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RESUMO 

 

Na presente dissertação apresentamos  uma construção aproximada de um momento 
histórico, a qual foi viabilizada por uma pesquisa cujo objetivo consistiu em 
compreender como ocorreu a formação matemática dos estudantes do Curso Normal 
do Instituto de Educação Régis Pacheco (IERP), localizado em Jequié-BA. O recorte 
temporal desta pesquisa compreende o período de 1959 a 1971, o marco inicial se refere 
ao ano em que a Escola Normal do citado estabelecimento foi inaugurada e 1971 foi 
estabelecido pelo fato do Curso Normal ter passado por alterações significativas a 
partir da Lei nº 5. 692 de 11 de agosto de 1971, vindo a mudar, inclusive, sua 
nomenclatura. Esta pesquisa está atrelada ao projeto “Tecendo o processo histórico de 
profissionalização docente, no âmbito da matemática, nos seus diferentes níveis de 
formação na Bahia, 1925 à década de 1980,” desenvolvido pela Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia, Universidade Estadual de Feira de Santana e Universidade 
Estadual de Santa Cruz. Como aportes teóricos fizemos uso da história cultural; 
utilizamos os conceitos de apropriação na perspectiva de Chartier, cultura escolar 
segundo Dominique Julia e história das disciplinas escolares de acordo com André 
Chervel. Adotamos a história oral temática, de acordo com o que propõe Meihy (1996), 
para produzir depoimentos com três docentes e cinco discentes da referida Instituição. 
As fontes nos oportunizaram entender que a Escola Normal do Instituto de Educação 
Régis Pacheco (IERP) surgiu em um contexto marcado pela ampliação da escolarização 
primária e por conflitos de interesses entre os que defendiam o ensino particular e os 
que lutavam em prol da institucionalização de escolas públicas de nível secundário em 
Jequié. Com base nas fontes, conjecturamos que na formação das normalistas dessa 
instituição, o ensino de matemática se consolidou a partir de duas perspectivas: a 
promoção de uma formação moral, cívica e religiosa de acordo com os ideais propostos 
para o professor primário na época, a qual tinha uma relação com os objetivos 
propostos para o ensino da matemática; e pela apropriação e institucionalização de 
saberes, oriundos das disciplinas de formação geral e de saberes advindos da formação 
profissional, ou seja, os saberes a ensinar e saberes para ensinar a matemática, 
respectivamente. 

 

Palavras-chave: História da Escola Normal do IERP. Formação Matemática no Curso 
Normal do IERP. Saberes a Ensinar Matemática. Saberes para Ensinar Matemática. 

 

 
 
 
 
 

 
 

            

          



ABSTRACT 
 

In the present dissertation, we present an approximate construction of a historical 
moment, which was made possible by a research whose objective was to understand 
how the mathematical formation of students of Curso Normal do Instituto de 
Educação Régis Pacheco (IERP), located in Jequié-BA, occurred. The temporal cut of 
this research comprises the period from 1959 to 1971, the initial milestone refers to the 
year in which the Escola Normal of the establishment was inaugurated,  and 1971 was 
established by the fact that the Curso Normal had undergone significant changes from 
the law no. 5 692 of August 11, 1971, even changing its nomenclature. This research is 
linked to the project "Tecendo o processo histórico de profissionalização docente, no 
âmbito da matemática, nos seus diferentes níveis de formação na Bahia, 1925 à década 
de 1980", developed by Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Universidade 
Estadual de Feira de Santana e Universidade Estadual de Santa Cruz. As theoretical 
contributions we made use of cultural history; we used the concepts of appropriation 
from Chartier perspective, school culture according to Dominique Julia and the history 
of school subjects according to André Chervel. We adopted the thematic oral history, 
according to what Meihy (1996) proposes, to produce testimonies with three teachers 
and five students from the institution. The sources allowed us to understand that the 
Escola Normal do Instituto de Educação Régis Pacheco  (IERP) emerged in a context 
marked by the expansion of primary schooling and by conflicts of interest between 
those who defended private education and those who fought for the 
institutionalization of secondary education schools in Jequié. Based on the sources, we 
conjecture that in the formation of the normalists of this institution, the teaching of 
mathematics was consolidated from two perspectives: the promotion of a moral, civic 
and religious formation according to the ideals proposed for the primary teacher at 
that  time, which had a relation with the objectives proposed for the teaching of 
mathematics; and for the appropriation and institutionalization of knowledge coming 
from the disciplines of general formation and knowledge derived from professional 
formation, that is, the knowledge to teach and knowledge for teaching mathematics, 
respectively. 

 

Keywords: History of Escola Normal do IERP. Mathematics formation on Curso 
Normal do IEPR. Knowledge to teach mathematics. Knowledge for teaching 
mathematics.  
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INTRODUÇÃO  

 

O ponto de partida do objeto de estudo desta pesquisa está intimamente 

relacionado ao meu interesse em compreender como se constituiu a formação do 

professor, enquanto sujeito profissional que tem suas concepções e práticas 

influenciadas por aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais.  

Esta pesquisa está atrelada aos propósitos do projeto: “Tecendo o processo 

histórico de profissionalização docente, no âmbito da matemática, nos seus diferentes 

níveis de formação na Bahia, de 1925 à década de 1980”1, desenvolvido por professores 

e alunos da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC) e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), nesta 

última, mais especificamente, pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em História do 

Ensino da Matemática (NEPHEMAT), do qual faço parte. Esse projeto se vincula a um 

projeto maior do Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil 

(GHEMAT): “A matemática e os primeiros anos escolares, processos de 

internacionalização, institucionalização, profissionalização e circulação de 1880-1970.” 

Por entendermos que as ações do presente estão articuladas com o passado e 

que o conhecimento histórico nos permite compreender o processo de formação dos 

professores, suas propostas, modificações e permanências, bem como suas 

repercussões na contemporaneidade, por entendermos também que as Escolas 

Normais contribuíram significativamente para o processo de profissionalização 

docente, buscamos realizar uma investigação histórica no intuito de compreender 

como ocorreu a formação matemática dos estudantes do Curso Normal do Instituto de 

Educação Régis Pacheco (IERP), em Jequié, no período de 1959 a 1971. Esse recorte 

temporal justifica-se pelo fato de o Curso Normal do IERP ter sido implantado em 1959 

e pelo mesmo ter passado por alterações significativas a partir da Lei nº 5. 692 de 11 de 

agosto de 1971, mudando, inclusive, sua nomenclatura. 

 

                                                           
1  Este projeto recebe apoio financeiro do CNPQ por meio do Edital da Chamada Universal 

MCTI/CNPQ n. 01/2016. 
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Vale destacar que o Instituto Estadual de Educação Régis Pacheco (IERP) 

atualmente é denominado de Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e 

Tecnologia da Informação Régis Pacheco (CEEP Régis Pacheco). Desde a sua fundação 

até o momento presente o colégio recebeu várias denominações, contudo, adotamos 

nesta pesquisa o nome IERP, por esse nome ser predominante em maior tempo de sua 

existência, além disso, a instituição ainda é conhecida pela maioria da população por 

essa designação. 

Salientamos que o presente estudo encontra sua relevância ao abordar uma 

história da formação matemática de professores no primeiro Curso Normal público do 

município de Jequié, já que até o momento não encontramos pesquisas nesse sentido. 

A interpretação das fontes, obtidas por esta pesquisa, possibilitaram a construção e, 

posteriormente, a disseminação de uma história a respeito da formação matemática 

dos professores primários formados no citado curso, em um dado período. 

A pesquisa foi realizada na perspectiva da história cultural que de acordo com 

Chartier (2002, p. 16–17) “tem por principal objetivo identificar o modo como em 

diferentes lugares e momentos uma determinada realidade é construída, pensada e 

dada a ler.” Nesse sentido, foi necessário compreender as apropriações e 

representações que foram construídas, ou seja, conhecer a forma como as pessoas se 

apropriaram de uma determinada cultura, as classificações e exclusões que originaram 

as configurações sociais, as quais foram produzidas pelas práticas políticas, sociais e 

discursivas em um dado tempo e espaço.  

Para Chartier (1991, p. 177), “não existe prática ou estrutura que não seja 

reproduzida pelas representações, contraditórias e em confronto, pelas quais os 

indivíduos e os grupos dão sentido ao mundo”. Chartier (2002) ainda afirma que as 

representações se constroem a partir das classificações e das exclusões que constituem, 

na sua diferença radical, as configurações sociais e conceptuais próprias de um tempo 

ou de um espaço. As estruturas sociais não são dadas, elas são produzidas pelas 

práticas culturais e sociais que de forma articulada demarcam e modelam as 

estruturas, dando origem às representações.  

 A noção de apropriação concebida por Chartier (2002, p. 26) é “reformulada e 

colocada no centro de uma abordagem de história cultural que se prende com práticas 



19 
 

diferenciadas, com utilizações contrastadas. Tal reformulação, que põe em relevo a 

pluralidade dos modos de emprego e a diversidade das leituras.” Em outras palavras, 

as pessoas não se apropriam da mesma forma de determinados discursos, elas os 

interpretam de formas distintas e essa apropriação tem uma ligação íntima com as 

representações. Ainda segundo Chartier (2002, p. 136-137). 

Pensar deste modo as apropriações culturais permite também que não se 
considerem totalmente eficazes e radicalmente aculturante os textos ou as 
palavras que pretendem moldar os pensamentos e as condutas. As práticas 
que deles se apoderam são sempre criadoras de usos ou representações que 
não são de forma alguma redutíveis à vontade dos produtores de discursos e 
de normas. [...] A aceitação das mensagens e dos modelos opera-se sempre 
através de ordenamentos, de desvios, de reempregos singulares que são o 
objecto fundamental da história cultural. 

Ou seja, as apropriações não ocorrem de forma neutra, elas são constituídas 

considerando os contextos em que as pessoas estão inseridas. A realidade é apreendida 

pelos sujeitos de maneira diferenciada, os quais têm uma forma própria de estarem no 

mundo e embora o sistema busque impor regras e normas tendo em vista um objetivo, 

esse sistema não anula as possibilidades de escolha e negociação que os indivíduos 

possuem. Assim, as representações são construídas em um campo de disputas, 

concorrências e competições que tem como desafio as relações de poder instituídas, 

desse modo, devemos compreender as práticas de apropriação cultural como formas 

diferenciadas de interpretação, nesse contexto, em que emergem consensos, 

discordâncias, conflitos e diferenças organizadas por estratégias de distinção ou 

imitação. (CHARTIER, 2002). 

Esta pesquisa se fundamenta também na concepção de cultura escolar de 

acordo com Dominique Julia e na concepção de disciplina escolar segundo Chervel. 

Desse modo, importa salientar que Julia (2001) nos alerta que ao tomarmos a cultura 

escolar como objeto de estudo não devemos estudá-la de forma desvinculada das 

relações de conflitos e consensos, estabelecidas com outras culturas que lhes são 

contemporâneas, em dado momento histórico estudado. Julia (2001) conceitua cultura 

escolar como um conjunto de normas que definem os conhecimentos e condutas que, 

respectivamente, devem ser ensinados e fazer-se aceitar na escola, caracteriza-se 

também como o conjugado de práticas utilizadas para o ensino desses conhecimentos 

e inculcação dos valores escolhidos.  
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O estudo a respeito da cultura escolar, além das normas e práticas, deve também 

ser realizado levando-se em consideração o corpo profissional que interpreta as 

normas impostas e as culturas que lhes são contemporâneas (cultura política, religiosa 

e popular), pois a escola não é um isolamento, ela se relaciona com o mundo exterior, 

o qual lhe propõe projetos educacionais, sobre os quais a escola pode apresentar apoio, 

tensões e resistências na execução dos mesmos. (JULIA, 2001). 

Chervel (1990) afirma que a história das disciplinas escolares é produto da 

construção histórica do ensino em épocas e contextos diferentes, pois a organização 

interna das mesmas é realizada a partir dos consensos abstraídos de discussões em 

torno dos métodos e conteúdos adotados. Assim, uma disciplina surge no currículo, 

se desenvolve e permanece ou pode vir a desaparecer. Diante disso, o autor destaca 

que o estudo das disciplinas escolares deve despender um esforço em interpretar tanto 

a história de seus conteúdos e métodos utilizados, bem como, as finalidades a que se 

propunha e os resultados que produziram.  

