agregando ao nú-
mero dez (ou à regüinha alaranjada) tantas unidades quantas sejam necessá-
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rias, isto é 1, 3, 7 ou 9, respectivamente. À alaranjada agregar-se-á a branca, 
verde, a preta e a azul. [...] 

 

 Nessa perspectiva, segundo Márquez (1967, p. 127) a materialização do núme-

ro 11 pode ocorre através das operações abstratas, em que ―pode-se empregar o ‗dis-

co-síntese‘‖, assim, ―Ao aparecer o número 11 na ‗janelinha‘, a criança deverá res-

ponder, por exemplo: 11 = 2 + ?;   11 = 7 + ?;     ou 11- 3= ?    ou 11 – 6 = ?‖.  

  Nesses exemplos propostos no manual Didática das Matemáticas Elementares, o 

autor destaca que a criança ao ter contato com o material terá avanços significativos 

no desenvolvimento da aprendizagem, sendo que ―a plena convicção chegará no 

momento em que se aplique o método, em que se coloque o material nas mãos da 

criança e se comprove os maravilhosos ‗descobrimentos‘ [...]‖ (MÁRQUEZ, 1967, p. 

120). 

 A proposta seguinte do manual é o trabalho com formas geométricas em que o 

professor através da utilização do método Cuisenaire pode agregar os conteúdos de 

volumes, perímetros e áreas de formas geométricas. Em seguida, no exemplo da figu-

ra 48 o autor do manual pedagógico apresenta uma atividade para calcular área de 

uma forma geométrica retangular usando o método Cuisenaire. 

Figura 49 – Atividade com cálculo de área usando o método Cuisenaire 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Márquez, 1967, p. 162. 
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 Além da aritmética e da geometria, o manual pedagógico Didática das Matemá-

ticas Elementares através da proposta de utilização do método Cuisenaire proporciona 

ao professor desenvolver atividades relacionadas à álgebra abarcando os conteúdos 

de: multiplicação, fatoração, progressão aritmética, progressão geométrica e combi-

natória.  Cabe salientar que todas as demonstrações apresentadas no manual Didática 

das Matemáticas Elementares estão descritas de tal maneira que o professor possa en-

tender como desenvolver a atividade com a criança nas aulas de matemática. 

 No manual há também, várias propostas de problemas matemáticos, em que 

Márquez (1967, p. 167) argumenta que ―as crianças deverão habituar-se a materiali-

zar o problema por meio das regüinhas‖. Sendo assim, ao transformar em concreto o 

problema por meio das barrinhas, torna-se mais perceptível para a criança quais os 

conhecimentos matemáticos devem ser utilizados para resolver o problema. A se-

guir, a figura 50 exibe um exemplo da utilização do método Cuisenaire na resolução 

de problema aritmético. Já, na figura 51, está exemplificada a resolução do problema 

com a utilização das barrinhas Cuisenaire, demostrando para o professor como essa 

atividade pode ser desenvolvida com aluno do ensino primário.  

Figura 50 – Problema ―sobre Preço‖ 

Fonte: Márquez, 1967, p. 166. 
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Figura 51 – Resolução do problema utilizando o método Cuisenaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Márquez, 1967, p. 167. 
 

 Na referida análise é possível perceber o tratamento direcionado pelo autor do 

manual para a utilização do método Cuisenaire na aritmética e na geometria durante 

as aulas de matemática pelo professor da escola primária, ―[...] deixando a cada pro-

fessor o encargo de recolher as aplicações que puderem ser de utilidade, conforme o 

programa que lhe corresponda desenvolver‖ (MÁRQUEZ, 1967, p. 142).  

Assim, o manual pedagógico Didática das Matemáticas Elementares apresentava 

sugestões de atividades matemática relevantes para que o professor do ensino pri-

mário pudesse desenvolver o ensino de matemática de forma modernizada utilizan-

do-se do método Cuisenaire, promovendo ―os processos intuitivos, práticos e com 

significado para o aluno‖ (DUARTE, 2014), elementos difundidos pelo MMM e pela 

Escola Nova. 

Sobre essa temática, em depoimento, a ex-aluna e ex-professora Sonia Bahien-

se Braga (2016) comenta sobre a divisão do manual pedagógico para as diversas sé-
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ries (primeira, segunda...) evidenciando que o método Cuisenaire pode ser adequado 

para qualquer série e idade dependendo da necessidade pedagógica e didática do 

professor para atender a demanda educacional dos alunos. 

4.3 O manual de ensino Matemática na Escola Primária 
 

 O manual de ensino Matemática na Escola Primária / Programa de Emergência- 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) 1962, faz parte da coleção denominada ―Biblio-

teca da Professora Brasileira‖, composta por seis volumes: Música na Escola Primá-

ria, Jogos na Escola Primária, Ciências na Escola Primária, Estudo Sociais na Escola 

Primária, Matemática na Escola Primária e Linguagem na Escola Primária. É perti-

nente frisar que a obra em análise pertence ao acervo digital do Repositório Instituci-

onal da UFSC120. 

 A obra em análise é o volume 2 que foi reformulado pelo Ministro da Educa-

ção Darcy Ribeiro121 na década de 1960 sobre a supervisão do educador Anísio Tei-

xeira responsável pela elaboração da primeira edição em 1934, com intuito de aten-

der aos professores do primário que não tinham nem a 4ª série primária, assim essa 

obra foi elaborada buscando contemplar um Programa de Emergência que tinha em 

vista auxiliar a práxis educativa dos professores primários de todos os estados do 

Brasil (BRASIL, 1962). 

 Esse manual pedagógico está estruturado em duzentos e dezesseis páginas, a 

capa tem duas cores, preta e verde, na parte superior tem o nome da obra Matemática 

na Escola Primária e no centro um quadro com os sinais das quatro operações funda-

mentais da matemática, além de uma forma geométrica com algumas letras em suas 

faces, seguido pela sigla MEC e o nome Programa de Emergência e na parte inferior 

o nome Biblioteca da Professora Brasileira. 

                                                           
120 Repositório Institucional (RI) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Disponível em: < 
https://repositorio.ufsc.br/discover>. Acesso em: 22 mar. 2016. 
121 Em 1946, forma-se em antropologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, dedicando 

seus primeiros anos de vida profissional ao estudo dos índios do Pantanal. 
Em 1962, assumiu o cargo de ministro da Educação no governo de João Goulart. Posteriormente, foi 
ministro-chefe da Casa Civil, em 1963. 
Darcy Ribeiro foi também vice-governador do Rio de Janeiro em 1982, secretário de Cultura, coorde-
nador do Programa Especial de Educação, e senador da República de 1991 até sua morte, em 1997. 
(FUNDAÇÃO DARCY RIBEIRO, 2010, p. 1). 
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  Como já citamos anteriormente, o manual de ensino Matemática na Escola Pri-

mária foi utilizado pelos professores que faziam parte do corpo docente do Grupo 

Escolar Castro Alves dentro do recorte temporal escolhido para realização da pesqui-

sa, mais precisamente na década de 1960. Concordamos com Valente (2010, p. 1) 

quando afirma que ―Os manuais pedagógicos são assim documentos de um tempo, 

de seu tempo de circulação e apropriação, portadores de indícios de apropriações de 

diferentes concepções pedagógicas para o ensino da matemática‖. Nessa perspectiva, 

surge como inquietação analisar a proposta pedagógica, didática e os conhecimentos 

matemáticos elencados no referido manual. 

 Pardim e Souza (2014, p. 149) afirmam que:  

Os manuais pedagógicos foram importantes instrumentos na formação de 
professores para o ensino primário. Sua história está intimamente ligada À 
história da formação de professores no Brasil e no mundo. Por esse motivo, 
esse material é uma importante fonte de compreensão de como os seus auto-
res assimilaram as principais ideias pedagógicas, didáticas e metodológicas, 
bem como as orientações curriculares governamentais que circulavam no 
âmbito da educação de determinado período.  
 

 Diante do exposto, fica evidente que durante décadas os manuais de ensino 

foram considerados instrumentos relevantes na difusão do conhecimento pedagógi-

co, nos quais, os professores do ensino primário utilizavam como fontes de propaga-

ção de ideias no processo de ensino de matemática. Ainda de acordo com Pardim e 

Souza (2014, p. 149) os manuais ―[...], ao se referirem ao ensino, incorporaram con-

cepções de vida, de ensino e de valores de seus autores, influenciados também pelos 

acontecimentos sociais, políticos e econômicos que fizeram parte do contexto de pro-

dução [...]‖. 

 

4.3.1 Conhecendo os autores Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro e as possíveis 
influências na elaboração do manual Matemática na Escola Primária 

 

Conforme já citado, a primeira versão do manual Matemática na Escola Primária 

foi elaborada na década de 1930, quando o cenário brasileiro apresentava alguns 

problemas nos diversos setores. Dificuldades que não era exclusividade do nosso 

país visto que outros países como, por exemplo, os Estados Unidos estavam vivenci-
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ando crise devido a queda da Bolsa de Valores em Nova York em 1929122, fator que 

causou instabilidade em todos os setores. ―a gravidade da depressão econômica da 

década de 1930 obrigou o Estado a intervir na economia e substituir o capitalismo 

liberal pelo capitalismo de organização‖ (ARANHA, 2006, p. 241).  