Diante do exposto, para compreender a formação matemática dos estudantes 

do Curso Normal do IERP, no período de 1959 a 1971, fez-se necessário compreender 

como a cultura escolar foi vivenciada por eles, considerando o contexto social, 

econômico, político e cultural da época, o valor dado ao conhecimento matemático, 

bem como, a forma como os docentes e discentes do Curso Normal interpretaram e 

negociaram com as normas instituídas, as quais, consequentemente, orientaram a 

prática educativa desses sujeitos. 

Nossa abordagem sobre o ensino da matemática no Curso Normal do IERP 

também se baseia na discussão realizada por Rita Hofstetter e Bernard Schneuwly 

(2017a), em virtude de que análises realizadas pela Equipe de Pesquisa em História 

das Ciências da Educação (ERHISE), da Universidade de Genebra, na Suíça, sobre a 

organização dos saberes profissionais institucionalizados para a profissão docente, 

têm revelado que as Escolas Normais oferecem uma formação tanto geral como 

profissional.  

Assim, essa formação se articula com dois tipos de saberes, os saberes a ensinar 

e os saberes para ensinar, os primeiros são “[...] produzidos pelas disciplinas 

universitárias, pelos diferentes campos científicos [...]” os segundos são oriundos das 
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cadeiras das ciências da educação, pedagogias teórica e prática, psicologia, didáticas e 

metodologias das disciplinas escolares, são saberes específicos para o exercício da 

docência, os quais constituem a expertise profissional, ou seja, caracterizam a profissão 

professor. (BERTINI; MORAES; VALENTE, 2017, p. 12). 

Ressaltamos que os capítulos terceiro e quarto também fazem referências aos 

saberes a ensinar e para ensinar matemática ensinados, os quais de acordo com Valente 

(2017) se referem àqueles que foram ensinados, com base em saberes 

institucionalizados, ou seja, se remetem ao “fruto de apropriações de propostas da 

modernidade pedagógica (VALENTE, 2017, p. 01).” Esses saberes são mencionados 

pelos depoentes quando estes rememoraram as práticas educativas e os conteúdos 

abordados no Curso Normal do IERP.  

Utilizamos a história oral temática numa perspectiva histórica, a qual “é quase 

sempre usada como técnica, pois articula, na maioria das vezes, diálogos com outros 

documentos” (MEIHY, 1996, p. 67). Assim, a história oral se caracteriza como um 

recurso utilizado para a elaboração de documentos, nesse sentido, utiliza-se de 

entrevistas como se fosse mais um documento. (MEIHY, 1996). Atualmente, servem, 

também, para articular ou complementar estudos realizados sobre a experiência 

pessoal ou de grupos, em um dado momento histórico. (MEIHY, 1996). 

Ressaltamos que as entrevistas foram realizadas com o uso de gravador, no 

intuito de dar maior precisão no momento da transcrição das histórias relatadas. As 

mesmas foram realizadas em data previamente agendada com os entrevistados, após 

o consentimento dos mesmos, por intermédio da leitura e assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

Os depoimentos coletados oralmente passaram por um processo de transcrição. 

Após a transcrição da entrevista, os entrevistados tiveram acesso ao texto transcrito 

para conferência e, dessa forma, puderam analisar e revisar a escrita dos depoimentos. 

Em seguida, entregamos aos depoentes uma cópia do texto revisado pelos mesmos e 

estes assinaram uma autorização para o uso de seu depoimento oral e transcrito. 

Destacamos que alguns dos depoentes ofereceram depoimento escrito, além do 

depoimento oral, alguns ainda autorizaram o uso de imagens e documentos, cedidos 

de seus arquivos pessoais. 
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A entrevista foi realizada com professores e alunos que, respectivamente, 

lecionaram e estudaram no Curso Normal do IERP, no período de 1959 a 1971. Os 

professores entrevistados foram: Émerson Pinto de Araújo, diretor e professor de 

história do IERP, atuou nesse instituto no período de 1952 a 1977, aproximadamente; 

Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos, professora e diretora do Curso Normal do 

IERP, atuou na instituição no período de 1952 a 1977, aproximadamente; Anísia Rosa 

Tourinho Simões de Carvalho, professora de desenho no Curso Normal do IERP, 

atuou na instituição no período de 1956 a 1986, aproximadamente. Quanto às alunas 

do Curso Normal do IERP, que contribuíram com esta pesquisa, foram: Magnólia 

Santana de Farias, discente no período de 1960 a 1962; Niza Guimarães Pereira, 

discente no período de 1963 a 1965; Dilma Santana Miranda, discente no período de 

1965 a 1967; Jaci Andrade Sturken, discente no período de 1969 a 1971 e; Nina Rosa 

Braga Cardoso, discente no período de 1970 a 1972. 

O roteiro de perguntas que norteou a entrevista teve como objetivo conhecer a 

formação dos professores, aspectos da cultura escolar da instituição, os conteúdos 

abordados no ensino da matemática no Curso Normal do IERP, as orientações teóricas 

e metodológicas abordadas no curso, os momentos de estágio, bem como os fatores 

que contribuíram com o processo de profissionalização docente, no período em estudo. 

Além dos depoimentos, utilizamos outros documentos como fontes históricas, 

entre os quais estão: pastas de estudantes concluintes, leis e decretos que 

regulamentaram o curso ou contribuíram de alguma forma para a fundação do 

mesmo, fotos, regimento da instituição, jornais, artigos de revistas, atas, edital de 

concursos, entre outros que tratam do ensino da matemática e da formação de 

professores no Curso Normal do IERP. A pesquisa documental foi realizada no 

Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), localizado em Salvador, no Centro 

Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Régis 

Pacheco (antigo IERP) e no Museu Histórico de Jequié João Carlos Borges, localizados 

na cidade de Jequié.  

Utilizamos também dois livros da coleção Didática na Escola Primária, 

encontrados na Biblioteca Municipal de Jequié, pelo fato que os mesmos, segundo 

Dilma Santana Miranda (2017), foram utilizados por ela e suas irmãs que fizeram o 
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Curso Normal do IERP. A citada ex-aluna ressalta que além de utilizá-los na Biblioteca, 

os livros dessa coleção foram comprados, o que nos leva a supor que tais livros eram 

bastante consultados.  

 Com base nas fontes citadas, elaboramos uma narrativa, entre outras possíveis, 

no intuito de apresentar nossa compreensão sobre o ensino da matemática no Curso 

Normal do IERP, já que esse foi o objetivo proposto por esta pesquisa. Ressaltamos 

que, em nosso texto, buscamos preservar a escrita original nas citações de documentos 

e livros antigos. 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos, no primeiro trazemos 

uma abordagem histórica sobre o processo de ampliação das Escolas Normais no Brasil 

e na Bahia, desvelando o elo entre ampliação da escolarização primária, 

institucionalização das Escolas Normais e profissionalização docente; abordamos 

também a respeito da criação do Ginásio Público de Jequié – primeira denominação 

dada ao Instituto de Educação Régis Pacheco (IERP) – e da Escola Normal do IERP, 

implantada como anexa ao citado ginásio. 

No segundo capítulo trazemos alguns aspectos relacionados à cultura escolar 

do IERP, por considerarmos o contexto em que se deu o ensino de matemática como 

de fundamental importância para o alcance dos objetivos propostos. Sendo assim, 

buscamos interpretar os ideais propostos no regimento da instituição e na legislação 

para a formação docente no Curso Normal, pontuando as apropriações que os sujeitos 

inseridos no contexto escolar fizeram de tais normatizações. 

No terceiro e quarto capítulos, abordamos sobre o ensino de matemática no 

Curso Normal do IERP, que se efetivava a partir dos saberes a ensinar e dos saberes para 

ensinar matemática, conforme mencionamos anteriormente.   
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CAPÍTULO 1  
 

UM OLHAR SOBRE A HISTÓRIA DAS ESCOLAS NORMAIS: DAS 
PRIMEIRAS INICIATIVAS À FUNDAÇÃO DA ESCOLA NORMAL 

DO IERP 

 

Antes de iniciarmos uma abordagem sobre o Curso Normal do IERP e o ensino 

da matemática no mesmo, no período de 1959 a 1971, consideramos pertinente fazer 

algumas observações a respeito de alguns acontecimentos marcantes no cenário 

educacional brasileiro, os quais se constituíram como de fundamental importância 

para o processo de profissionalização docente, bem como para a institucionalização do 

Curso Normal no Brasil e em Jequié. Entre esses acontecimentos, podemos destacar o 

crescimento quantitativo de escolas primárias, especialmente a partir da década de 

1920, e a preocupação com a qualidade do ensino ofertado nas mesmas, tendo em vista 

os ideais propostos para esse nível de escolarização. 

Julia (2001) afirma, como já mencionamos anteriormente, que ao tomarmos a 

cultura escolar como objeto de estudo, não devemos estudá-la de forma desvinculada 

das relações de conflitos e consensos estabelecidas com outras culturas que lhes são 

contemporâneas, em dado momento histórico estudado. Sendo assim, buscamos, neste 

capítulo, realizar uma discussão, apresentando o contexto social, político e econômico 

em que está inserido o Curso Normal no Brasil, bem como a circulação de ideias que 

ocorriam em âmbito nacional e internacional.  

 

1.1 – Escolas Normais no Brasil: primeiras iniciativas 

 

Rui Barbosa (1947) e Alípio França (1936) afirmam que a criação de Escolas 

Normais no Brasil não se constituiu como algo isolado, já que ocorria em âmbito 

mundial um processo de institucionalização das mesmas. Tanuri (2000) e Saviani 

(2009), ratificam a veracidade desse pensamento quando falam sobre a influência 

francesa na institucionalização das Escolas Normais no Brasil.  

 Rui Barbosa (1947) ao abordar sobre a reforma do ensino primário e das várias 
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instituições complementares da instrução pública, descreve o processo de 

institucionalização de Escolas Normais em diversos países, pontuando as semelhanças 

no currículo e suas influências sobre tais escolas no Brasil, informa também sobre o 

crescimento do quantitativo de escolas primárias e normais, a coeducação nestas e a 

feminização no público do magistério em diversos países no século XIX. 

Tanuri (2000) e Saviani (2009) asseguram que foi em decorrência da Revolução 

Francesa que surgiu a preocupação pela formação de professores e, assim, se 

consolidou o pensamento de criar uma instituição específica para esse fim, as Escolas 

Normais. No Brasil, com a independência, proclamada em 1822, percebeu-se a 

necessidade de investir em educação primária – para o ensino da população, a fim de 

estabelecer a nação brasileira – e na formação docente, já que era difícil encontrar 

pessoal preparado para exercer o magistério, devido à desvalorização da profissão e à 

falta de instituições para a formação desses profissionais.  

A necessidade de promover a formação de professores para o ensino primário, 

se justificava pelo pensamento de que o investimento nesse nível de ensino para a 

população menos favorecida era indispensável, num contexto político e econômico 

que vislumbrava o desenvolvimento do país, enquanto nação independente (TANURI, 

2000). Desse modo, a lei de 15 de outubro de 1827 instituiu a criação de escolas de 

primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do império.  

Contudo, a referida lei não apresentava iniciativas para a formação docente, somente 

para a recrutação destes. (ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 1827). 

 Com a constituição de 1834, ocorreu a descentralização da gestão da educação 

e as Escolas Normais passaram a ser criadas por iniciativa dos governantes das 

províncias.  Assim, surgiu em Niterói, a primeira Escola Normal, pelo decreto nº 10 de 

1835, a fim de institucionalizar a formação de professores para o exercício da docência 

nas escolas públicas. A partir desse momento, houve a implantação de outras Escolas 

Normais em outras províncias, como podemos observar no anexo A2. (TANURI, 2000). 

                                                           
2 O anexo A apresenta a emergência das Escolas Normais nas diferentes unidades federativas, desde o 
império à república. 
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Na visão de Alípio França (1936), o fato de que a Bahia criou a Escola Normal 

em 1836 e a manteve em funcionamento, fez dessa escola a primeira Escola Normal do 

Império, já que a do Rio de Janeiro foi suspensa por não ter oferecido os resultados que 

se esperava com a criação da mesma e, só a partir de 1874 é que foram criadas as 

demais Escolas Normais no Brasil. Ressaltamos que sob nosso ponto de vista, embora 

a Escola Normal do Rio de Janeiro tenha sido fechada, isso não anula a ocorrência de 

que a mesma foi a primeira Escola Normal instalada no país. Também consideramos 

pertinente salientar que a data mencionada por Alípio França, 1874, como o marco da 

criação das demais Escolas Normais não se ratifica em outras pesquisas, como exemplo 

podemos citar Araújo e Freitas (2008), os quais citam a criação de oito Escolas Normais 

no período de 1842 a 1873.  