A autora Aranha (2006, p. 241-242) descreve de forma sucinta o resultado des-

sa instabilidade em diversos países, inclusive no Brasil: 

 Em alguns países, o clima de insegurança e insatisfação auxiliou a expansão 
de ideologias de extrema direita: na Itália, o fascismo triunfou em 1922 com 
Benito Mussolini, e em 1933 Adolf Hitler fortaleceu o nazismo na Alemanha. 
A partir de 1936, a guerra civil na Espanha resultou na imposição da ditadu-
ra de Francisco Franco, enquanto Portugal sucumbia sob a ditadura de An-
tônio Salazar. Ecos dessas mudanças se fizeram sentir no Brasil com a Ação Inte-
gralista e, mais tarde, sob alguns aspectos, com o Estado Novo da era getulista. (Gri-
fo nosso) 
 

Ainda sobre a década de 1930, considerando a escola como centro receptor das 

situações boas ou ruins que ocorrem na sociedade, o cenário educacional brasileiro 

também foi envolvido com esses acontecimentos. Segundo Romanelli (2007, p. 128) 

[...] o período que vai de 1930 a 1937. Marca ela a atuação do Governo Provi-
sório e as lutas ideológicas sobre a forma que deveria assumir o regime, no 
campo político; a atuação do Governo no setor econômico, para sair da ca-
tástrofe financeira; e no setor educacional, as reformas empreendida por 
Francisco Campos, paralelamente à luta ideológica irrompida entre ‗pionei-
ros‘ e conservadores.  
 

Nesse período aconteceram a reforma Francisco Campos123 no ensino secun-

dário e Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova124 que tratava de novas propostas pa-

ra a educação, trazendo mudanças também para o ensino primário, sendo 

 Elaborado por Fernando de Azevedo125 e assinado por 26 educadores brasi-
leiros, lideres do movimento de ―renovação educacional‖, inicia-se estabele-

                                                           
122 A queda da bolsa ―provocou falências, retração de mercado e desemprego em massa, bem como a 
pauperização da classe média e maior degradação do proletariado‖ (ARANHA, 2006, p. 241).  
123 Francisco Luís da Silva Campos nasceu em Minas Gerais no município de Dores de Indaiá, em 18 

de novembro de 1891. Formou-se em 1914 pela Faculdade Livre de Direito de Belo Horizonte. Ocupou 
alguns cargos públicos, por exemplo, deputado estadual em 1919 e deputado federal em 1921 em Mi-
nas; assumiu a Secretaria dos Negócios do Interior de Minas em 1926. Foi Secretário de Educação do 
Distrito Federal em 1935, além de ser ministro da Justiça em 1937 no auge do Estado Novo. 
(CPDOC/FGV, 2009f).  
124 ―Tratava a educação como um problema social, o que é um avanço para a época, [...]. Ao proclamar 
a educação como um problema social, o Manifesto não só estava traçando diretrizes novas para o es-
tudo da educação no Brasil, mas também estava representando uma tomada de consciência, por parte 
dos educadores, até então praticamente inexistente‖ (ROMANELLI, 2007, p. 150).  
125 Nasceu em São Gonçalo do Sapucaí em Minas, em 20 de abril de 1894 e faleceu em São Paulo em 17 
de setembro em 1974. Entre 1901 e 1902 realizou, em sua cidade natal, os estudos preparatórios para o 
ginásio cursado com os jesuítas no Colégio Anchieta de Nova Friburgo, de 1903 a 1909. Nesse mesmo 
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cendo a relação dialética que deve existir entre educação e desenvolvimento, 
colocando aquela, porém, numa situação de primazia no que respeita aos 
problemas nacionais. (ROMANELLI, 2007, p. 145). 
 

A partir do Manifesto, os educadores buscavam atender a demanda da socie-

dade por uma educação que contribuísse para o desenvolvimento,  

[...] porque a situação vigente era de conflito entre o novo e o velho, entre o 
novo regime político e as velhas oligarquias, entre o capitalismo industrial e 
o predomínio da economia agrícola. A sociedade estava mudando. Urgia 
que a educação escolar refletisse essas mudanças. (ROMANELLI, 2007, p. 
146).  
 

É evidente que esse Manifesto foi mais de que um documento que pregava a 

renovação no ensino, pois a proposto elencada pelos educadores buscava ―vislum-

brar a educação como um problema social‖ (ROMANELLI, 2007, p. 146).  

Logo, nesse contexto que relatamos acima, o educador Anísio Teixeira, um dos 

educadores que assinaram o manifesto, foi bastante atuante para que se efetivassem 

as mudanças no cenário educacional da época, com intuito de transformar a situação 

vivenciada pela camada popular. Nessa perspectiva, 

[...] as primeiras ações de Anísio em prol da modelagem da educação públi-
ca, que até 1930 praticamente não existia, começaram a ser efetuadas duran-
te a criação do Ministério da Educação, sintomaticamente o primeiro ato do 
Governo Provisório da revolução. Num período em que as democracias pa-
reciam condenadas ao fracasso, no Brasil, os autoritarismos de esquerda e de 
direita, que se confundiam em nome dos valores da cultura e da nacionali-
dade, estavam mesclados nos movimentos pela educação e, sobretudo, pelo 

seu controle pela Igreja ou pelo Estado. (BITTENCOURT, 2008, p. 1-2). 

 

A ideologia de Teixeira era voltada para empreender esforços em prol dos 

menos favorecidos, considerando que foram muitos os obstáculos enfrentados du-

rante esse período de luta em favor de minimizar a desigualdade social, política e 

econômica, existente na sociedade. Suas ações foram de encontro com governantes e 

demais pessoas que não comungavam de seus ideais.  

[...] Esse grau de desigualdade refletia-se na educação, que na verdade era 
tratada como um objeto de privilégio das elites. Contrapondo-se a essa situ-
ação, a vida de Anísio Teixeira foi sempre marcada pelo entendimento se-

                                                                                                                                                                                     
ano entrou para Companhia de Jesus. Iniciou o curso de direito no Rio de Janeiro e concluiu em São 
Paulo em 1918. Foi professor de latim e psicologia no Ginásio do Estado em Belo Horizonte e na Esco-
la Normal de São Paulo. Paralelamente ao magistério, dedicou-se também ao jornalismo, primeiro 
como noticiarista e colaborador no Correio Paulistano, entre 1917 e 1922; depois, como crítico literário 
no jornal O Estado de S. Paulo, de 1923 a 1926. Fernando de Azevedo ocupou cargos também na Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras na USP, dentre outros cargos públicos, além de responsável por 
divulgar o movimento da Escola Nova no Brasil. (SAVIANI, 2008, p. 207-208, grifo do autor). 
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gundo o qual a educação é um direito de todos e não é jamais um privilégio. 
[...]. 
Portanto, as dificuldades enfrentadas pela educação vinham desses setores 
resistentes às mudanças, os quais continuavam controlando a sociedade bra-
sileira. Anísio identificava essas resistências também na forma como nosso 
processo político tinha se organizado, cristalizando a tendência dos políticos 
profissionais a utilizar o espaço público e o poder público como instrumento 
de defesa de interesses privados, o que conduzia a uma política clientelista e 
personalista. Diante desse quadro colocava-se a questão de como encontrar 
mecanismos para se contrapor a essas tendências. (SAVIANI, 2008, p. 222).  

 
O educador Anísio Teixeira foi de grande relevância para a educação brasilei-

ra. Teixeira como já ressaltamos, anteriormente ocupou vários cargos na carreira pú-

blica no setor educacional nos quais realizou diversas atividades, como, implementa-

ção da inspeção escolar, construção de prédios escolares, participou da elaboração de 

documentos e projetos voltados para a educação, edição de materiais didáticos den-

tre outras ações. Segundo Saviani (2008, p. 221): 

Apesar de ter tido oportunidades tentadoras de se projetar em outras ativi-
dades, Anísio Teixeira optou pela educação, elegendo-a como a questão cen-
tral no plano de reforma da sociedade e de constituição da nacionalidade 
brasileira que ele sempre acalentou.  
 

Diante disto, percebemos que Anísio dispensou sua atenção para o desenvol-

vimento da educação por ―considerar a educação elemento-chave do processo de 

inovação e modernização da sociedade que em alguns contextos ele denomina pro-

cesso revolucionário‖ (SAVIANI, 2008, p. 221).  

Assim, Teixeira foi uma figura pública reconhecida em outros países a exem-

plo dos Estados Unidos, onde fez amizade com outros estudiosos, como, Monteiro 

Lobato e John Dewey de quem foi aluno. Além de ocupar o cargo de ―conselheiro de 

educação na UNESCO‖. Logo, as ideias renovadoras de Anísio foram de suma rele-

vância para ampliações de mudanças no setor educacional do Brasil, sendo conside-

rado 

[...] intelectual atuante no movimento da Escola Nova; este, já a partir da dé-
cada de 20, se constituindo em um conjunto de medidas e ações para o en-
frentamento do tradicionalismo educacional e o estabelecimento de um novo 
modelo renovador mais consoante com os novos tempos. (HENNING, 2009, 
p. 2). 
 

No que se refere à década de 1960, o contexto brasileiro foi influenciado por 

diversas transformações que interferiram no âmbito educacional, no qual o regime 

ditatorial que afetou diversos países da América Latina, dentre eles o Brasil, ocasio-
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nou mudanças efetivas no setor econômico, político e social da época. Essas altera-

ções comprometeram diretamente o sistema educacional, fazendo com que estudio-

sos refletissem sobre modificações que influenciassem na educação com intuito de 

atender a demanda social da época, considerando de suma importância para o pro-

cesso de civilização e transformações da sociedade brasileira. 

 O contexto educacional na década de 1960 estava vivenciando diversos pro-

blemas, tendo em vista a busca por melhorias no âmbito educacional, alguns estudio-

sos e pesquisadores adotaram estratégias pertinentes para minimizar as dificuldades 

enfrentadas pelo setor educacional.  

Segundo nossos cálculos, cêrca de 2 milhões de crianças estão sendo educa-
das neste momento, no Brasil, por professores que não têm sequer a 4ª série 
primária. Aquelas que, mais felizes, conseguiram completar cursos normais, 
ressentem-se igualmente de deficiências na sua formação profissional, de fal-
ta de amparo e estímulo ou de meios e materiais necessários à boa execução 
de sua nobre tarefa educacional. Essa é uma situação extremamente grave e 
que perdura há longos anos. Para fazer face  a ela, Anísio Teixeira, à frente 
de um grupo de educadores, já tentava, em 1934, no Rio de Janeiro, realizar 
uma reforma do ensino, cuja pedra angular era o aperfeiçoamento técnico e 
profissional do magistério primário e o preparo de professôras do mais alto 
nível. (BRASIL, 1962, p. 10). 
 

Inserido nesse panorama brasileiro, o manual Matemática na Escola Primária foi 

reeditado devido às necessidades de transformações no cenário educacional, com 

objetivo de oferecer uma educação que abarcasse a maioria das classes sociais, tendo 

a intenção de servir de suporte pedagógico para os professores de matemática da 

escola primária que enfrentavam diversas dificuldades entre elas a falta de formação 

para exercer a profissão de professor.  

 Para a construção do manual Matemática na Escola Primária os estudiosos con-

sideraram: 

 [...] a grande diferença de níveis de ensino na população escolar brasileira, 
procurou desenvolver um programa que desse oportunidade às crianças me-
lhor dotadas e orientar o professor no ensino de toda a matéria incluída em 
programas brasileiros de ensino  primário da Matemática. (BRASIL, 1962, p. 
11). 
 

 Este manual fez parte de um programa educacional, no qual, o professor tinha 

a oportunidade de adequar o conteúdo para atender à necessidade educacional da 

criança na série em que se encontrava. Dessa forma, o autor do manual ressalta que 

―caberá ao professor, dentro da situação de seu Estado, e, em particular das crianças 
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a seu cargo, adaptá-lo, tomando como simples sugestões as idéias aqui apresentadas, 

especialmente a distribuição de matéria por séries‖ (BRASIL, 1962, p. 11).  

Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro compartilhavam praticamente dos mesmos 

ideais no que se refere ao contexto educacional, assim os dois partilhavam do interes-

se em buscar melhorias para a escola pública. Vale ressaltar que Darcy Ribeiro e Aní-

sio Teixeira foram colegas de trabalho no Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

(INEP). No que tange aos interesses dos educadores Ribeiro e Teixeira em promover 

mudanças no cenário educacional, Neves (2013, p. 9) contribui: 

E cabe aqui citar o momento histórico em que se constata uma preocupação 
maior dos educadores brasileiros com um projeto de educação para o país – 
o Manifesto dos Pioneiros da Educação, em 1932, do qual Anísio Teixeira foi 
um dos signatários e personagem central de sua elaboração. A preocupação 
no âmbito da educação nacional em ―resolver‖ questões de desigualdade, 
déficits e exclusão dos considerados marginalizados (no caso podemos citar 
como exemplo população carente, afrodescendentes, índios...), através de 
uma educação de qualidade e frisando sempre, para todos, foi uma constan-
te na vida tanto de Anísio Teixeira como também de Darcy Ribeiro.  
 

É notório a preocupação dos educadores Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira no 

que concerne a escola pública e a situação vivenciada pela população carente. Evi-

dência disso, foram as pesquisas e projetos que realizaram para transformar o âmbito 

educacional como forma de promover melhorias na sociedade. Assim, Darcy Ribeiro, 

[...] tornou educador e político. Ele pensava e acreditava que a educação é o 
caminho que leva para a mudança, e isso estava entranhado na sua vida, já 
que também partilhava do ideal do ―Dr. Anísio‖, estudioso que, como vimos 
anteriormente, também não ficava apenas filosofando e sim concretizava 
seus ideais. Por isso mesmo, antes e durante a carreira de Darcy, Anísio mu-
dou a face da educação brasileira. (NEVES, 2013, p. 14). 
 

Portanto, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira foram de grande relevância para a 

educação, pois através de seus ideais, desenvolveram projetos que foram úteis para a 

transformação da realidade educacional que estavam vivenciando naquela época.  

4.3.2 Estudando a proposta do ensino de matemática presente no manual 
Matemática na Escola Primária 
 

O manual Matemática na Escola Primária foi organizado com orientações peda-

gógicas que contemplam as séries do 1º ao 5º ano do ensino primário. Então, o ma-

nual foi estruturado em capítulos, sendo o primeiro denominado de parte geral com-

posta por objetivos, análise dos objetivos e prática de ensino (I- preceitos particulari-
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zados relativos aos métodos de ensino, II- material usado na classe, III- resolução de 

problemas, IV- aplicação do método de projetos, V- testes).  Já os demais capítulos 

abordam as séries de 1º ao 5º ano e foram estruturados em: a) objetivos, b) análise dos 

objetivos e c) prática de ensino (I- assunto e divisão da matéria, II- hábitos e disposi-

ções de espirito que convêm formar, III- matéria de ensino, IV- jogos, V- problemas, 

VI- atividades). 

Nessa Perspectiva, são apresentados métodos de ensino para auxiliar na práti-

ca dos professores, além de sugestão de materiais e jogos que podem ser usados du-

rante as aulas de matemática.  

Ainda na proposta do manual, em cada uma das séries são expostos os objeti-

vos do ensino de matemática primária compreendendo os conhecimentos de aritmé-

tica e geometria, e os objetivos são apresentados de forma geral no início do manual e 

por série. 

Na introdução do manual é destacado o objetivo do programa que consiste na 

proposta de auxiliar os professores de matemática do primário no desenvolvimento 

de atividades que contribuíssem para o processo de ensino e aprendizagem da crian-

ça. Assim, o professor estava livre para adaptar as atividades de acordo com o nível 

de aprendizagem do aluno, considerando a série em que esse aluno se encontrava 

(BRASIL, 1962).  

O manual apresenta também algumas sugestões de conteúdos considerando o 

desenvolvimento intelectual do aluno. Partindo dessa premissa, noções de raiz qua-

drada, potência e ―grande parte da geometria‖ são sugestões de conteúdos para as 

crianças mais dotadas (BRASIL, 1962, p. 11). Em contrapartida, para as crianças me-

nos dotadas segundo a proposta apresentada no manual pedagógico, 

 [...] o essencial será habilitá-las a resolver os problemas matemáticos apre-
sentados pelas situações de vida comum – envolvendo as 4 operações com 
inteiros e decimais(compra de metros, quilos etc.) o sistema monetário, o sis-
tema legal de peso e medidas, percentagem aplicada a juros, abatimentos 
etc. (BRASIL, 1962, p. 11). 
 

Ainda na introdução do manual pedagógico Matemática na Escola Primária vem 

sendo reforçada a necessidade de valorizar a formação mental do indivíduo, cabendo 

ao professor elaborar atividades que auxiliassem o aluno na aquisição do conheci-

mento. A proposta desenvolvida no manual está voltada para que o aluno aprenda a 
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pensar e agir em situações do cotidiano. Nessa perspectiva ―[...] êste programa apre-

senta não só a lista de conhecimentos que parecem necessários aos alunos, mas tam-

bém a de hábitos e disposições de espírito que convirá formar, através da própria 

aquisição de conhecimentos‖ (BRASIL, 1962, p. 13).  

No que se refere à criança, os autores do manual enfatizam que: 

Sendo a espontaneidade, a oportunidade e o interêsse da criança condições 
essenciais de ensino, os projetos ou atividades apresentados para as diversas 
séries devem ser compreendidos como simples sugestões, guias ou exemplos 
e não, absolutamente, como modelos rígidos, para serem seguidos tal qual. 
Quem deve escolher o projeto, de preferência são as crianças e, por isso de-
terminado o assunto. (BRASIL, 1962, p. 13). 
 

Com base nas informações contidas no manual pedagógico e nas citações ante-

riores percebe-se que o mesmo foi elaborado com base nos princípios da Escola No-

va, em que a criança era considerada como o centro da aprendizagem. É notório que 

era valorizada a participação da criança nas aulas de matemática através de ativida-

des com jogos, além de situações do cotidiano.  

O Manual é repleto de sugestões de atividades, jogos, projetos, material de uso 

em classe e problemas matemáticos que podem ser adequados pelo professor de 

acordo com o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, considerando a realidade 

do estado em que o referido manual pedagógico será utilizado.  

No que se refere a parte geral do manual Matemática na Escola Primária o objeti-

vo geral do ensino de matemática primária consiste em ―[...] dotar a criança de um 

instrumento para resolver da melhor maneira, as situações da vida relacionadas com 

as questões de quantidade e de número (aritmética) e de forma, extensão e posição 

(geometria)‖ (BRASIL, 1962, p. 17).  

No que tange a análise do objetivo, o texto ressalta a função da matemática nos 

primeiros anos escolares, enfatizando a relevância do conhecimento matemático para 

a formação do aluno. Sendo necessário que o aluno compreenda a vantagem dos con-

teúdos matemáticos para a vida cotidiana. 

A matemática no ensino primário é menos uma ciência cujo conhecimento 
tenha valor por si mesmo do que pela utilização que lhe damos na resolução 
de questões que se nos apresentam na vida prática. A matemática é, princi-
palmente, um instrumento de que a criança se vai utilizar nos demais traba-
lhos escolares, aí incluídos os próprios conhecimentos que haja de adquirir 
de outras matérias. (BRASIL, 1962, p. 18).  
 