Ainda segundo Alípio França (1936), a Escola Normal na Bahia se constituiu 

como um motor para o progresso da província baiana, a mesma possuía pessoal 

competente e habilitado, sua organização servia de inspiração para outras províncias 

que projetavam a implantação de uma Escola Normal, entre as quais, o autor cita 

Pernambuco, Minas e Sergipe. Essa afirmação nos leva a pensar que embora vários 

estudos apontem a Escola Normal de São Paulo como referência em âmbito nacional, 

esta não se constituiu como sendo a única referência a ser seguida pelas províncias ao 

longo da história das Escolas Normais.  

Tanuri (2000) argumenta que os primeiros 50 anos de existência das Escolas 

Normais no Brasil, se configurou como ensaios rudimentares e mal sucedidos. Tanuri 

(2000, p. 66) ainda pontua que as escolas eram desconhecidas e que em 1867, 

“registrando a existência de apenas quatro instituições desse gênero no país – no Piauí, 

em Pernambuco, na Bahia e no Rio”, lamentava-se o fato de que tais instituições não 

apresentassem nenhum aproveitamento notável, em virtude de suas deficiências.   

De acordo com França (1936), a lei nº 37, que instituiu a criação da Escola 

Normal na Bahia, foi decretada em 14 de abril de 1836, pelo presidente da província, 

Francisco de Souza Paraíso. A referida lei criou a Escola Normal, designando-a à 

habilitação das pessoas que se destinassem ao magistério da instrução primária, 

estabelecia que para ingressar na Escola Normal da Bahia, o aluno deveria ser: maior 
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de 16 anos, aprovado em alguma aula de instrução primária pública ou particular e 

comprovar que tinha bom comportamento.  

Segundo Rocha (2008), mesmo diante do incentivo do poder central com relação 

à implantação de Escolas Normais nas províncias, na Bahia, a primeira Escola Normal3 

foi fundada em 1836 e só passou a funcionar em 1842. Essa morosidade deveu-se ao 

fato de que a Bahia passou nesse período por dois movimentos revolucionários, a 

Revolta dos Malês4 e a Sabinada5.  

Alípio França (1936) também pontua que é em 1840 que os doutores, João Alves 

Portela e Manoel Correia Garcia – ambos comissionados para aprenderem o método 

mútuo em Paris, para cumprir o que previa a lei nº 37 de 1836 em seus artigo 3º6 e 4º7 

– após retornarem ao Brasil, são nomeados para assumirem a primeira cadeira de 

professor e de monitor da Escola Normal, respectivamente, em 29 de julho de 1840. 

Desse modo, considerando a perceptível importância dada ao método mútuo pela lei 

nº 37 de 1836, conjecturamos que a morosidade no processo de implementação da 

primeira Escola Normal da Bahia pode também ter sucedido, em decorrência do tempo 

                                                           
3 O anexo B apresenta uma imagem do prédio da Escola Normal da Bahia, em 1936. 

4  Revolta que explodiu em Salvador, em 1835, por escravos africanos. O movimento ficou conhecido 
como Revolta dos Malês, por serem assim chamados os negros muçulmanos que o organizaram, mas 
nem todos os malês participaram do movimento, assim como os escravos nascidos no Brasil, crioulos, 
não participaram. Na época da revolta, Salvador tinha 40% da população de escravos, muitos exerciam 
atividades diversas na zona urbana e alguns também trabalhavam na zona rural, essa inserção dos 
escravos na cidade contribuiu para a organização do movimento que defendia ideais de liberdade na 
Bahia. Naquela época, havia a possibilidade de um escravo ganhar o direito de ser homem livre após 
longos 9 anos de muito trabalho e poupança, mas não garantia a liberdade a todos nem a ascensão social 
de todos os libertos. (REIS, 2018). 

5   A Sabinada (1837-1838) foi liderada pelo jornalista e professor de medicina da Escola de Medicina de 
Salvador, Sabino Barroso. Essa revolta envolveu pessoas da classe média e do comércio de Salvador em 
torno das ideias federalistas e republicanas, buscou também um compromisso com os escravizados, 
propondo liberdade aos que nasceram no país e lutaram na revolta. Após cercarem Salvador por terra 
e mar, os revoltosos se envolveram numa luta com as forças governamentais, que resultou na morte de 
1800 pessoas e no fim do movimento. (FAUSTO, 1995). 

6 Art. 3º A primeira Cadeira, de que trata o artigo antecedente, será exercida por um Professor, e um 
Monitor Geral, que também será o Substituto d’aquelle, a segunda por um só Professor. (apud FRANÇA, 
1936, p. 8). 

7 Art. 4º Para prover a primeira Cadeira, fica authorisado o Presidente da Província a mandar á França 
dous indivíduos, que saibam o Francez, escolhidos em concurso, á fim de que aprendam perfeitamente, 
na Eschola Normal de Paris, o methodo theorico, e pratico do Ensino Mutuo, recomendando-os, á 
Missão Brasileira naquella Côrte, para que sejam considerados como alunos Francezes. (apud FRANÇA, 
1936, p. 8). 
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que se fez necessário para que os doutores enviados à Paris pudessem aprender o 

método e traduzir o Manual de Métodos Mútuos8 e Simultâneos9, que serviria como 

embasamento para o desenvolvimento das atividades de ensino do Curso Normal na 

Bahia. 

Além disso, de acordo com Araújo (1997), a implementação de projetos 

vislumbrando a melhoria da educação na província da Bahia encontrava alguns 

entraves, entre os quais, estava o fato de que havia mudanças constantes na ocupação 

do cargo da presidência devido à pouca confiança que os ocupantes deste cargo 

transmitiam ao monarca. Essa condição efêmera dos presidentes da província baiana 

acabava acarretando uma ineficácia na gestão da vida política, econômica e social.  

Em âmbito nacional, de acordo com Tanuri (2000), o número de Escolas 

Normais em funcionamento teve um crescimento significativo entre os anos 1867 a 

1883, isso é constatado quando se compara a quantidade de Escolas Normais no país, 

em 1867, à quantidade dessas escolas, em 1883, a saber, 04 e 22 Escolas Normais, 

respectivamente. Além disso, constata-se certo progresso com relação ao nível de 

qualidade das mesmas, o que comprova que houve incentivo do poder central na 

                                                           
8 O método mútuo surge no fim do século XVIII, com a intenção de possibilitar a alfabetização de um 
maior número de alunos, com um menor custo e em um prazo mínimo. Esse método foi sistematizado 
por Bell e Lancaster, vindo a ser conhecido também pelo nome de método de Lancaster. Nesse método, 
as crianças mais talentosas, eram selecionadas com base nos conhecimentos e habilidades, como 
também pelo bom comportamento. Essas crianças se encarregavam de ensinar outras crianças, se 
tornando monitoras. Nesse contexto, o professor assumia a função de inspetor, que fiscaliza se as ordens 
estavam sendo executadas.  Esse método também buscou organizar o ambiente da sala de aula em todos 
os seus aspectos, estrutura física da sala, sua dimensão com relação à quantidade de alunos, dimensões 
do estrado e de todo o mobiliário da sala, procurou também utilizar o tempo com precisão, mensurando 
o tempo gasto em cada atividade. Além disso, utiliza um sistema codificado de transmissão das ordens, 
assim, faz uso não somente da voz, como também do apito, do sinal, da campainha. (GAUTHIER; 
TARDIF, 2014). 

9 Segundo Gauthier e Tardif (2001) o método simultâneo implicou numa organização de uma classe 
homogênea e com uma estrutura física e disposição do mobiliário que possibilitasse ao professor ter a 
visão de todo o conjunto de alunos, no intuito de melhor dominá-lo. Nessa perspectiva, o mestre é o 
agente do ensino, o mesmo se situava diante dos alunos em um degrau chamado tribuna e assim, podia 
dar sua aula a todos os alunos, utilizando o mesmo livro e com um simples olhar controlar o 
funcionamento do grupo. Ainda de acordo com os autores, esse método apresentou também uma 
preocupação com: a gestão do tempo, a fim de manter os alunos ocupados, a gestão do espaço, fazendo da 
escola um mundo fechado de seu exterior e cuidadosamente dividido para classificar e situar os alunos, 
estabelecia também como deveriam ser a postura, o comportamento e os deslocamentos dos alunos e os 
mecanismos de controle. (GAUTHIER; TARDIF, 2014, grifo dos autores). 
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propagação dessas escolas pelas províncias, pelo menos nesse período. (TANURI, 

2000). 

De acordo com Bomeny (2017), as quatro décadas que sucederam à proclamação 

da república foram marcadas por reformas no âmbito educacional, visto que, no 

contexto emergente da industrialização10 no Brasil, com uma sociedade, agora não 

escravista e com um alto índice de analfabetos, demandava a qualificação profissional 

e moral dos sujeitos, a fim de prepará-los e discipliná-los para o trabalho industrial 

urbano, o trabalho na lavoura e, à obediência às leis, códigos de condutas e hierarquia 

social vigente, ou seja, se fazia necessário educar as pessoas de acordo com a moral do 

mundo do trabalho, tendo em vista os interesses do Estado.  

Nessa perspectiva, foram implantadas algumas reformas, inspiradas em ideias 

e projetos estrangeiros, o que revela a insatisfação com relação ao modelo de educação 

adotado no Brasil e a forte preocupação com os caminhos trilhados pelo país nessa 

área, bem como, a influência estrangeira na organização da educação brasileira 

(BOMENY, 2017).  

Embora a análise do contexto educacional durante a república velha evidencie 

disparidade no desenvolvimento da educação nas unidades da federação, em âmbito 

nacional apresentava-se uma preocupação em investir na educação da população e, 

por sua vez, na formação docente, no intuito de diminuir o índice de analfabetismo do 

país, tendo em vista o progresso econômico por intermédio da industrialização. Sendo 

assim, as Escolas Normais vieram a se proliferar a partir do século XX, com a 

implementação das ideias liberais de educação e extensão do ensino primário a todas 

                                                           
10  De acordo com Ribeiro (1992), mesmo após a proclamação da república o modelo econômico 

brasileiro continuava a ser o agrário-comercial exportador dependente, o qual foi iniciado com a 

abertura dos portos após a chegada da família real portuguesa ao Brasil.  Esse modelo se manteve até a 

década de 1920, quando começou a se estruturar um modelo econômico nacional desenvolvimentista 

com base na industrialização.  Segundo Guiraldelli Júnior (2016) a modernização do país iniciada com 

a chegada da família real foi se estendendo nos anos posteriores, na década de 1850, com o 

desenvolvimento da lavoura cafeeira, houve um maior incentivo à modernização tendo em vista a 

industrialização. Em 1870 já constatava-se o desenvolvimento de algumas atividades industriais, mas é 

a partir da década de 1920 que nota-se um crescimento dessas atividades. Durante a década de 1930 o 

Brasil continuou se industrializando e se urbanizando, 1933 apresentou um crescimento significativo 

das atividades urbano-industriais e um declínio das atividades agrícolas.  
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as camadas da população, com a implantação de um sistema público de ensino, 

legalizado pela constituição de 1934. (TANURI, 2000).  

Segundo Guiraldelli Júnior (2006), na década de 1920, após a primeira guerra 

mundial, os Estados Unidos emerge como potência econômica, sobrepondo-se à 

Inglaterra. O Brasil que, até aquele momento, tinha a Inglaterra como credora, passa a 

ter os Estados Unidos como credor também e, consequentemente, começa a absorver 

de modo mais intenso a literatura pedagógica deste país. Desse modo, o modelo de 

educação vigente no Brasil passa a ser paulatinamente alterado de acordo com as 

influências norte-americanas, as quais se fariam presentes no movimento do otimismo 

pedagógico, da Escola Nova, entre outros.  

Ribeiro (1992) descreve as décadas de 1920 e 1930 como épocas marcadas pela 

crise do modelo econômico agrário-comercial exportador dependente e início da 

estruturação do modelo econômico nacional-desenvolvimentista, com base na 

industrialização, período marcado também pelo declínio das oligarquias e por uma 

série de revoltas, devido à insatisfação e ao desejo de mudança por parte da população.  