187 
 

Dessa forma, no manual o autor indica a necessidade do ensino de matemática 

primária contextualizado com situações práticas como forma de contribuir para o 

processo de aprendizagem do aluno. 

A necessidade de conhecimento de ordem matemática surge quando preci-
samos avaliar despesas, conhecer um número de objetos, reconhecer e utiliz-
ra formas, determinar dimensões, superfícies ou volumes, etc. O seu ensino, 
pois, deve ser ministrado com aproveitamento de situações reais da vida, 
utilizando problemas, diretos ou indiretos, dessa própria vida. Êste é um 
princípio básico para que haja o interesse indispensável à integração do alu-
no no trabalho que estiver executando e daí decorre, entre outras, a reco-
mendação de não serem utilizados como assuntos para exercício escolar 
exemplos longes, irreais e estranhos às necessidades das crianças. (BRASIL, 
1962, p. 18).  

 

Em diversas partes do manual fica evidente a valorização da matemática em 

situações que envolvam o cotidiano da criança, como forma de desenvolver a apren-

dizagem. A esse respeito a catedrática Irene de Albuquerque (1951) contribui: 

A criança gosta de ver, pegar, sentir as cousas. 
Quanto mais nós apelamos para os seus sentidos, melhor é a aprendizagem. 
Usar objetos do mundo real, desenhos, massa plástica, papel e tesoura, etc., 
ajudam muito mais do que longas explicações ou infindas decorações. Ape-
lar mais para o raciocínio e a evidência do que para a memória, é o papel do 
professor. A objetivação da aprendizagem é de grande valor para seu êxito.  
(ALBUQUERQUE, 1951, p. 13). 
 

Apesar do texto do manual reforçar a importância do aluno desenvolver o co-

nhecimento matemático por meio de situações práticas envolvendo conteúdo de seu 

interesse e a partir de situações do cotidiano, não é descartado o ensino tradicional 

com base na memorização. Como podemos perceber na citação a seguir. 

Apreender, porém, raciocinando e compreendendo o porquê das coisas, não 
implica, de modo algum, abandonarem-se quaisquer preocupações com a 
memorização. Ao contrário. Há conhecimentos de aritmética, como o de cer-
tos processos e de certas combinações de números, que é indispensável ter 
perfeitamente de cor. Assim o que chamamos vulgarmente tabuada. Esta 
não pode ficar no domínio vago e do pouco mais ou menos e sim pede seguro 
conhecimento até o automatismo das respostas. (BRASIL, 1962, p. 20, grifo 
do autor). 
 

Mesmo com indícios da vaga pedagógica do escolanovismo na proposta de 

ensino elencada no manual, não são abandonados os velhos métodos de ensino, co-

mo já mencionamos anteriormente como vulgata.  

Na parte do manual denominado prática de ensino são apresentados os ―princí-

pios fundamentais relativos ao método de ensino‖ abordando algumas instruções 
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para que o professor desenvolvesse o processo educativo durante as aulas de mate-

mática no primário de maneira que ocorresse a aprendizagem do aluno, abordando 

aspectos didáticos e metodológicos.   Como por exemplo:  

Exercitar poucos conhecimentos de cada vez; insistir nas noções em que as 
crianças encontrem dificuldade, e não, por igual, em quaisquer questões, não 
fatigando os alunos com exercícios a respeito de matéria na qual já tenham 
adquirido conveniente habilidade; habituar os alunos a dizer prontamente 
os resultados das operações de números simples e a relação das medidas do 
sistema métrico; escolher meios rápidos para calcular. [...]. (BRASIL, 1962, p. 
23-24). 
 

Ressaltamos que além dessas instruções, são apresentadas algumas sugestões 

para que não haja desperdício de tempo com o aluno por parte do professor. 

Para não desperdiçar tempo o professor deverá evitar:  
– Gastar muito tempo com a distribuição de material. 
 –Ditar problemas ou operações que possam ser mimeografados ou impres-
sos. 
– Deixar a classe desocupada enquanto estiver auxiliando alunos vagarosos. 
– Organizar o trabalho da classe de modo que, tendo todos os alunos de exe-
cutá-lo ao mesmo tempo fiquem os mais diligentes ou esforçados impedidos 
de trabalhar mais que seus colegas mais demorados. (BRASIL, 1962, p. 24-
25). 
 

Já quanto ao material usado na classe o texto vem abordando a utilização de ―[...] 

objetos [que] representam para a criança o apoio em realidades concretas, indispen-

sável a seu espírito com base de pensamento e de compreensão de fenômenos e auxí-

lio à fixação‖ (BRASIL, 1962, p. 25). Enfatiza-se a utilização de material que tenha 

significado concreto para a criança, sendo que ―manejando objetos ela conseguirá, 

com grande facilidade, reconhecer suas formas e propriedades geométricas, aprende-

rá a contar e guardará logo os resultados das combinações dos números [...]‖ (BRA-

SIL, 1962, p. 25). Assim, os materiais concretos são indicados nas aulas de matemática 

com intuito de auxiliar no processo de aprendizagem da criança.  

No manual pedagógico, a resolução de problemas refere-se a situações do cotidi-

ano que despertem o interesse da criança. 

As condições dos problemas devem ser as mesmas da vida real. Os proble-
mas devem ser propostos de acôrdo com as ocupações e interêsses da classe, 
de modo que os alunos, sentindo a necessidade de resolvê-los, se apliquem à 
solução movidos por verdadeiro interêsse. (BRASIL, 1962, p. 26). 

Outras situações são elencadas com intuito de possibilitar que o aluno chegue 

ao resultado correto, caso ―[...] o resultado não esteja certo é necessário verificar em 
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que ponto por que motivo se deu o erro, o que indicará, corretamente, o remédio que 

deve ser aplicado‖ (BRASIL, 1962, p. 28). 

 Ainda no que tange a resolução de problemas, o manual Matemática na Escola 

Primária aborda que ―a linguagem usada no enunciado dos problemas precisa ser 

simples e sem qualquer ambiguidade; os termos técnicos, aí como em qualquer outra 

parte do estudo de matemática, devem ser nitidamente compreendidos [...]‖ (BRA-

SIL, 1962, p. 26).  

Sendo assim, segundo o texto, os problemas ―devem ser orais e escritos. Os 

alunos devem frequentemente exercitar-se em resolver rapidamente problemas orais 

simples‖ (BRASIL, 1962, p. 29). 

Os problemas matemáticos são elencados no manual pedagógico Matemática 

na Escola Primária por meio de situações do cotidiano do aluno, buscando desenvol-

ver situações que estimulem a aprendizagem.  
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Figura 52– Exemplos de problemas com situações do cotidiano126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Matemática na Escola Primária, 1964, p. 180-181. 

                                                           
126 Transcrição do texto da figura 51: ―V- Problemas. 

As compras de mercadorias para casa e de material escolar são assunto para problemas que devem 
abranger todo o estudo realizado neste ano. 
A prática adquirida nos cálculos abstratos deve ser aplicada na solução de problemas. 
Os alunos deverão trazer anúncios de casa bancárias, de venda de artigos em liquidação, para serem 
aplicados os conhecimentos adquiridos sôbre percentagem, impostos, abatimentos, comissões, etc., em 
problemas formulados pela classe.  
Percentagem – Muitos problemas de percentagem podem ser dados, além dos relativos a quantias: 
percentagem de frequência escolar em dado dia, percentagem de meninos e meninas numa classe, 
percentagem de erros e palavras certas em ditados, percentagem de produção em um ano, percenta-
gem de diminuição quando vários artigos são postos a secar, ou moídos, ou batidos, percentagem de 
aumento de população, percentagem de jogos ganhos por partida escolar. 
―CASTELO DO RIO – Chama a atenção dos seus fregueses e do público em geral para grande remar-
cação com o abatimento de – 35% – em todos os seus artigos.‖ 
Preciso de um capote que custa comumente ...... Cr$ 4.000,00. 

1) Qual será a minha economia se o comprar nesta casa? 
2) Quanto pagarei pelo capote? 
1. Os alunos da escola ... esperam vencer 65% das partidas que jogaram e perder somente 35 %. 

A) Quantas partidas poderão ganhar em 20 jogos realizados? B) Quantas partidas perderão 
nos 20 jogos? 

2. Eles jogaram 25 partidas ao todo. Ganharam 14; 2 partidas foram anuladas; perderam 9. 
a) Quanto por cento de 25 partidas venceram? 
b) Quanto por cento foi anulado? 
c) Quanto por cento perderam? 

Numeração romana 

1) A independência do Brasil foi em MDCCCXXII, a proclamação da República em 
MDCCCLXXXIX, qual a diferença entre estas datas? 

2) Qual a data da descoberta da América? 

3) Em que século estamos? (em romanos)‖.  
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De acordo com os relatos dos ex-professores do Grupo Escolar Castro Alves os 

problemas matemáticos eram trabalhados da mesma forma que foi sugerido no ma-

nual Matemática na Escola Primária.  

Sobre a aplicação de método de projetos o manual pedagógico trata que ―os assun-

tos que constituem o programa de matemática devem estar estreitamente ligados às 

situações da vida da criança‖ (BRASIL, 1962, p. 30). Mais uma vez o manual Matemá-

tica na Escola Primária apresenta a proposta de trabalhar a matemática de forma rele-

vante para o aluno, por meio de situações que sejam relacionadas com o cotidiano.  

A matemática não deve ser tratada como disciplina isolada da vida e de suas 
necessidades e, sim, ligada estreitamente a essa vida e a essas necessidades. 
Não se aprende aritmética senão para tê-la como instrumento, como meio de 
realizar uma série de atos da vida quotidiana. Os projetos apresentam exce-
lente oportunidade para que os alunos sintam necessidade de conhecimen-
tos de matemática. São, portanto, ótimos pontos de partida para o estudo de 
questões numéricas que poderão estar no programa, mas que se apresenta-
rão de modo natural e irão sendo tratadas à medida que forem surgindo 
(BRASIL, 1962, p. 31). 
 

Ainda na parte geral do manual, são abordados os testes pedagógicos que têm 

grande relevância como meios de auxiliar o ensino de matemática (BRASIL, 1962). 

―Em matemática os testes têm grande e fácil aplicação, por isso que seus processos 

apuradores muito bem se ajustam à contextura da própria matéria de ensino, são, por 

isso, altamente recomendáveis, como meio de verificação‖ (BRASIL, 1962, p. 32). As-

sim, os testes servem como meios de verificar a aprendizagem do aluno para que o 

professor possa elaborar atividades com intuito de facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem. De acordo com Albuquerque (1951, p. 35): 

Nem tôdas as crianças têm a mesma velocidade de aprendizagem; as difi-
culdades encontradas por umas são diferentes das encontradas por outros; o 
professor precisa conhecer a situação de cada indivíduo em particular; cada 
aluno, em determinadas situações, precisa da atenção individual do profes-
sor. 
 

  Os testes têm grande contribuição para diagnosticar o nível de conhecimento 

do aluno. Sendo que ―aplicados inicialmente, revelam ao professor, de modo geral, a 

situação da classe e, individualmente, as condições particulares de preparo de cada 

aluno e as dificuldades especiais neste ou naquele ponto‖ (BRASIL, 1962, p. 32).  

Em seguida, no manual pedagógico Matemática na Escola Primária são apresen-

tados os aspectos referentes as séries de 1º ao 5º ano. Sendo que os objetivos e análise 
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dos objetivos são detalhados em cada nível de ensino enfatizando a finalidade da 

matemática para o aluno, como já mencionamos anteriormente. Posteriormente, são 

destacados os conteúdos matemáticos em cada série, sendo elencadas algumas suges-

tões de como o professor pode conduzir a aula para que o aluno compreenda esses 

conteúdos. 

Os conhecimentos de aritmética e de geometria são abordados no manual pe-

dagógico Matemática na Escola Primária em todas as séries por meio de atividades en-

volvendo compra, venda, moeda corrente, agricultura, jardinagem dentre outras si-

tuações. É pertinente salientar que a partir do 1º ano ―os conhecimentos do ano ante-

rior são enriquecidos com alguns fatos matemáticos novos e com a continuação e 

terminação dos estudos que já estavam sendo feitos‖ (BRASIL, 1962, p. 145). Então, o 

conhecimento adquirido em uma série é considerado importante para a outra. 

Ressaltamos que no manual pedagógico são apresentados os exemplos de jo-

gos de fácil compreensão que poderiam ser utilizados pelo professor durante as aulas 

de matemática no primário e com material simples como: bolas, livros, quadro-negro, 

cartões de papel, feijão, cartolina, baralho entre outros materiais.  

Assim, em todas as séries do 1º ao 5º ano os jogos são exibidos como forma de 

contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Dessa forma, os jo-

gos didáticos são como um mecanismo que auxilia na fixação do conteúdo durante o 

processo de ensino e aprendizagem do aluno. Para Albuquerque (1951, p. 36) ―O jôgo 

didático serve para fixação ou treino da aprendizagem. É uma variedade de exercí-

cio, que apresenta motivação em si mesma, pelo seu objetivo lúdico‖.  

Observamos que em todo o manual Matemática na Escola Primária o jogo vem 

sendo indicado de acordo com o conteúdo proposto para a série. E há alguns jogos 

que podem ser adaptados para outros conteúdos, de acordo com a necessidade do 

professor em trabalhar determinado conteúdo matemático.  

A autora Albuquerque no livro Jogos e Recreações Matemática127 (1958, p. 39) 

preconiza que ―[...] os Jogos didáticos servem também à aprendizagem e, assim enca-

rados, serão aplicados atendendo a três objetivos diferentes: motivação de uma apren-

dizagem, fixação ou simples recreação, incluindo aplicações de Matemática‖ (Grifo do 

                                                           
127 Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/161042>. 
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autor). Portanto, os jogos didáticos propostos no manual Matemática na Escola Primá-

ria estão de acordo com essas características elencadas por Albuquerque (1958).  

Figura 53 – Jogo para o 1º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Matemática na Escola Primária, 1964, p. 61. 

Nesse prisma, percebemos que os jogos didáticos sugeridos no manual peda-

gógico apresentam-se como possibilidade de trabalhar os conteúdos matemáticos de 

forma lúdica para que o aluno do ensino primário desenvolva o raciocínio matemáti-

co brincando.  



194 
 

Portanto, o manual pedagógico Matemática na Escola Primária foi elaborado 

com base no ideário difundido pela Escola Nova, sendo o ensino de matemática 

abordado por meio de jogos didáticos, problemas com situações do cotidiano, dentre 

outras atividades que possibilitasse ao aluno participar da construção do 

conhecimento matemático. Observamos também no manual a valorização da criança 

como ser ativo no processo de ensino e aprendizagem, sendo que as atividades 

matemáticas deveriam acontecer a partir do interesse da criança e através de 

situações prática do cotidiano.  

Com base nas análises realizadas nos manuais Didática das Matemáticas Elemen-

tares e Matemática na Escola Primária foi possível inferir que o manual Didática das Ma-

temáticas Elementares apresentava uma proposta para o ensino de matemática por 

meio de uma abordagem teórica e prática do método Cuisenaire tanto para os conte-

údos aritméticos quanto para os geométricos, já o manual Matemática na Escola Primá-

ria abordava diversos métodos de ensino, sugestões de materiais para serem utiliza-

dos nas aulas de matemática, como por exemplo, projetos, jogos matemáticos e pro-

blemas, além de sugestões de atividades envolvendo situações do cotidiano do alu-

no. Sendo assim, esses manuais foram produzidos com intuito de auxiliar o professor 

de matemática primária apresentando possibilidades para que o professor pudesse 

refletir e melhorar o seu desempenho nas aulas de matemática.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os grupos escolares foram instalados de forma diversificada nos estados brasi-

leiros. Apesar das difusões dessas instituições de ensino não ocorrerem da mesma 

forma e nem no mesmo período, os grupos escolares possibilitaram inovações em 

diferentes áreas do saber, promovendo transformações significativas no modelo de 

ensino existente. Em Jequié, não foi diferente. A construção do Grupo Escolar Castro 

Alves permitiu que as pessoas tivessem acesso a uma instituição de ensino primário 

que desenvolvesse um ensino com base no ideário republicano, já que as mesmas 

almejavam um ensino público que contribuísse para o desenvolvimento da educação 

de forma que pudesse atender as demandas educacionais da sociedade da época.  

Por meio desta pesquisa intitulada O Grupo Escolar Castro Alves em Jequié – Ba-

hia (1934-1971): uma investigação histórica sobre o Ensino de Matemática, almejou-se in-

vestigar historicamente como acontecia o ensino de matemática no grupo escolar es-

tudado durante o recorte temporal da pesquisa. Sendo que, através dos documentos 

identificados e dos depoimentos dos ex-alunos, ex-professores e ex-diretora, foi pos-

sível interpretar alguns elementos referentes ao ensino de matemática nessa institui-

ção de ensino, bem como a cultura escolar da época, de uma maneira geral. 

O Grupo Escolar Castro Alves em Jequié iniciou suas atividades educacionais 

em 1934, e era uma instituição de ensino muito esperada pela comunidade jequieen-

se, que almejava um estabelecimento de ensino público que pudesse atender a co-

munidade local. Suas atividades educacionais aconteceram a partir da data da inau-

guração com as quatro séries do ensino primário conforme identificado em docu-

mentos desta instituição. 

 Os professores que fizeram parte do corpo docente do Grupo Escolar Castro 

Alves eram 100% do sexo feminino, além de observamos a predominância de alunas 

do sexo feminino na maioria do período pesquisado. 

 Outro fator referente a cultura escolar identificado foi a valorização do catoli-

cismo, mesmo com os republicanos pregando a relevância do ensino laico nos esta-

dos brasileiro. As atividades educacionais desenvolvidas no grupo escolar contem-

plavam a valorização ao civismo e o patriotismo contrapondo o ideário de um ensino 
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laico. Sendo que os alunos faziam orações no pátio e cantavam os hinos (Bandeira, 

Nacional e República) com a presença das professoras. 

Identificamos também que no referido grupo escolar em determinado período, 

os alunos foram separados por sexo (masculino e feminino) nos dois pavilhões. Esta 

separação segundo os ex-alunos e ex-professores acontecia durante todo o período 

em que o aluno estava no interior do prédio. Assim, percebemos que a estrutura físi-

ca dos grupos escolares composta pelo estilo neocolonial também era um fator de 

destaque, pois os prédios eram projetados no centro das cidades próximos de outras 

arquiteturas e prédios públicos com intuito de demonstrar sua relevância e chamar a 

atenção dos cidadãos.  

No período de funcionamento do Grupo Escolar Castro Alves, o inspetor de 

ensino também participava do desenvolvimento das atividades orientando os profes-

sores na elaboração de planejamento, além de realizar a fiscalização das atividades 

com os alunos e da higiene do prédio, dentre outras atribuições.  