Nesse contexto de agitação e contestação com relação ao regime estabelecido, 

surgem também inquietações referentes ao modelo de educação vigente, visto que 

diante das mudanças no âmbito econômico que impunham novas demandas, estava 

perceptível a insuficiência do atendimento escolar elementar que acarretava altos 

índices de analfabetismo. A década de 1920 foi o auge de preocupações em torno da 

educação, na qual intelectuais e educadores incentivaram debates, planos e reformas 

no intuito de recuperar o atraso brasileiro no âmbito educacional e de promover um 

ensino de qualidade. (RIBEIRO, 1992). 

Os problemas no âmbito educacional passavam a ser tratados por educadores 

que acreditavam que a multiplicação de instituições escolares seria o veículo para 

vencer o problema do analfabetismo e atender grandes camadas da população, a fim 

de promover o progresso do país, essa crença foi denominada de entusiasmo pela 

educação. Acreditava-se também que a formulação de doutrinas sobre o processo de 

escolarização indicaria o caminho para a verdadeira formação do homem, a essa 

crença denominou-se otimismo pedagógico. (RIBEIRO, 1992). 
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Ressaltamos que diante das mudanças econômicas e sociais do país ocorreu a 

expansão dos grupos escolares, criados na década de 1920, a fim de intensificar a 

formação primária e também a técnico-profissional, no intuito de atender às demandas 

do processo de industrialização. No entanto, não houve um acompanhamento dos 

professores formados com relação ao crescimento do quantitativo de escolas primárias. 

Sendo assim, cresceu a preocupação concernente à formação de professores para 

atuarem no nível primário.  Na Bahia, essa preocupação com a formação docente fica 

perceptível ao observarmos o crescimento do quantitativo de Escolas Normais desde 

o período de sua implantação, em 1836, até o ano de 193711. 

Nesse contexto, há uma grande disputa no cenário educacional com relação ao 

modelo de educação que deveria ser ofertado nas escolas brasileiras. Nesse cenário de 

contradições de ideias e de desenvolvimento econômico, Getúlio Vargas12, em 1º de 

novembro de 1932, nomeou uma comissão para a elaboração do anteprojeto 

constitucional, que deveria ser aprovado no ano seguinte pelo governo provisório. No 

mesmo ano, a Associação Brasileira de Educação (ABE), decidiu formar uma comissão 

composta por delegados, representantes de cada estado, que teria a incumbência de 

elaborar um estudo sobre as atribuições respectivas dos governos federal, estadual e 

municipal com relação à educação (GUIRALDELLI JÚNIOR, 2016). 

Conforme aborda Guiraldelli Júnior (2006), a proposta do ideário liberal13 na 

educação acabou influenciando determinados setores da sociedade brasileira e se 

tornando agradável a boa parte do povo, já que buscava legitimar reivindicações pela 

                                                           
11 O anexo C apresenta a criação e fechamento de Escolas Normais na Bahia, no período de 1836 a 1937. 
O livro intitulado “Escolas Normais da Bahia: olhares e abordagens,” organizado por Ione Celeste de Souza 
e Antônio Roberto Seixas da Cruz nos ajuda a compreender o contexto em que se deu a criação de 
algumas Escolas Normais da Bahia. 

12 Nasceu em 1882 e faleceu em 1954, foi presidente do Brasil entre os anos de 1930 a 1945 e de 1951 a 
1954. Além de presidente foi deputado estadual, deputado federal, ministro da fazenda e governador. 
(ABREU, 2016a). 

13 O ideário liberal de educação foi uma vertente forte no período, em que vários de seus teóricos e 
defensores eram ocupantes de cargos públicos no âmbito federal, estadual e municipal, entre eles, 
Francisco Campos, empreendedor de uma reforma educacional que se efetivou a partir de 1931 e, autor 
da constituição do Estado Novo. No Brasil, esse ideário se inspirava nas ideias de Anísio Teixeira, 
Fernando de Azevedo e Lourenço Filho e defendia um modelo de educação crítica que fosse capaz de: 
possibilitar aos indivíduos se defenderem do processo de manipulação; promover a igualdade de 
oportunidades e democratização; fazer do contexto escolar um lugar de aprendizagem, de forma ativa; 
distribuir os jovens no mercado de trabalho, de acordo com a competência dos mesmos e; fazer da escola 
um espaço de assistência social. (GUIRALDELLI JÚNIOR, 2016). 



32 
 

expansão da rede escolar e pela qualidade do ensino. O ideário liberal fundamentou o 

discurso de muitos teóricos e de pessoas que ocupavam cargos governamentais, 

embora nem sempre estes o pronunciavam com sinceridade. Entre os defensores 

ardorosos desse ideário podemos citar Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e 

Lourenço Filho, os três grandes signatários do “Manifesto dos Pioneiros de 193214.” 

Segundo Guiraldelli Júnior (2016), esse ideário influenciou a elaboração do texto 

da constituinte de 1934, o qual propôs que a educação deveria promover uma 

formação humana (formação integral do sujeito), ser geral, leiga e gratuita, defendia 

que a gratuidade e obrigatoriedade se estendessem ao ensino secundário, dava aos 

estados competência para administrar e custear seus sistemas de ensino e 

possibilidade de autonomia progressiva para os municípios, além de estabelecer um 

percentual de impostos que a União, estados e municípios deveriam destinar à 

educação.   

Apesar de ter assinado a constituição de 1934, Getúlio Vargas acabou 

decretando um golpe militar em 193715. Desse momento em diante, Getúlio dava nova 

direção à educação a partir da constituição de 1937 e, posteriormente, com as Leis 

                                                           
14 O Manifesto dos Pioneiros de 1932 foi redigido por Fernando de Azevedo e, apesar de representar 

tendências diversas de pensamento, sistematizou uma autêntica concepção pedagógica, indo da 

filosofia da educação até formulações didático-pedagógicas, passando pela política educacional. Esse 

documento defendia a primazia dos problemas educacionais frente aos demais, por outro lado afirmava 

que as reformas educacionais não deveriam estar dissociadas das reformas econômicas, propôs que a 

escola se adequasse à nova sociedade.  Nessa perspectiva, o texto apresentou as finalidades e os valores 

permanentes e mutáveis da educação, com base no pensamento de que a educação varia sempre em 

função de uma concepção de vida, e de acordo com a tendência e a estrutura da sociedade em cada 

época. Naquele momento, a educação deveria se fundamentar no trabalho e substituir a antiga 

concepção burguesa de educação, ou seja, superar os limites das classes e preparar-se para formar a 

hierarquia democrática, por intermédio do recrutamento das capacidades em todos os grupos sociais.  

(GUIRALDELLI JR., 2006). Vamos conversar sobre o termo sucumbir. 

15 O ano 1937 marcou a derrubada da aristocracia rural e o início do modelo econômico nacional-

desenvolvimentista, no governo de Getúlio Vargas que ficou conhecido como Estado Novo (1937-1945).  

Esse modelo econômico se estendeu até a década de 1950. (RIBEIRO, 1992). 
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Orgânicas definidas pelo ministro da educação, Gustavo Capanema16. Em 1942, essas 

leis invertiam as tendências democráticas conquistadas na constituinte de 1934. As 

Leis Orgânicas se constituíram em seis decretos, promulgados no período de 1942 a 

1946, os quais ordenavam o ensino primário – Decreto-lei n. 8.529, de 02 de janeiro de 

1946 –, secundário – Decreto-lei n. 4.244 de 9 de abril de 1942 –, normal – Decreto-lei n. 

8.530, de 02 de janeiro de 1946 –, industrial – Decreto-lei n. 4.073, de 30 de janeiro de 

1942, comercial – Decreto-lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943 e, agrícola – Decreto-

lei n. 9.613 de 20 de agosto de 1946. (GHIRALDELLI JR., 2016). 

Considerando o exposto, é pertinente destacar que de acordo com Saviani (2009) 

o processo de organização do campo educacional que teve início na década de 1920, 

impulsionado pelo movimento renovador, implicava na profissionalização da 

atividade dos educadores, de modo geral, e dos professores, em particular, o que 

acarretava a necessidade de uma formação específica destes profissionais e culminava, 

consequentemente, no imperativo de criação de mais Escolas Normais para tal 

finalidade. Esse movimento deu maior visibilidade às críticas direcionadas ao modelo 

de formação ofertado pelo Curso Normal, que naquele momento dava mais 

importância à prática em detrimento da teoria.  

Assim, houve um empenho por parte do movimento renovador para oferecer 

um modelo de formação que corrigisse as distorções apresentadas no curso, tais 

propostas foram legitimadas na Lei Orgânica do Ensino Normal – decreto-lei nº 8.530 

de 02 de janeiro de 1946. É pertinente ressaltar que apesar de o regime republicano 

acelerar o desenvolvimento das Escolas Normais, até 1946 essas escolas não possuíam 

diretrizes estabelecidas pelo governo federal, sendo assim, as reformas instituídas 

foram elaboradas em âmbito estadual.   

                                                           
16 Gustavo Capanema Filho nasceu em Pitangui (MG), em 1900. Formou-se pela Faculdade de Direito 

de Minas Gerais, em 1923. Em 1930, apoiou Getúlio Vargas como candidato à presidência nas eleições, 

sendo este derrotado; tornou-se oficial de gabinete do governador de Minas Gerais, Olegário Maciel 

Capanema; foi partidário decidido do movimento revolucionário que depôs Washington Luiz e 

conduziu Getúlio Vargas ao poder nesse mesmo ano. Em 1933, com a morte de Olegário Maciel atuou 

como interventor federal interino do estado de Minas Gerais. Em 1934 foi nomeado para dirigir o 

Ministério da Educação e Saúde, vindo a permanecer no cargo até o fim do estado Novo, em outubro 

de 1945. (ABREU, 2016b). 
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Segundo Tanuri (2000), a partir da institucionalização da Lei Orgânica do 

Ensino Normal, esse nível de ensino, em todo o país, passou a ter as seguintes 

finalidades: formar professores para o ensino primário, formar administradores para 

as escolas primárias, desenvolver conhecimentos e técnicas para a educação infantil. 

Além disso, dividiu o ensino normal de segundo grau em dois cursos: o curso de 

primeiro ciclo, ministrado nas Escolas Normais Regionais, promovendo a formação de 

regentes do ensino primário, com duração de quatro anos; e o curso de segundo ciclo, 

ministrado nas Escolas Normais e nos Institutos de Educação, que formava o professor 

do ensino primário, porém, com duração de três anos, só podendo ser realizado após 

a conclusão do ginásio, esses ciclos separavam a formação geral da formação 

profissional. Tanuri (2000, p. 84) acrescenta que: 

O currículo do curso de primeiro ciclo incorria nas velhas falhas que 
motivaram críticas às escolas normais, ou seja, contemplava 
predominantemente disciplinas de cultura geral, restringindo a formação 
profissional tão somente à presença de duas disciplinas na série final: 
psicologia e pedagogia, bem como, didática e prática de ensino. Já a escola 
normal de segundo ciclo, de par com algumas disciplinas de formação geral, 
introduzidas na série inicial, contemplava todos os “fundamentos da 
educação” que já haviam conquistado um lugar no currículo, acrescidos da 
metodologia e da prática de ensino.  

Essa nova organização contribuiu para o processo de expansão das Escolas 

Normais e consolidação do ensino normal no Brasil como o responsável pela formação 

do professor do ensino primário. Outro fator que colaborou com essa expansão foi a 

criação de Escolas Normais por parte da iniciativa privada e municipal. (TANURI, 

2000).  Em consonância ao que afirma Tanuri (2000), constatamos que em Jequié, as 

duas primeiras Escolas Normais – ambas de segundo ciclo – foram implementadas por 

instituição privada e por iniciativa do governo estadual com o apoio do governo 

municipal, respectivamente, conforme veremos a seguir. 

 

1.2 Fundação do Instituto Estadual de Educação Régis Pacheco (IERP) e da Escola 
Normal anexa 
  

 Antes de apresentarmos a história da fundação da Escola Normal do IERP, 

consideramos pertinente falar a respeito da criação do Ginásio Estadual de Jequié – o 

qual recebeu a Escola Normal como anexa, posteriormente – já que os conflitos de 
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interesses que permearam o contexto de implantação do ginásio público de Jequié, 

também se fizeram presentes durante o processo de implantação da Escola Normal, 

que foi prometida juntamente ao Ginásio Estadual de Jequié, mas só veio a ser 

instalada sete anos depois da fundação do citado ginásio. 