Os resultados deste estudo contribuíram com informações pertinentes para 

que pudéssemos inferir que o ensino de matemática no Grupo Escolar Castro Alves 

(1934 -1971) oportunizava que o aluno aprendesse as quatro operações básicas da 

aritmética e a geometria. Através dos depoimentos dos ex-alunos e ex-professores, 

foi possível interpretar alguns métodos utilizados no ensino de matemática no Grupo 

Escolar Castro Alves. Inicialmente houve um predomínio do método expositivo com 

a aplicação de uma grande quantidade de exercícios. Foi possível interpretar, ainda, 

um momento em que o método expositivo envolvia problemas do cotidiano. Por fim, 

surgiram indícios do ensino globalizado, por meio do qual buscavam uma integração 

das disciplinas, entre elas, a matemática. 

No que concerne ao ensino da aritmética, havia a preponderância da utilização 

da tabuada com a memorização, mesmo com a propagação de diferentes vagas pe-

dagógicas durante o recorte temporal da pesquisa – Movimento da Escola Nova e 

Movimento da Matemática Moderna. Já o ensino de geometria era desenvolvido com 

a utilização de instrumentos didáticos.  

Por meio desta pesquisa encontramos indícios da utilização de livros didáticos 

e manuais pedagógicos no ensino de matemática do Grupo Escolar Castro Alves con-
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forme lista que consta no memorial dessa instituição e confirmada nos depoimentos 

dos ex-alunos e ex-professores. Sendo assim, foram identificados e analisados os li-

vros: Aritmética Progressiva de autoria do professor Antônio Trajano; Principios de 

Arithmetica ou Taboadas para os principiantes – Bahia –1865; Aritmética da Emília de Mon-

teiro Lobato; Didática das Matemáticas Elementares do autor Ángel Diego Márquez e 

Matemática na Escola Primária- MEC- Programa Emergência. 

 Ainda no âmbito do ensino de matemática no Grupo Escolar Castro Alves 

percebemos que durante o funcionamento dessa instituição no período compreendi-

do entre 1934 a 1971 houve algumas transformações no ensino de matemática. No 

início com a utilização do livro Principios de Arithmetica ou Taboadas para os principian-

tes – Bahia –1865, o ensino de matemática ocorria por meio da valorização da memo-

rização, sabatina e punição do aluno. Em que o processo de ensino aprendizagem da 

matemática acontecia sem a utilização de recursos concretos ou imagens ilustrativas.  

Com base nos depoimentos dos ex-alunos e ex-professores do Grupo Escolar Castro 

Alves, interpretamos que o ensino de matemática nesta instituição de ensino foi mar-

cado pelo uso da tabuada com punições que ocorriam com castigos como, por exem-

plo, ficar em pé para a parede, ficar sem recreio, dentre outros. Em depoimento, os 

participantes da pesquisa informaram que essas punições eram ruins, mesmo não 

sendo utilizada a palmatória durante a sabatina da tabuada.  

Observamos que a tabuada era muito cobrada durante o processo de ensino de 

matemática e os alunos não podiam errar. Esse tipo de comportamento não acontecia 

na realização de outras atividades, sendo que os ex-alunos relatavam que participa-

vam na correção de exercícios no quadro, na resolução de problemas, dentre outras 

atividades desenvolvidas nas aulas, mas não houve registro de castigos nesse proces-

so de ensino de matemática como ocorria com o uso da tabuada.  

Em seguida, com a utilização do livro Aritmética progressiva de Antonio Traja-

no no ensino de matemática do referido grupo escolar, percebemos indícios de algu-

mas mudanças como, por exemplo, segundo os depoimentos dos ex-alunos e ex-

professores, o ensino de matemática acontecia em consonância com a proposta elen-

cada no livro, pois o professor seguia as orientações do livro com o uso de aulas ex-

positivas e do método intuitivo, a matemática era ensinada buscando relacionar o 
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cotidiano do aluno com a utilização de frutas (maçãs) para ilustrar o ensino de fra-

ções e problemas do dia a dia da criança.  Segundo Valente (2016, p. 23) ―no âmbito 

da pedagogia intuitiva os professores deveriam formular problemas com elementos 

próximos das crianças, usando materiais e situações conhecidas de seus alunos‖. 

Os conteúdos eram explorados com regras, provas, figuras ilustrativas e pro-

blemas, sendo que a explicação do conteúdo era seguida por muitos exercícios para a 

memorização.  

O livro Aritmética da Emília era composto por figuras ilustrativas para o ensino 

de matemática e uma linguagem próxima do cotidiano do aluno. Porém, paralela a 

nova proposta de ensino defendida pelo autor do livro, continuava o ensino de tabu-

ada com a valorização da memorização. 

 Sendo assim, percebemos que Lobato defendia que o ensino de matemática 

acontecesse através da ludicidade em que a criança aprenderia brincando, contudo 

não abandonou o uso da tabuada com memorização e punição, ou seja, a criança de-

veria resolver a operação encontrada no ―pé de laranja‖ para que pudesse degustá-la, 

caso isso não acontecesse, o mesmo não teria ―acesso a laranja‖.   

Dessa forma, o ensino de matemática de acordo com as ideias difundidas por 

Lobato nessa obra deveria acontecer com a participação da criança na construção da 

aprendizagem, além da utilização de melancia para demonstrar o conteúdo de fração 

e o trabalho com problemas envolvendo o cotidiano do aluno. 

O livro Aritmética da Emília fez parte desse processo em que a ludicidade era 

um fator relevante para o ensino de matemática, pois os alunos tinham a oportuni-

dade de aprender os conteúdos brincando. Essa foi a proposta apresentada por Loba-

to em seu livro de acordo com as ideias do escolanovismo, em que a criança era um 

ser ativo na construção da aprendizagem. 

Já o manual Matemática na Escola Primária apresentava a proposta de ensino de 

matemática com a utilização de problemas envolvendo situações do cotiando do alu-

no, como elencado por Albuquerque no livro Metodologia da Matemática, sendo que 

esse livro foi indicado no Decreto de lei 16.693/1956 da Bahia para ser utilizado pelos 

professores de matemática primária. No Grupo Escolar Castro Alves os professores 

utilizavam esse tipo de abordagem durante as aulas de matemática em que os pro-
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blemas eram trabalhados buscando estar o mais próximo possível do cotidiano do 

aluno.   

 Outra sugestão de atividade destacada no manual é a utilização de jogos edu-

cativos com recursos acessíveis envolvendo os conteúdos trabalhados, esses jogos são 

descritos no manual para que o professor pudesse adequar de acordo com o nível de 

aprendizagem do aluno. Vale destacar que no Grupo Escolar Castro Alves existia a 

disciplina de Jogos e Recreações com intuito de contribuir para o desenvolvimento 

da aprendizagem do aluno. Além das propostas destacadas anteriormente, o autor 

do manual Matemática na Escola Primária evidencia a importância do trabalho com 

projetos e materiais concretos como forma de desenvolver o conhecimento matemáti-

co da criança.  

O manual Matemática na Escola Primária apresentava diversas propostas meto-

dológicas para que o professor pudesse adequar e elaborar as atividades com os con-

teúdos matemáticos com objetivo de desenvolver o raciocínio do aluno, oferecendo 

para o professor do primário várias possibilidades de desenvolver o ensino de ma-

temática por meio da resolução de problemas e jogos didáticos de fácil confecção. É 

importante frisar que nesse manual, encontramos indícios do ideário da Escola Nova 

nas atividades apresentadas para que fossem desenvolvidas com os alunos do ensino 

primário.   

O livro Didática da Matemática Elementares apresentava uma nova proposta de 

ensino de matemática com a utilização do método Cuisenaire vinculado com a utili-

zação de um material específico que era o material concreto Cuisenaire.  No Grupo 

Escolar Castro Alves nas aulas de matemática do ensino primário os professores uti-

lizavam esse método por meio da improvisação desse material com outros recursos 

como palito de picolé, uma vez que nessa instituição não existia as barrinhas Cuise-

naire.  

   O manual Didática das Matemáticas Elementares fornecia subsídios aos docen-

tes para aprimorar sua prática pedagógica, visto que tal manual tinha como proposta 

o uso do método Cuisenaire, consistindo de material concreto, com o objetivo de de-

senvolver o raciocínio lógico matemático, por meio da participação ativa do aluno no 

processo ensino-aprendizagem, em conformidade com o que defendia o movimento 
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da Escola Nova. No referido manual pedagógico identificamos vestígios do MMM, 

considerando que o material Cuisenaire foi utilizado como auxílio didático no ensino 

de matemática moderna. Além do autor do manual ter utilizado as obras de Caleb 

Gattegno para fundamentar as ideias do método Cuisenaire, considerando que Gat-

tegno participou da divulgação deste método e da modernização da matemática es-

colar em conformidade com o ideário do MMM. 

Portanto, através das análises dos livros didáticos e dos manuais pedagógicos 

foi possível observarmos os vestígios de como acontecia o processo de ensino de ma-

temática primária no Grupo Escolar Castro Alves na época pesquisada. Pode-se per-

ceber que o ensino de matemática nessa instituição de ensino foi influenciado pelo 

ensino tradicional e os diferentes movimentos pedagógicos que aconteceram nesse 

período, em especial o Movimento da Escola Nova. Dessa forma, concordamos com 

Valente (2016, p. 39): 

 [...] as vagas pedagógicas – movimentos que trazem consigo concepções de 
ensino, de aprendizagem, de formas e modos de organização dos conteúdos, 
de finalidades da escola elementar – têm papel decisivo nessas transforma-
ções. Nenhum saber escolar transcende o tempo imune a esses movimentos 
pedagógicos. 
  

Sendo assim, pode-se inferir também que o ensino de matemática do grupo 

escolar em estudo, mesmo com a influência desses movimentos pedagógicos, os ve-

lhos métodos não foram abandonados, por exemplo, a utilização da tabuada no ensi-

no de matemática. 

Outro aspecto referente ao ensino de matemática no Grupo Escolar Castro Al-

ves que identificamos foi a influência de Anísio Teixeira. Foi possível conjecturar que 

a implantação deste grupo escolar resulta das ações reformistas de Anísio na referida 

instituição pública do Estado da Bahia, bem como inferir que as ideias de Anísio Tei-

xeira estejam presentes, ou ao menos influenciaram na elaboração de um livro didá-

tico e dois manuais pedagógicos utilizados no Castro Alves.  

O espírito renovador de Teixeira é notável, pois contribuiu para a reformula-

ção da educação na Bahia na década de 1920, essa reforma apresentou aspectos signi-

ficativos no cenário da educação baiana no século XX, logo, as autoras Lima e Freire 

(2016) no artigo intitulado Saberes matemáticos elementares: a formação do professor das 

crianças sertanejas e da capital da Bahia (1925-1929) argumentam sobre a reforma que 
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corroborou para a organização do setor educacional da Bahia promulgada por Anísio 

Teixeira quando era diretor da Instrução Pública da Bahia por meio da Lei n. 1846 de 

14 de agosto de 1925. De acordo com as considerações de Lima e Freire (2016) essa 

reforma educacional da Bahia também trouxe contribuições para o ensino de mate-

mática primária, pois ocorreu a inclusão de algumas disciplinas na formação dos pro-

fessores do primário.  

 Esses são os casos das disciplinas de Desenho e de Trabalhos manuaes, as 
quais, juntamente com a Geometria, foram incluídas por Anísio Teixeira na 
formação do professor dos primeiros anos escolares, a partir da reforma de 
1925, por compreender que essas disciplinas contribuiriam com a formação 
da personalidade da criança no que tange a transformação do pensamento 
em ação. (LIMA; FREIRE, 2016, p. 58, grifo dos autores). 
 

Nessa mesma linha, a reforma da educação da Bahia na década de 1920 tam-

bém colaborou para a construção de novas instituições de ensino no estado da Bahia, 

assim podemos conjecturar que a construção do Grupo Escolar Castro Alves pode ter 

ocorrido devido as ações de Anísio frente a Direção da Instrução Pública da Bahia. 

Posteriormente, ao analisamos o livro Aritmética da Emília encontramos indí-

cios da influência de Anísio Teixeira na elaboração dessa obra, considerando que o 

autor Monteiro Lobato mantinha uma relação de amizade com Anísio Teixeira como 

relatamos no capítulo 3. Nessa linha, Nunes (1986, p. 25) reforça que ―Lobato e Dona 

Purezinha128, em Nova Iorque, não tardaram a conhecer Anísio, e ficaram logo encan-

tado com o moço baiano, pela sua inteligência, cortesia e perfeita correlação [...]‖. 

Nesse sentido, Anísio e Lobato trocavam informações sobre diversos assuntos129, en-

tre eles os livros elaborados por Lobato. 

Outra influência do educador Anísio Teixeira que podemos destacar, refere-se 

ao manual pedagógico Matemática na Escola Primária, que teve a primeira edição ela-

borada por esse autor na década de 1930 e foi reelaborado sob sua supervisão por 

Darcy Ribeiro em 1962. Esse manual também apresentava a proposta do ensino de 

matemática de acordo com o ideário do escolanovismo, com a valorização da criança 

na construção da aprendizagem. Além de propor o ensino de matemática por meio 

de jogos didáticos com recursos de fácil acesso e problemas com situações do dia a 

                                                           
128  Esposa de Monteiro Lobato. 
129

 Cassiano Nunes, 1986 no livro intitulado Monteiro Lobato vivo relata a influência do educador Anísio 
Teixeira nos livros de Lobato. 
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dia do aluno. Esse manual apresentava também diversas propostas metodológicas 

para que o professor pudesse adequar e elaborar atividades com conteúdos matemá-

ticos com objetivo de desenvolver o raciocínio lógico matemático do aluno. 

Assim, podemos concluir que o ensino de matemática no Grupo Escolar Cas-

tro Alves, localizado no interior do Estado da Bahia, foi influenciado por reformas 

educacionais que ocorreram tanto no âmbito nacional quanto internacional; por edu-

cadores próximos, como foi o caso de Anísio Teixeira, como por educadores distan-

tes, Ángel Diego Márquez e Georges Cuisenaire Hottelet. Diante disso, inferimos que 

por mais distante geograficamente que uma escola se localize dos grandes centros 

isso não implica em um isolamento no que consistem as apropriações das ideias pe-

dagógicas em circulação em um determinado momento histórico.  
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ANEXO A 

 

Convite para festa de encerramento do ano letivo do Grupo Escolar Castro Alves, 
12 de novembro de 1937 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia-APEB. 
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ANEXO B 

 

Jornal O Gury, 15 de novembro de 1935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia-APEB. 
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ANEXO C 

 

Informações sobre a nomeação da primeira diretora do Grupo Escolar Castro Alves 
 

 

 
Fonte: Memorial do Grupo Escolar Castro Alves, 19--, p.32. 
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ANEXO D 

 
Restante das informações sobre a nomeação da primeira diretora do Grupo Escolar 
Castro Alves 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Memorial do Grupo Escolar Castro Alves, 19--, p. 33. 
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ANEXO E 

 

Informações sobre a posse da segunda diretora do Grupo Escolar Castro Alves 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Memorial do Grupo Escolar Castro Alves, 19--, p. 40. 
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ANEXO F 

 
Informações sobre a posse da terceira diretora do Grupo Escolar Castro Alves 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Memorial do Grupo Escolar Castro Alves, 19--, p. 42. 
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ANEXO G 

 

Informações sobre a posse da quarta diretora do Grupo Escolar Castro Alves 

 
Fonte: Memorial do Grupo Escolar Castro Alves, 19--, p. 44. 
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ANEXO H 
 
Objetivos específicos para o 1º ano 

 

 

Fonte: Bahia, 1956, p. 109. 
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ANEXO I 
 
Conteúdos de Aritmética para o 1º ano 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Bahia, 1956, p. 110-111. 

 
ANEXO J 
 
Continuação dos conteúdos de Aritmética para o 1º ano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Bahia, 1956, p. 112-113. 
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ANEXO L 
 
Continuação dos conteúdos de Aritmética para o 1º ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Bahia, 1956, p. 114-115 
 
 

ANEXO M 
 
Continuação dos conteúdos de Aritmética para o 1º ano 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Bahia, 1956, p. 116-117. 
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ANEXO N 
 
Continuação dos conteúdos de Aritmética e conteúdos de Geométrica para o 1º ano 

 

Fonte: Bahia, 1956, p. 118-119. 
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APÊNDICE A 
 

Quadro 2 - Prefeitos de Jequié de 1933 – 1971 

Prefeitos de Jequié-BA Período  Algumas obras durante a administração 

João Carlos Borges  1933-1933 Construção do Grupo Escolar Castro Al-

ves 

Dr. Gregório Celli de Freitas  1933-1934   

Virgílio de Paula Tourinho 1934-1937 Pavimentação de ruas, transferência da 

feira livre da Praça Rui Barbosa para a 

Praça da Bandeira, construção de novas 

escolas. 

Dr. Antônio Espinheira 1937-1937  

Tenente Juvenal Carneiro  1937-1937  

Capitão Oscar Sá 1938-1938  

Eliezer Souza Santos  1938-1945 Restauração do serviço de iluminação 

pública, construção de rede de esgotos e 

recuperação de estradas que ligam Jequié 

ao interior.  

José Moreira de Araújo Sobri-

nho 

1945-1945  

Dr. Mário Lins Ferreira de 

Araújo  

1945-1945  

Dr. Waldeck Pinto de Araújo   1945-1946 Pavimentação de ruas e demissão de fun-

cionário em peculato 

Clóvis  de Souza Barreto   1946-1946   

Dr. Waldeck Pinto de Araújo  1946-1946  

Atenodoro Vaz da Silva  1948-1948  

Dr. Newton Pinto de Araújo 1948-1951 Construção do antigo Fórum Bertino Pas-

sos, instalação da Biblioteca Pública Mu-

nicipal; compra do terreno e início das 

obras de edificação do Instituto de Educa-

ção Régis Pacheco etc. 

Dr. Antônio Lomanto Junior  1951-1955  

Dr. Ademar Nunes Viera 1955-1958  
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Dr. Antônio Lomanto Júnior  1959-1963 Pavimentações de ruas, construção de 

chafarizes, reforma administrativa, remo-

delação da rede escolar, através de conve-

nio com o Estado, início da construção da 

Barragem de Pedras, a ampliação das 

instalações do IERP etc. 

 Dr. Daniel Andrade  1963-1967 Enfatizou os problemas de saneamento, 

saúde pública, assistência social, pavi-

mentação urbana e melhorias dos distri-

tos, etc.  

Waldomiro Borges de Souza 1967-1971  Remodelação da Praça Rui Barbosa, pa-

vimentação de ruas no centro e nos bair-

ros, etc.  