O Instituto de Educação Régis Pacheco (IERP), inicialmente denominado 

Ginásio Estadual de Jequié, foi inaugurado em 19 de março de 1952, conforme afirma 

a Cópia da ata da sessão solene da instalação e inauguração do citado ginásio, 

publicada no Jornal O Labor, em 10 de abril de 1952. Entretanto, esse ginásio havia sido 

instituído legalmente pela lei nº 130 de 14 de dezembro de 1948. O que inviabilizou a 

inauguração desse ginásio em um intervalo de tempo menor? Na sequência 

buscaremos responder essa questão. 

Embora o ginásio público de Jequié só fora inaugurado em 1952, o sonho e 

anseio da população por adquirir esse estabelecimento de ensino público, bem como a 

luta pela implementação do projeto que vislumbrava a construção do referido ginásio 

antecedeu esta data e foi de fundamental importância para a conquista dessa 

instituição.  O retardamento de sua inauguração deu-se, principalmente, em razão dos 

conflitos de interesses políticos ocorridos na época.  

Ao relatar sobre o processo de implantação do IERP, Émerson Pinto de Araújo 

(2017)17 destaca inicialmente a conquista do Ginásio de Jequié, instituição particular 

que ofertava Curso Ginasial e Curso Normal, a qual posteriormente provocou reações 

contrárias à implantação de um Ginásio Público na cidade. A fundação de ambos os 

estabelecimentos de ensino deveu-se principalmente ao contexto econômico e social 

da época. Segundo Émerson Pinto de Araújo (2017): 

Naquele tempo, Jequié era mais importante do que Conquista [Vitória da 
Conquista]. Até mil novecentos e trinta e pouco, porque os trilhos da Estrada 
de Ferro de Nazaré chegaram em Jequié no dia 15 de novembro de 1924. [...] 
Então, o quê que acontecia: todo norte de Minas, inclusive Conquista, vinha 

                                                           
17  Emerson Pinto de Araújo nasceu aos 11 dias do mês de fevereiro de 1926, em Salvador. Após 
aprovação no concurso público realizado em Salvador, em 1953, passa a ocupar a cadeira de História 
Geral e do Brasil no IERP, diretor geral desta instituição no período de 1959 a 1962, foi um dos 
fundadores do Conselho Comunitário, da Associação Jequieense de Imprensa, do Clube da Imprensa, 
da Academia de Letras de Jequié, foi vereador de Jequié no período de (1951-1955) e presidente da 
Câmara Municipal no período de (1953-1955), cronista e colaborador de vários jornais e revistas e autor 
de livros que narram a história de Jequié. (ENTREVISTÃO: PROF. EMERSON PINTO, 2006). 
Atualmente ministra palestras a respeito da história de Jequié e contribui com o processo de escrita da 
história da citada cidade com depoimentos orais. 
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para Jequié, porque todo movimento era feito através da estrada de ferro. 
Jequié só perdeu essa posição geoeconômica da região quando surgiu o 
transporte rodoviário. Com o advento do transporte rodoviário, 
automaticamente a estrada de ferro entrou em declínio. O escritório da 
estrada de ferro se fechou, mas estava programada para seguir até Vitória da 
Conquista.  

Antes da estrada de rodagem, Rio-Bahia, chegar à Jequié, esteve aqui o 
professor Antônio Félix de Brito18. Antônio Félix de Brito veio com vontade 
de estabelecer um ginásio em Jequié. Conquista estava interessada, mas Jequié 
ainda era o centro da região. Houve uma série de propostas, Conquista 
querendo puxar para lá o ginásio a ser implantado. Precisava-se de alguma 
verba para sua instalação. Foi quando Vicente Grilo, proprietário de um 
sobrado, declarou: _ “Não tem problema, o edifício Grilo está às ordens para 
a instalação do ginásio. Quando puderem pagar o aluguel paguem, mas não 
será por causa disso que Jequié ficará sem ter um ginásio.”  

Segundo o depoente Émerson Pinto de Araújo (2017), nas décadas de 1940 e 

1950, Jequié se estabelecia como um centro econômico no estado da Bahia, fato que 

favoreceu a conquista do Ginásio Particular denominado Ginásio de Jequié e, 

posteriormente, do Ginásio Público para esta cidade, pois tal conjuntura agregou um 

maior número de habitantes na cidade e consolidou uma infraestrutura que impôs a 

necessidade de escolarização para a população jequieense. 

É pertinente destacar que em âmbito nacional, o final da década de 1950 e início 

da década de 1960 se constituíram como um período áureo do desenvolvimento 

econômico19 , repercutindo na necessidade de realizar um maior investimento em 

educação pública (RIBEIRO, 1992).   

Nesse contexto, de acordo com o depoente Émerson Pinto de Araújo (2017), a 

criação do Ginásio de Jequié, instituição de ensino particular – conhecida também 

como Ginásio do Padre – deveu-se à necessidade de escolarizar a maior parte da 

população e que após algum tempo: 

                                                           
18 Educador pioneiro da cidade de Jequié, implantou o Ginásio de Jequié com o apoio de Vicente 

Grilo.(CALHEIRA,  2003). 

19 Em 1956, assume a presidência do país, Juscelino Kubitscheck de Oliveira e o vice, João Goulart, com 

o programa de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Nessa perspectiva, investiram, principalmente, em 

energia, transporte, na construção de Brasília e em indústrias de bens de consumo duráveis, de produtos 

químicos e de produção de equipamentos. No âmbito educacional, atrelou a educação ao 

desenvolvimento, desse modo, incentivou o ensino técnico profissionalizante, colocando o nível médio 

e até o primário com a incumbência de formar os sujeitos para o trabalho. A ênfase no desenvolvimento 

não resultou em um crescimento da qualificação do magistério, sendo assim, o ensino primário 

continuou com um alto índice de professores leigos. (GUIRALDELLI JR., 2016). 
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[...] veio o movimento para a criação de um ginásio público. Esse movimento 
provocou uma reação muito grande na Câmara de Vereadores. Alguns 
vereadores defendiam o Ginásio de Jequié, afirmando que isso iria contribuir 
para que o ginásio do padre perdesse alunos. Surgiu, então, um movimento 
contra a criação do ginásio oficial, diziam que era preferível que o Estado 
concedesse bolsas de estudos para os estudantes pobres, porque assim 
satisfaria às duas partes. Mesmo assim, prosseguiu o movimento em favor da 
criação de um ginásio público. Era governador da Bahia, Otávio Mangabeira 
e, secretário da educação, Anísio Teixeira20, um dos maiores educadores do 
Brasil. (ARAÚJO, 2017). 

A partir da análise desse depoimento constatamos que entre os motivos que 

contribuíram para a morosidade na implementação de um ginásio público em Jequié, 

estava a preservação de interesses por parte daqueles que defendiam o ensino 

particular. 

Essa morosidade fica perceptível em várias matérias do Jornal O Labor21 o qual 

se consolidou como um instrumento de fundamental importância para a solicitação da 

criação de um ginásio público em Jequié, assim como para divulgação do andamento 

do processo de implementação do projeto destinado à construção do citado ginásio e 

reivindicação da inauguração do mesmo. Segundo pontua Calheira (2003, p. 116) “a 

instalação do Ginásio Estadual de Jequié, foi considerada na época, 195122, a mais 

significativa vitória do jornalismo do interior do estado, a mais importante realização 

na área educacional da região e a mais consagradora conquista do jornalista Astrê 

                                                           
20 Nasceu em Caetité, em 12 de julho de 1900. Bacharel em direito, em 1924 assume a Direção da 

Instrução Pública na Bahia. Em 1927 vai para os Estados Unidos, em 1928 cursa uma pós-graduação na 

Universidade de Columbia, Anísio é influenciado por John Dewey e se torna dinamizador de suas 

teorias no Brasil. Em 1947 se tornou Secretário da Educação do Estado da Bahia, permanecendo no cargo 

até 1951. De 1952 a 1964 atuou como Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Desapareceu 

no dia 11 de março de 1971 e é encontrado morto no fosso de um elevador no dia 14 do mesmo mês. 

(COUTINHO, 2010). 

21  O jornal O Labor era um semanário social, político e noticiário que denunciava o banditismo, 
reivindicava os direitos dos cidadãos na região, buscando a aplicação das leis trabalhistas e 
previdenciárias no intuito de garantir uma vida digna dos trabalhadores e da classe menos favorecida. 
Além disso, lutou em favor da educação pública, justiça gratuita, empregadas domésticas e 
comerciários, como também contribuiu no desenvolvimento cultural, artístico e político de Jequié. Esse 
jornal apoiou os primeiros movimentos estudantis em Jequié na década de 50, os quais reivindicavam 
escola pública, reforma agrária, defesa da Petrobrás, reflorestamento rural, reforma do ensino, criação 
de cursos profissionalizantes, bolsas de estudo e a criação da Casa do Estudante, onde os estudantes se 
reuniram e fundaram a Associação Jequieense dos Estudantes Secundários (AJES), sob a liderança de 
Deodoro Astrê, membro do jornal O Labor. (CALHEIRA, 2003). 

22 O Ginásio Estadual de Jequié já havia sido construído em 1951, mas sua inauguração se deu em 1952. 
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Santos23.” 

Numa retrospectiva histórica, percebemos que o jornal O Labor, a princípio 

servia para a população como um canal para expor suas necessidades e anseios por 

um ginásio público. Isso é notório em inúmeras matérias do citado jornal, nas quais 

percebemos que a finalidade do mesmo foi apresentar a necessidade do povo de obter 

um ginásio e reivindicar a implantação do mesmo, tais iniciativas são apontadas como 

resultado de seu papel social, vejamos: 

Nós da Imprensa sabemos que não somos nenhuma autoridade 
administrativa para construir materialmente, para ordenar, mas temos o 
dever de ouvir os lamentos do povo, desse povo que a todo momento nos 
procura, confiante de que podemos servir de seu porta-voz, para levar aos 
ouvidos de quem de direito, dos que podem dar jeito nos seus tristes 
sofrimentos, socorrer suas necessidades, e, desta coluna, que é a nossa 
TRIBUNA, transmitir as mágoas do povo, seus gemidos, suas dores. (O 
LABOR, 1950a, p. 01) 

Nessa perspectiva, O Labor trazia constantemente em suas publicações, os 

apelos da população para a implantação do ginásio público, servia como um canal de 

cobrança ao governo, à medida que buscava ressaltar a carência e desejo do povo por 

instrução pública e apelava constantemente aos poderes governamentais por 

intervenção nesse sentido. Os apelos foram realizados aos governantes locais, 

estaduais e até ao presidente Getúlio Vargas. Quanto aos motivos apresentados pelo 

jornal, O Labor, com relação à necessidade de um ginásio público, o mesmo ressalta: 

Desejamos um GINÁSIO PÚBLICO para Jequié porque aqui vivemos a quase 
26 anos e, pelas colunas da imprensa nos habituamos ajudar construir para o 
progresso do município e bem estar da coletividade e nunca para a 
conservação do atraso e da ignorância, e jamais procurar atrofiar ou fazer 
retardar aquilo que o povo mais necessita para sua grandeza moral, material 
e espiritual, como seja, no momento, um estabelecimento de instrução para 
todos. 

Desejamos um GINÁSIO PÚBLICO porque sabemos Jequié possuir para mais 
de 100.000 habitantes e em cujas famílias alunos para mais de um ginásio 
Público que, pôr ipote – se [sic], fosse limitado o número de 2.000 alunos, 
ainda ficariam alunos para mais 4 ou 5 Ginásios particulares, caso não 

                                                           
23 Jornalista e Cirurgião dentista levou através do jornal “O Labor”, no qual era diretor e proprietário, a 
campanha em prol da implantação do ginásio público em Jequié para ruas, igrejas, escolas, entidades 
sociais etc. Ele “preparava e fazia circular manifestos e outros impressos, buscando sensibilizar a 
população quanto à importância do ginásio público” para Jequié, transformou a redação do referido 
jornal na sede de um movimento, em prol da instalação e inauguração do citado ginásio. Astrê colheu 
assinatura de todos que defendiam a construção do ginásio público e levou às autoridades públicas 
municipais, estaduais e federais e a vários órgãos de imprensa do país, consequentemente, se tornou 
vítima de uma perseguição por parte dos defensores do ensino privado. (CALHEIRA, 2003, p. 116-117). 
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mantivessem seus preços exorbitantes. 

Desejamos um GINÁSIO PÚBLICO porque vemos o quanto padece e quantas 
“voltas” dão algumas dezenas de paes [sic] de família para custearem as 
despesas de um filho num estabelecimento particular. (E os que tem 4 ou 5 
filhos?). E também sabemos de centenas de famílias que muito prezam aos 
seus filhos, e derramam lágrimas sentidas por verem crescer homens e 
mulheres, dentre eles muitas inteligências perdidas por não poderem seus 
pais dar-lhe pelo menos um curso ginasial. (O LABOR, 1950b, p. 01). 

Como demonstra o excerto acima, os argumentos utilizados pelo citado jornal 

eram basicamente as necessidades da população por instrução pública devido à falta 

de condições de várias famílias em custearem as despesas de uma instituição 

particular, bem como, a repercussão de tal ginásio para o progresso da cidade, 

considerando o quantitativo de habitantes na cidade, o que acabava onerando os cofres 

públicos, caso estes fossem custear bolsas em ginásios particulares para atender a 

todos os sujeitos que desejavam e atendiam os critérios para matrícula neste nível de 

ensino.  

O citado jornal também apresentou a necessidade urgente de escolarização da 

população diante das mudanças econômicas e sociais. 

O povo reclama seu Ginásio. Um Ginásio onde os filhos dos menos 
afortunados possam beber um pouco das águas da ciência e letras, e ademais 
na época que atravessamos, que até para ser caxeiro de venda se exigem um 
indivíduo que possua um curso ginasial. A época não admite mais o 
analfabeto nem o similetrado. [...] (O LABOR, 1950d, p. 01) 

Diante das expectativas da população com relação à construção do ginásio, o 

mesmo se tornou também um trunfo de alguns políticos, os quais viam nesse sonho 

um veículo para promoção de suas candidaturas. Alguns desses políticos também 

utilizavam o jornal O Labor para divulgar tais promessas.  

Sendo assim, intuímos que esse jornal não era isento de interesses políticos 

partidários, pois o mesmo era utilizado por alguns candidatos no intuito de contribuir 

para a construção de uma imagem social positiva de si mesmos diante da sociedade e 

se apresentarem como fonte de esperança para o alcance das reivindicações da 

população, conjecturamos que essa estratégia gerava os resultados esperados, já que 

os candidatos divulgados no citado jornal foram vencedores nas eleições de 1950, 

pressupomos também que o mencionado jornal era visto como um defensor dos 

interesses dos menos favorecidos. Consideramos pertinente destacar também que 

constatamos que Jovino Astrê Santos (Astrê Santos) foi eleito a vereador, em 1950, pelo 
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partido Trabalhista Brasileiro, conforme podemos visualizar no anexo D. Desse modo, 

conjecturamos que suas ações em prol da inauguração do ginásio público 

apresentavam também interesses políticos. 

O jornal O Labor buscou por intermédio de seu status social favorecer a 

campanha eleitoral dos candidatos que se comprometeram com a construção do 

Ginásio Público de Jequié, entre eles, Régis Pacheco, o qual obteve em Jequié a maioria 

de votos para governador nesta cidade24. Régis Pacheco foi eleito a governador e 

tomou posse em janeiro de 1951, para o quatriênio de 1951-1955, sob expectativas 

cautelosas e oposições declaradas (TAVARES, 2001).  

De acordo com Calheira (2003, p. 117-118) alguns acontecimentos foram 

decisivos para a conquista do ginásio público, entre os quais está o fato de Astrê 

Santos, diretor do jornal O Labor, ser amigo de Régis Pacheco, sendo que este 

costumava se reunir com Astrê Santos e em uma dessas reuniões, ainda antes de se 

eleger a governador, Régis Pacheco prometeu que sendo eleito, estaria realizando o 

sonho de seu amigo, o qual se referia à construção do ginásio público de Jequié.  

Observamos que as publicações de Astrê Santos, em prol da eleição de Régis 

Pacheco 25 , demonstram que o jornalista confiava que no governo deste o ginásio 

público viesse a ser instalado. Após sua eleição como governador da Bahia, Régis 

Pacheco indagou a Astrê Santos sobre o que este esperava de seu governo e ele o 

lembra de sua promessa de construir o ginásio público (CALHEIRA, 2003). Sendo 

assim, Régis Pacheco, enquanto governador e não mais oposição, se empenhou em 

cumprir sua promessa.  

Astrê Santos também utilizou o jornal O Labor para enfrentar os membros da 

elite conservadora local, a qual buscou colocar obstáculos para a concretização do 

sonho do ginásio público. Vejamos: 

Para os jecas, acostumados e conformados com a ignorância, pouco importam 
criarem os seus filhos igualmente como os são. Para os que não tiverem 
coração e vivem com ignorância dos incautos deve esta ser conservada. 

Não cremos que exista ninguém que tenha um pouquinho de instrução nas 

                                                           
24 O recorte de jornal do anexo D apresenta a relação dos candidatos mais votados na cidade de Jequié 
nas eleições de 1950. 

25 O recorte de jornal no anexo E, nos faz perceber a esperança depositada pelo jornalista Astrê Santos 
no governo de Régis Pacheco. 
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letras pátrias, que, sem segunda intenção, possa ir de encontro a tão necessária 
fundação um Ginásio Público para todos em Jequié. 

Só mesmo uma pessoa sem alma, um ingrato, mau, um inimigo da 
humanidade, inimigo de Jequié, criminosos do povo desta sociedade. 

Cremos, e somos capazes de afirmar que, nem o proprietário particular do 
Ginásio aqui existente, leva a mal a criação de um Ginásio Público, pois 
conhecedor da verdade, sabe que, de maneira alguma fará diferença, qualquer 
outro acreditado e bem organizado Estabelecimento. 

No entanto, não ignoramos como também ninguém poderá ignorar existir 
“puxa-saco” que prefere zelar os interesses alheios, de um, pelo simples 
prazer de com baixos caprichos, prejudicar os interesses de um grande povo. 
Quando falamos assim, é porque estamos vendo, estamos sabendo, e alguém 
verá, e terá depois a certeza destas verdades. (O LABOR, 1950b, p. 01) 

Conforme podemos observar no excerto acima, o jornalista expressa sua 

indignação e inconformismo com relação aos que faziam parte da oposição ao projeto 

de fundação de um ginásio público. De acordo com Araújo (2017), nesse contexto de 

conflitos de interesses, houve interferência nos trâmites legais do projeto que 

vislumbrava a construção do Ginásio Estadual de Jequié. O mesmo afirma que:  

[...] era ministro da educação Simões Filho e Presidente da República, Getúlio 
Vargas, quando foi encontrada a documentação dispondo sobre a criação do 
Ginásio público numa pasta em meio a documentos do estado de Mato Grosso 
ou Goiás. Era inspetor seccional no estado da Bahia, o monsenhor Manoel 
Barbosa, autor do parecer favorável ao funcionamento do referido ginásio. 
(ARAÚJO, 2017). 

Conjecturamos, com base no excerto, que os contrários à fundação do ginásio 

público tinham também seus aliados no governo, o que pode ter contribuído para 

facilitar a retardação da instalação deste estabelecimento. No processo de busca pelos 

documentos perdidos, o jornal O Labor destaca que, Ulisses Brito, que posteriormente 

viria a ser o primeiro diretor do Ginásio Estadual de Jequié, se destacou como de 

fundamental importância nessa luta.  

Nomearam Dr. Ulisses Brito, porque a não ser o prefeito do município Dr.  
Lomanto Júnior, foi ele o único que se interessou pela criação do Ginásio, [...]. 
Foi ele quem arrancou os papeis da criação do Ginásio deixados prontos pelo 
Governador Mangabeira e Anísio Teixeira, que se haviam perdido nas 
gavetas da secretaria por artemanha dos assalariados dos espíritos satânicos. 
(O LABOR, 1951, p. 03) 

Como percebemos, o projeto de construção do ginásio público foi iniciado no 

governo de Mangabeira26, contudo a concretização do mesmo se deu anos mais tarde 

                                                           
26  Otávio Mangabeira nasceu em Salvador, em 1886, formou-se em engenharia civil pela Escola 

Politécnica da Bahia, em 1905. Iniciou sua carreira política como vereador, em 1908. Em 1926, foi 

nomeado a ministro das relações exteriores, apoiou a candidatura de Júlio Prestes e se opôs foi afastado 
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após os defensores de tal projeto vencerem inúmeras lutas no âmbito administrativo e 

político. Além disso, no fragmento do depoimento acima, presenciamos o uso de 

alguns termos que denominam as ações contrárias à construção do ginásio como ações 

malignas. Conjecturamos que o uso de tais adjetivos externam a indignação do 

jornalista, Astrê Santos, em ver adiado seu sonho, um projeto, pelo qual vinha lutando 

há algum tempo.  

Importa destacar que embora o projeto do ginásio público tenha sido 

encontrado, ainda persistiram as jogadas políticas no intuito de destruir ou, pelo 

menos, retardar a concretização da implementação de tal projeto (O LABOR, 1950).  O 

Jornal O Labor apresenta, em várias de suas publicações, o momento de angústia e 

desesperança do povo com relação à realização do tão sonhado ginásio público, por 

perceberem que os opositores estavam conseguindo impedir a concretização dos seus 

planos. Conjecturamos que o constante desgaste diante das dificuldades encontradas 

para a construção e inauguração do ginásio público tenha levado o jornalista, Astrê 

Santos, a fazer uso de palavras ofensivas, como percebemos no excerto do jornal, O 

Labor, explícito acima.  

Em 1950, diante das perseguições e entraves encontrados para a concretização 

do tão sonhado ginásio, O Labor passou a solicitar a intervenção de Régis Pacheco, até 

antes do mesmo tomar posse no governo. Diante disso, O Labor, com base em 

promessas políticas, também apresentou algumas publicações que buscavam reanimar 

as expectativas da população com relação ao seu sonho tão esperado e para reivindicar 

a sua inauguração aos poderes públicos. (O LABOR, 1950). 

É pertinente ressaltar que, de acordo com Tavares (2001), quando Mangabeira 

assumiu o governo da Bahia o estado estava pobre devido às intervenções do Estado 

                                                           
do cargo e exilado do país em 1930, retornou em 1934, quando assumiu a cadeira na Academia Brasileira 

de Letras, para a qual tinha sido eleito em 1930, ainda em 1934 conquistou uma vaga na Câmara federal 

e veio a fazer oposição ao governo de Vargas, perdeu esse cargo em 1937, foi preso em março de 1938, 

solto em agosto e condenado ao exílio novamente. Retornou em 1945, passou a compor a União 

Democrática Nacional (UDN), partido que fazia oposição ao Estado Novo, voltou à Câmara Federal em 

1946, como deputado constituinte da Bahia. Em 1947 elegeu-se governador da Bahia, governou o citado 

estado até 1951. (ABREU, 2018). Está faltando algo após o trecho destacado. 
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Novo27, inflação alta, faltavam escolas, estradas de ferro e de rodagem, hospitais e 

portos marítimos e fluviais.  Tavares (2001) ainda afirma que nesse período, a capital 

da Bahia sofria com os problemas oriundos da migração de milhares de famílias do 

interior do estado. Sendo assim, o investimento em prol da melhoria das condições de 

vida da população nas cidades do interior se constituía como uma ação imprescindível 

no sentido de promover o desenvolvimento da Bahia.  

No entanto, tais condições sociais e econômicas não foram suficientes para 

granjear forças no intuito de garantir a construção do ginásio público em Jequié que se 

consolidaria como um instrumento promotor de formação educacional, inclusão social 

e motivação para a permanência dos moradores na cidade e, assim, diminuir as 

dificuldades ocasionadas pelo processo de migração de famílias que iam em busca de 

um local onde seus filhos pudessem dar continuidade aos estudos. 

Segundo Tavares (2001), Anísio Teixeira, durante seu segundo mandato na 

direção da Secretaria de Educação, começou a construir 258 prédios escolares, ampliou 

o Ginásio da Bahia para cinco novos centros em Salvador, fundou escolas de nível 

elementar, ginásios e colégios de nível secundário que se distanciavam de outros já 

criados, não somente em termos de infraestrutura predial, como também no que diz 

respeito ao processo de contratação dos professores, os quais deveriam se submeter a 

concursos de provas orais e escritas e análise de títulos, sendo boa parte do 

professorado diplomados na Faculdade de Filosofia da Universidade da Bahia. Ao 

final do governo de Mangabeira já havia sido construído, em Salvador, o Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro, duas Escolas Classe e se iniciava a construção da Escola 

Parque.  

Ainda durante seu segundo mandato como secretário da educação do Estado 

da Bahia, Anísio Teixeira contribuiu fundamentalmente com a aquisição do terreno do 

Ginásio Público de Jequié, bem como, com a defesa desse ginásio, pois o projeto para 

sua implementação iniciou no governo de Mangabeira. Com base em uma entrevista 

com Anísio Teixeira, o jornal O Labor informa: 

Podemos afirmar categoricamente, que, desta vez o nosso Ginásio vem! Vem, 

                                                           
27 Governo de Getúlio Vargas, no período de 1937 a 1945, implementado após um golpe militar, em 

1937. Esse período foi marcado pelo autoritarismo e centralização de poder. (GUIRALDELLI, 2016). 
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porque, além de tudo mais, levamos de vista e ouvimos com nossos ouvidos, 
a palavra sábia, sincera, honrada e jamais duvidosa do mui digno Secretário 
da Educação Dr. Anísio Teixeira, Bahiano Ilustre, quando, entrevistado pela 
nossa reportagem, acompanhado do futuro prefeito já eleito, Dr. Lomanto 
Júnior, em casa de residência do distinto casal: coletor Benjamim Rodrigues 
Lima, profa. Adelaide Borges Rodrigues de Lima, [...], afirmar ao Sr. Lomanto 
Júnior, perante a todos os presentes que pudessem os interessados organizar 
casa mais ou menos apropriada para funcionar provisoriamente o Ginásio 
Público, podendo matricular os alunos para começarem os cursos no p. mês 
de março, isto até o fim do p. ano quando estará construído o prédio próprio 
onde funcionarão Ginásio e Escola Normal. 

Ainda afirmou Dr. Anísio Teixeira, que antes de se afastar do cargo pretende 
deixar mais algumas realizações em benefício da educação, e, que Jequié, é 
um dos munícipios que não pode ficar mais por muito tempo sem seu Ginásio 
Público e Escola Normal, [...]. (O LABOR, 1950c, p. 01) 

Desse modo, o jornal O Labor relata o empenho de Anísio Teixeira em defesa da 

implantação do Ginásio Público e da Escola Normal em Jequié, conjecturamos que esse 

apoio de Anísio foi utilizado como um incentivo à população a acreditarem na 

concretização de seu sonho, devido à credibilidade que o mesmo tinha em sua gestão, 

enquanto secretário da educação. 

Vale salientar que de acordo com Santana (2009, p. 347), na década de 1940, na 

Bahia, houve um “considerável aumento da escolarização primária que passou entre 

1940 e 1949 de 152.913 matrículas para 275.575”. A autora ainda destaca que não houve 

crescimento proporcional no ensino secundário. Em 1949, foram instalados o ensino 

ginasial nas Escolas Normais de Feira de Santana e de Caetité, proporcionando um 

crescimento no número de matrículas desse nível de ensino, contudo, em 1950, os 

dados estatísticos ainda demonstravam uma incipiente oferta do ensino público que 

no citado ano “atendia a apenas 6.416 alunos, sendo que 5.692 estavam matriculados 

nos estabelecimentos oficiais e 724 eram mantidos com recursos públicos em escolas 

particulares através do sistema de bolsas” (SANTANA, 2009, p. 348). Diante dessa 

situação, Anísio Teixeira apresentou um plano de expansão de escolas em diversas 

regiões da Bahia, sob a justificativa de que: 

[...] devemos oferecer educação pós-secundária, ou secundária, a uma 
porcentagem apreciável da população escolar. Nessa educação começaremos 
a proceder às semi-especializações do trabalho humano. Os cursos aí terão 
endereços de cultura geral, comercial, doméstica e industrial e se destinam ao 
preparo das múltiplas élites de uma democracia. Não podendo ser para todos, 
cumpre fixar o critério da matrícula, necessariamente seletiva. 

Imaginemos uma rêde de sete a onze centros regionais de educação. Em tais 
centros, manteremos escolas normais e escolas secundarias (com os cursos de 
cultura geral, comercial, doméstica e industrial) com regime de externato e 
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internato. Nos internatos, serão matriculados os alunos mais dotados dos 
municípios pertencentes a região. As construções desses centros 
compreenderão as escolas normais com as suas escolas primárias anexas, as 
secundárias com recursos para a variedade dos seus currículos, os internatos 
e os edifícios sociais e recreativos. Serão verdadeiros núcleos de educação com 
uma população escolar interna de uns quinhentos alunos, escolhidos dos 
municípios subsidiários ao centro, e abundante matrícula local. Com a 
flexibilidade e a autonomia do futuro Conselho de Educação pode-se dar a 
tais centros o caráter de obra de cooperação entre o Estado e a iniciativa 
privada, a fim de facilitar-se a sua exequibilidade. (TEIXEIRA, 1948 apud 
SANTANA, 2009, p. 350). 

Diante disso, fica perceptível que o ginásio público de Jequié foi instituído 

legalmente pela lei nº 130 de 14 de dezembro de 1948, que estabeleceu em seu artigo 

primeiro a instalação de “Ginásios Oficiais do Estado nas cidades de Alagoinhas, 

Barra, Barreiras, Caetité, Canavieiras, Feira de Santana, Itabuna, Jacobina, Jequié, 

Juazeiro, Lençóis, Senhor do Bonfim, Serrinha, Valença e Vitória da Conquista, além 

de outras que, de acordo com o parecer dos órgãos técnicos competentes, julgam 

conveniente considerar centros regionais de educação.”  

Essa lei, condiciona a implantação de tais instituições à providência de um 

terreno por parte dos municípios, onde o Estado não tivesse terreno para este fim, e 

define um valor base de seiscentos a mil cruzeiros, a ser pago por aluno em ginásio 

particular em cidades não contempladas com o ginásio público, bem como, naquelas 

que aguardariam a construção dessa instituição. Além disso, a citada lei limita ao 

Estado custear um quantitativo de três alunos e no máximo seis, por mil habitantes da 

população do município, percebemos que essas determinações foram decisivas para a 

implantação do Ginásio Estadual de Jequié, conforme relatamos anteriormente. 

Diante do exposto, ressaltamos que apesar dos interesses diversos e da acirrada 

disputa política, como também dos obstáculos encontrados no processo de 

implementação do ginásio público, o mesmo foi construído e após algum tempo 

inaugurado, aborrecendo assim os que eram contrários a este projeto.  Araújo (2017) 

destaca que: 

Nessa ocasião, Anísio Teixeira, secretário de educação do estado da Bahia, 
adiantou que se o município doasse o terreno para a construção do ginásio, o 
governo do estado arcaria com as despesas de edificação e funcionamento do 
ginásio. Coube ao meu irmão, Newton Pinto de Araújo, na época prefeito de 
Jequié, a compra do terreno, por 60 contos de réis, como se falava na época, 
para a construção do ginásio público.  

Enquanto não se concluía a construção do primeiro pavilhão, os 109 alunos 
aprovados no exame de admissão ficaram estudando a noite em salas do 
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Grupo Escolar Castro Alves, a partir do segundo ano, com o término da 
edificação do primeiro pavilhão colocadas as carteiras para os estudantes, 
quadros de giz, mapas e outros materiais didáticos, o alunado passou a fazer 
uso das instalações do ginásio público. 

Do fragmento, destacamos que o prefeito, Newton Pinto,28 contribuiu de forma 

significativa para a concretização do sonho dos jequieenses quanto à conquista do 

ginásio, ao comprar o terreno de acordo ao que estabelecia a lei nº 130 de 14 de 

dezembro de 1948 e conforme desejava Anísio Teixeira. Nesse sentido, Araújo (1997) 

destaca que Anísio Teixeira, enquanto secretário da educação, se constituiu como um 

interventor de fundamental importância, o mesmo orientou a compra do terreno em 

lugar estratégico, por vislumbrar a expansão da cidade. (ARAÚJO, 1997). 

Em 1952, quando a Bahia estava sob o governo de Régis Pacheco e Jequié tinha 

como prefeito Lomanto Júnior – os quais foram eleitos na cidade com maioria dos 

votos – o jornal O Labor anuncia o início das aulas no Colégio Estadual de Jequié, para 

a alegria da população desejosa pela inauguração do ginásio público, que nesta época 

já havia sido construído. 

Imagem I - Anúncio da instalação do Ginásio Estadual de Jequié. 

 

Fonte: Jornal O Labor. Ano XVI, n. 36. Publicado em 23 de fevereiro de 1952. 

Ressaltamos que, embora houvesse um grupo de pessoas que procurou 

prejudicar a implantação do ginásio público, nacionalmente havia, nesse período, um 

                                                           
28 Nasceu em 1911, em Santo Antônio de Jesus, formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina da 
Bahia, em 1934. Assumiu o mandato de prefeito de Jequié pelo Partido Libertador (PL) no período de 
1947-1951. (BAHIA, 2016). 
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interesse em escolarizar a população, visto que era uma necessidade diante do 

processo de industrialização e desenvolvimento econômico do país, ou seja, essa 

conquista não se deu com a finalidade única de atender um simples desejo das 

camadas menos favorecidas de Jequié e cumprir com as promessas realizadas, mas 

também por um ideal maior que tinha seu fundamento na promoção do progresso 

nacional. 

A depoente Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2016) fala sobre a 

estrutura física e expansão do prédio do ginásio: 

Existiam três pavilhões, porque começou com um pavilhão, o primeiro 
pavilhão com quatro salas de aula, depois foi construído outro pavilhão com 
mais quatro salas, depois outro pavilhão com mais quatro, depois foi um 
pavilhão na parte de baixo onde funcionou o primário, porque funcionou o 
primário também, lá no IERP.  

Em outras palavras, o ginásio público de Jequié foi se expandindo em termos 

de infraestrutura e se desenvolvendo em termos de projetos educacionais, oferecendo 

ao público formação secundária e elementar. Sendo assim, posteriormente à fundação 

do ginásio público tivemos a inauguração do Curso Normal, que iniciou suas 

atividades em 1959, conforme relata a ex-diretora e ex-professora do citado curso, 

Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos (2017), ao ser indagada sobre o ano de início 

das atividades do mesmo, afirma que foi em 1959, ao levar em consideração o ano em 

que foi paraninfa da primeira turma de formandos, em 1961.  

Essa afirmativa condiz com os dados documentais do IERP, onde constatamos 

que as pastas dos professores normalistas formados são datadas a partir de 1961, bem 

como em uma matéria da época, em que o Jornal Jequié relata que a primeira turma 

formou-se em 1961. 

Ecos da Formatura da Escola Normal do C.E.R.P. 

Revestiram-se de um brilho invulgar as solenidades de formatura da primeira 
turma de professorandos do Curso Pedagógico, mantido pelo Colégio 
Estadual de Jequié. Precisamente as 18 horas do dia 13 de dezembro na Igreja 
Matriz, realizou-se a missa em ação de graças, com três celebrantes, cantada 
pelo conjunto dos franciscanos do Convento da Piedade, que deixou a capital 
do Estado, unicamente para esse fim. [...] Por volta das 21:30 horas no Cine 
Jequié, presentes a congregação, o representante do Secretário da Educação, 
Pe. Francisco Pinheiro Lima, o representante do prefeito da cidade, Dr. Milton 
Rabelo e representante do patrono, Dr. Washington N. Pinto, Dr. Newton 
Pinto de Araújo, vice-presidente da Assembléia Legislativa, autoridades 
diversas e pessoas gradas, os professorandos, precedidos de sua paraninfa 
Teresinha de Queiroz Leal Paranhos entraram no salão sob os mais 
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entusiásticos aplausos da numerosa assistência, palmilhando um tapete 
coberto de rosas que simbolizava a entrada florida para a vida, o caminho 
para a glória, concretizada no momento pela conquista dum diploma de 
professor[...]. (JORNAL JEQUIÉ, 1962). 

Diante do exposto acima, considerando que o curso era realizado em três anos, 

bem como, o relato da depoente e que as pastas dos alunos concluintes se iniciam em 

1961, acreditamos, com base nas fontes, que o Curso Normal tenha iniciado suas 

atividades em 1959. O Curso Normal do IERP, segundo Terezinha Queiroz de Araújo 

Paranhos, foi criado pela lei nº 737 de 22 de setembro de 1955 29 , mas o seu 

funcionamento se deu somente em 1959. Essa lei dispõe sobre a instalação de Escolas 

Normais Oficiais e escolas Técnico-profissionais no interior do estado, e dá outras 

providências. A citada lei afirma em seu artigo primeiro e segundo que: 

Art.1º - O Poder Executivo instalará Escolas Normais Oficiais e Escolas 
Técnico-Profissionais nas cidades onde forem criados Ginásios pelo art. 1º da 
Lei 130, de 14 de dezembro de 1948, e que ainda não possuam estabelecimento 
de ensino normal ou profissional mantido ou subvencionado pelo governo do 
Estado. 

Art. 2º - Anexo aos Ginásios Estaduais já em funcionamento nas cidades de 
Serrinha, Jequié e Santo Amaro, o Governo deverá fazer funcionar o curso 
normal no próximo ano letivo, bem assim o Curso Técnico-Profissional no 
Ginásio Norberto Fernandes, de Caculé tomando para isso as providências 
indicadas na legislação vigente. 

 Vale destacar que constatamos a partir da análise de matérias do jornal, O Labor, 

que a Escola Normal pública de Jequié foi prometida junto ao Ginásio Estadual de 

Jequié, no entanto, até 1955 não tinha sido implementada. Embora a lei nº 737/55 

declarasse que no ano seguinte deveria funcionar uma Escola Normal, anexa ao 

ginásio público, houve um longo período de espera para que essa determinação legal 

fosse efetivada. Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos30 disponibilizou alguns dos 

documentos do seu arquivo pessoal, entre os quais, dois decretos que tratam do início 

do funcionamento da Escola Normal do IERP, onde pudemos constatar que houve 

outras determinações legais nesse sentido que não lograram êxito.   

                                                           
29 Essa lei também é citada pelo decreto de nº 17. 234 de 14 de dezembro de 1958, que cria o Curso 
Pedagógico anexo ao Colégio Estadual de Jequié e dá outras providências. A introdução deste decreto 
foi feito ao considerar o que diz a citada lei. Vejamos: “O Governador do Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições e tendo em vista o que consta nos artigos 1º, 2º e 4º da lei n. 737 de 22 de setembro de 
1955. DECRETA [...]” 

30 Terezinha Paranhos foi uma das fundadoras da Escola Normal, a mesma se empenhou em realizar 
uma campanha em prol da instalação da Escola Normal no Ginásio público de Jequié. 
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  O primeiro é o decreto de nº 16. 446 de 20 de fevereiro de 195631, em que o 

governador do estado autorizou o funcionamento da Escola Normal a partir do mês 

de março de 1957, no referido ginásio, instituindo também a criação de uma escola 

primária no mesmo estabelecimento e colocou sob a incumbência do Secretário da 

Educação e Cultura o dever de tomar as providências necessárias para o 

funcionamento da Escola Normal. 

O outro trata-se do decreto nº 17. 234 de 14 de dezembro de 1958, que criou o 

Curso Pedagógico anexo ao Colégio Estadual de Jequié e dá outras providências. Esse 

decreto afirma em seu artigo primeiro que “Fica criado o Curso Pedagógico anexo ao 

Colégio Estadual de Jequié, que deverá funcionar a partir do próximo ano letivo, 

ficando o Secretário de Educação autorizado a tomar as necessárias providências para 

a execução do presente decreto, inclusive admitir o indispensável pessoal docente e 

administrativo.” Por fim, mediante esse decreto, a Escola Normal do IERP veio a 

funcionar a partir de 1959. 

Segundo nossos depoentes, Émerson Pinto de Araújo (2017) e Terezinha 

Queiroz de Araújo Paranhos (2017), as mesmas pessoas que buscaram interferir no 

processo de implementação do Ginásio Público, tentaram também impedir a 

instalação do Curso Normal no Ginásio Público, sob a influência, basicamente, dos 

mesmos fatores e utilizando o mesmo argumento que outrora. Sendo assim, a distância 

de tempo entre a lei que cria o Curso Normal e o decreto de funcionamento, bem como 

a publicação do posterior decreto nº 17. 234 de 14 de dezembro de 1958 explica-se por 

fatores políticos que interferiram no processo de implementação do referido curso.  

Desse modo, é pertinente destacar que a conquista do Curso Normal do IERP 

não se deu de forma repentina, antes se constituiu como um processo longo devido, 

principalmente, à luta entre os defensores do ensino público e aqueles que defendiam 

o ensino particular e a manutenção de poder e privilégios de uma determinada classe 

social, assim como ocorreu com o projeto de instalar o ginásio público de Jequié.  

Rememorando a história do Curso Normal, percebemos, ao analisar os dados 

documentais, que juntamente aos apelos da população com referência à construção do 

                                                           
31 O anexo F apresenta uma fotografia do citado decreto, disponibilizado pela diretora e docente do 
curso, Terezinha Paranhos. 
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ginásio público apresentava-se também a necessidade e anseio do povo em obter um 

Curso Normal para Jequié, desse modo, as promessas dos governantes também eram 

com relação ao Curso Normal, conforme podemos constatar na matéria do jornal, 

abaixo citada. 

São muitas centenas de moças que aqui vivem desejosas de saber e não podem 
aproveitar seu tempo e sua vocação, já possuindo várias delas curso ginasial. 

Estas jovens clamam a falta de uma Escola Normal. Consta até que um grande 
número de jovens de ambos os sexos vão solicitar do governo a fundação da 
também prometida Escola Normal e que, talvez, não seja perdido seu tempo, 
sendo atendido. (O LABOR, 1951, p. 03). 

Salientamos que esses apelos foram realizados em um contexto de ampliação 

da escolarização primária, conforme relatamos anteriormente, contudo, as 

necessidades do contexto educativo não foram suficientes para provocar uma 

celeridade na implantação da Escola Normal do IERP.  

Segundo Ribeiro (1992), em âmbito nacional, nos anos de 1955 e 1965 a educação 

era colocada em quarto lugar nas despesas realizadas pela União, enquanto as 

despesas realizadas pelos estados, mostrava a educação pública como a terceira e 

segunda preocupação dos estados nos anos 1955 e 1964, respectivamente. Esses dados 

são relevantes, pois demonstram que havia uma equidade de ações entre a união e os 

estados, no que tange à educação. Ao analisarmos o contexto educacional do estado 

da Bahia, percebemos que houve um crescimento no investimento da educação 

pública, especialmente na educação primária e na formação de docentes para este nível 

de ensino. 

Com base em uma análise no período de dez anos (1955-1965) do ensino 

primário a partir de dados coletados no anuário estatístico do Brasil, Ribeiro (1992) 

afirma que houve uma continuidade da ampliação da rede escolar, conforme podemos 

observar no quadro abaixo. 

Quadro 1 - Ensino Primário e formação docente no Curso Normal em 1955 e 1965. 

Especificação 1955 1965 

Normalistas 76.802 181.863 

Não-normalistas 65.154 131.180 

Matrícula geral 4.545.630 9.923.183 
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Matrícula efetiva _ 9.061.530 

Matrícula no 1º ano 2.424.690 4.949.185 

Matrícula no 4º ano 399.632 1.007.882 

Fonte: Ribeiro (1992, p. 187). 

Percebemos, por intermédio de uma análise do quadro acima, que houve um 

crescimento do número de matriculados no ensino primário, ao compararmos o índice 

de matrículas no primeiro ano, em 1955, ao que é apresentado em 1965. Observamos 

também um crescimento no número de professores normalistas, entre as décadas 

apontadas, contudo, houve também um aumento no quantitativo de professores não-

normalistas, o que nos conduz a supor que o crescimento dos professores normalistas 

não foi o suficiente para atender o público primário, sendo necessário a contratação de 

não-normalistas. Constatamos também uma diferença entre o número de matrículas 

gerais e matrículas efetivas que pode representar o número de evasões e; a grande 

diferença entre o quantitativo de matriculados no primeiro ano e o quantitativo de 

matriculados no quarto ano, que pode apontar um alto índice de retenção e desistência 

dos alunos nesse nível de ensino.  

Ferreira (1958) ao apresentar o estado da educação do município de Jequié relata 

que no censo de 1950 constava que da população de 5 anos ou mais, havia 17.761 

habitantes que sabiam ler e escrever, o que representava apenas 23,4% da população. 

Dessa forma, a necessidade de investir em educação primária era gritante. O autor 

informa também que no ano 1956 havia nesta cidade 106 unidades de ensino primário 

em funcionamento, sendo 34 estaduais, 47 municipais, 14 particulares e 11 supletivas32, 

revelando assim um número significativo de escolas primárias e a necessidade de 

professores normalistas para a docência nesses estabelecimentos de ensino.  

Nessa conjuntura de valorização da escolarização, em Jequié, os meios de 

comunicação eram utilizados em favor do combate ao analfabetismo. Desse modo, no 

intuito de contribuir com a efetivação das matrículas de todas as crianças em idade 

escolar, os jornais da cidade buscavam sensibilizar aos pais e responsáveis sobre suas 

responsabilidades com a escolaridade de seus filhos, alertando-os através de suas 

                                                           
32 Escolas que realizavam campanhas de educação para adultos. (FERREIRA, 1958). 
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publicações sobre as penalidades suscetíveis àqueles que não viessem a cumprir com 

suas incumbências. (JORNAL JEQUIÉ, 1960?).  

Diante dessa contextualização do ensino primário em Jequié, percebemos que 

um Curso Normal público, nessa cidade, era de fato uma necessidade, segundo 

alegava o Jornal, O Labor. Contudo, conforme mencionamos anteriormente, tais 

solicitações e apelos da população encontraram percalços ao ir de encontro aos 

interesses de um determinado grupo, o que contribuiu com a delonga no processo de 

implementação do Curso Normal no ginásio público, pois a chegada de um Curso 

Normal público, assim como fora com o ginásio, atrapalharia ainda mais as finanças 

do ginásio particular, visto que este ofertava curso normal desde 1954, tendo recebido 

autorização para funcionamento no ano seguinte. 

Sendo assim, o papel daqueles que se empenharam em prol da implementação 

do Curso Normal público foi de grande importância para a conquista de tal formação 

em Jequié. Embora o Curso Normal fora prometido junto à instalação do Ginásio 

Estadual de Jequié, em 1957, ainda se buscava a implantação do mesmo, conforme 

demonstra a reportagem abaixo. 

Imagem II -  Reivindicações para a instalação do Curso Normal do IERP 

 

Fonte: Jornal Debate, ano 1, N. 12. Publicado em 30 de novembro de 1957. 

Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos (2017) destaca em seu depoimento suas 

contribuições para o estabelecimento do Curso Normal do IERP.  

Na época eu vim aqui, para Salvador, com um grupo de alunos para a Câmara 
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atrás de Waldir Pires33. [...] Então, tinha uma parente dele que era aluna lá do 
Colégio. Eu vim com esses meninos e pedimos a Escola Normal [...]. Até 
aquele momento ele estava indeciso por causa de Padre Spínola, então ele 
disse que o pedido deveria ser feito por Lomanto que era da cidade. 
(PARANHOS, 2017, grifo nosso). 

Dessa forma, fica perceptível o engajamento político de Terezinha Queiróz de 

Araújo Paranhos e seus alunos, conjecturamos que tais ações contribuíram 

significativamente para a conquista da Escola Normal do IERP, no contexto de 

disputas políticas e de interesses econômicos. 

Embora algumas ações contrárias buscaram sabotar os planos de implantação 

do Curso Normal no Ginásio Estadual de Jequié, o citado curso foi inaugurado como 

uma escola anexa a este ginásio. Ressaltamos que o empenho dos opositores do ensino 

público, no intuito de impedir a implementação do Curso Normal do Ginásio Estadual 

de Jequié, foi tão intenso que mesmo após a inauguração da Escola Normal do IERP, 

houve impedimentos para o seu funcionamento. Conforme relata a depoente 

Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos (2017). 

Foi em 59, estava funcionando, daí interrompeu, foi um corre-corre. 
Demitiram todos os professores, então eu pedi para que continuassem, para 
que fossem ensinar de graça. [...] 

Até consertarem a situação eles ensinaram, tudo de graça. [...] 

Eles encontraram algo que estava errado, daí demitiram todo mundo e eu fui 
na casa de um a um, pedir para que dessem aula para não fechar o curso, até 
que regularizarem, [...] Então voltou a funcionar. [...]  

                                             Foi uma perseguição política. 

Entendemos que essa perseguição política se dava por parte dos opositores de 

tal projeto, a saber, aqueles que defendiam o crescimento do