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa com base nos livros de Araújo, 1997. 
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APÊNDICE B 
 

Quadro 3 - Professoras do Grupo Escolar Castro Alves 1934-1971130 

Professoras Período 

Maria Ferreira de Souza 

Alzira Leitão de Carvalho 

Floripes Maciel Sodré 

Adalgisa de Oliveira Dantas 

Edith Santos 

Zuleika da Veiga Rêgo 

Alyria de Argollo Pereira 

Annita Costa Bittencourt 

 1934 

Waldomira de Assis Espinheira 

Maria Ferreira de Souza 

Alzira Leitão de Carvalho 

Floripes Maciel Sodré 

Adalgisa de Oliveira Dantas 

Edith Santos 

Zuleika da Veiga Rêgo 

Alyria de Argollo Pereira 

Annita Costa Bittencourt 

1935 

Joana Adelaide Estrella 1936 

Laura Ferreira de Souza 1937 

Eulina Carvalho de Oliveira 

Maria de Lourdes Dias da Silva 

1938 

Ana Silva 

Maria Carolina Peixoto Bittencourt 

1939 

                                                           
130

 Nos anos que constam poucos professores, conservou-se o quadro de professores dos anos anterio-
res, ou seja, o professor que consta na lista naquele ano e mais os outros (MEMORIAL DO GRUPO 
ESCOLAR CASTRO ALVES, 19--). 
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Ruth dos Santos Teixeira 

Laura Peixoto Bittencourt  

Jaci Ferreira de Menezes 

Heraldina Navarro Pinto 

1940 

Lafaiete Duarte de Vasconcelos 

Maria Délia Ribeiro 

1941 

Iracildes Ferreira de Souza 1942 

Laura Scaldaferri 

Lindaura Leone 

1943 

Myrtes de Uzêda Costa Fernandes 

Hildete Carneiro Gomes 

Elizabeth Carvalho Azevedo  

1944 

O mesmo quadro de professores dos anos anteriores  1945 e 1946 

Judite Matos de Almeida Barreto 1947 

Carmem Pirelli Maia 

Georgina Miranda Pereira 

Maria da Natividade Pereira da Silva 

Eunice Livramento da Silva 

Maria da Conceição de Araújo Peixoto 

Altamira Mariotte 

Adalgisa da França Teixeira 

Hildete Gomes Mirante 

Hilda Sant‘‘ana 

Valdemira Miranda 

Yara Maria Pinto Ferraz 

Amália Santos Nápoli 

1948 

Floripes Guimarães Vasconcelos  

Maria da Conceição de Araújo Peixoto 

1949 
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Heraldina Guimarães  

Helenita Lima Brito 

Maria de Lourdes Azevedo 

Amália Ferreira (Agente de portaria) 1950 

Conservou-se o mesmo quadro de professores dos anos anteriores 1951 a 1955 

Violeta Montal e Silva 1956 

Maria da Glória Fraga 1957 

Raimunda Reis de Melo Gouveia 

Anita Rabello Barreto 

Mary Rabello Barreto 

Conceição Maria de Souza 

Maria Angelica Ribeiro Oliveira 

Guaracy Aedith Câmara Moreira de Souza 

Maria da Glória Fraga 

Adalgisa Alves da Silva 

Emília Ferreira da Silva 

Maria Eliza Tourinho Viana 

Tânia Maria Rabello Senhorinho 

Belanísia O. Dias 

Letícia Lopes Vasconcelos 

Elizabeth Carvalho de Azevedo  

1958 

Denísia Brasiliano Jacobina Brito 

Terezinha Vaz Silveira 

Hildete das Neves Pinheiro 

Anita Santos e Souza 

Maria da Conceição Santana Franco 

Terezinha Barros Cerqueira 

Isabel de Fátima Sá e Almeida  

1959 
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Laíse Santos Nápoli 

Noélia Alves Pessoa 

Aglaia Maria Argollo Perereira 

Clenice Dilma Galvão Xavier 

Joyce Barreto Ribeiro 

1960 

Maria Amélia Souza 

Maria Barros Cerqueira 

Marina Nogueira Cavalcanti 

Dayse Maria Meira Brito 

1961 

Maria Amélia Biondi Galvão 

Nadir Francelina Teixeira de Argolo 

Cirene Alves Guimarães   

1962 

Herbene de Cerqueira Nery (Superintendente do Ensino Municipal) 

Marlene Costa dos Santos  

Heloisa Brito Rossi 

Diva Maria Pessoa 

Diva Caetité 

Maria de Lourdes Mendonça 

Ivanildes Fernandes Pereira  

Ana Francisca dos Santos 

1963 

Eulina Bonfim Ribeiro 

Maria Lúcia Ribeiro 

Joselice Maia de Araújo Lima 

Judith Peixoto dos Santos Almeida 

1964 

Railda Cordeiro Filgueiras  

Dalva Maria de Souza Moura 

Terezinha Miranda Pereira 

1965 

Margarida Maria Lemos de Moraes Maia 1966 
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Judeth Peixoto dos Santos Souza 1967 

Suzete Maria Montanha Assis Cordeiro 

Leny Alves Santos 

Maria Arlinda de Jesus (Agente da Portaria) 

Grimaldina Grimaldi da Fonseca 

Miriam Brito Silva 

Congetta Grisi Cardoso 

Diva Melo (Supervisora) 

1968 

Maria da Conceição Duarte Ribeiro  

Maria Heloísa Brito Rossi 

Leonídia Maria Cardoso Borges 

Olga Carvalho Sampaio 

Zeide Maria Michele Oliveira 

Cilcélia Vieira 

Sônia Campos Bahiense 

Anina Borges Souza Santos (Assistente) 

Ana Fernandes Mendonça 

Jacira de Carvalho Bonfim 

1969 

Cleonice Fernandes Pereira 

Luísa Uzêda 

Cleide Maria Ramos Azevedo 

Maria Lúcia Soares 

1970 

Marlene Costa Santos  

Mariza Azevedo de Mendonça Almeida 

Ezenir Souza Falcão 

Dinalva Nery Cardoso 

1971 

 
Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, baseado no Memorial do Grupo Escolar Castro Alves, 19--. 
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APÊNDICE C 
 
Quadro 4 – Livros didáticos e Manuais pedagógicos do Grupo Escolar Castro Alves 

 
 

 
Livros e Manuais Série Data de Publicação Autor 

Aritmética da 

Emília 

 

 A partir de 1935 

 

Monteiro Lobato 

Didática das Ma-

temáticas Elemen-

tares 

Manual para 

professores 

1967 Ángel Diego Márquez  

 

Matemática  1ª Série Não Localizamos Ary Quintella 

 

Matemática é com 

a Gente  

4ª série 1984 José Ruy Geovanni e 

Arnaldo Freitas 

Matemática 

Mundo Mágico  

3ª série Com base nas informações 

sobre o sistema monetário 

brasileiro no qual constam 

cédulas que foram posta em 

circulação na década de 1980 

infere-se que esse livro foi 

elaborado na década de 1980. 

Mariana Andrade e 

Lídia Maria de Moraes 

 

Pesquisas do 1º 

grau- Matemática, 

Ciências, Portu-

guês, Moral e 

Cívica.  

1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 

5ª  

Não localizamos  Não localizamos 

Matemática Mo-

derna  

2ª série 1985 Mário Magnusson 

Júnior  

Matemática na 

Escola Primária- 

M. E. C- Progra-

ma Emergência 

Manual para 

professores 

1962 Reeditado por Darcy 

Ribeiro 

Caderno de Ati-

vidade (Ciranda 

do Saber) 

3ª série 1972 Déborah Pádua Mello 

Neves   

Matemática Mo- 2ª série  1972 Déborah Pádua Mello 
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131

Esse livro encontra-se disponível no repositório UFSC.< 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/160291>. 
132 ―Programa Alfa-um é um conjunto de materiais integrados e seqüenciados que pretende, [...] per-

mitir à professora dar a programação completa do ensino da 1ª série a alunos de qualquer nível sócio-
econômico, em qualquer região do país‖ (POPPOVIC, 1977, p. 47). 
 

derna - Exemplar 

do professor  

 Neves   

Matemática (livro 

do professor)  

3ª série 1978 José P. Geovanni; Ar-

naldo Freitas e Ronal-

do Peretti 

Matemática da 3ª 

série 

3ª série Com base nas informações que 
constam nas referências do 
manual do professor131 e de 
acordo com as cédulas identi-
ficada no livro infere-se que 
esse livro foi elaborado na 
década de 1980.  

 

Osvaldo Sangiorgi 

 

 

Ciranda do Saber 

- Matemática  

3ª série 1986 

 

Déborah Pádua Mello 
Neves   

Na escola hoje - 

Gramatica, ma-

temática, Ciências 

e Saúde, integra-

ção social  

1ª série Não localizamos  Não localizamos 

Programa Alfa 

um 132 

Matemática 2 Não Localizamos   Não Localizamos 

Catálogo - Mate-

mática, Comuni-

cação e Expressão  

1ª e 2ª série Não Localizamos Não Localizamos 

A Conquista da 

Matemática  

1ª série 1982 Giovanni Freitas  

Matemática para 

o curso moderno 

5ª série 1973 Scipione Di Pierro 

Netto  

Ciranda dos nú-

meros 

1ª série 1983 Ignez Barreto de Al-

meida Prado e Ana 

Maria Carvalho Chi-

quillo 

 

Ciranda dos nú- 2ª série 1983 Ignez Barreto de Al-
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Fonte: Elaborado pelas autoras da pesquisa baseada em informações do memorial do grupo escolar. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

meros meida e Ana Maria 

Carvalho  Chiquillo 

Matemática Bási-

ca - Manual do 

Professor 

 1985 Alceu Santos Mazziei-

ro 

 

Primeiros Passos 

na Matemática 

Moderna - Cole-

ção Dentes de 

Leite  

 Não Localizamos Helena Lopes 

A redescoberta da 
Matemática 

 Segundo informações de He-

loisa Silva na tese de doutora-

do esse livro foi elaborado na 

década de 1970. Sendo assim, 

―‘Redescoberta da Matemáti-

ca‘–Edições Tabajara, publica-

do em 1971/1972‖ (FRANCHI 

apud SILVA, 2006, p. 57). 

Antonieta Moreira 

Leite e Anna Franchi 


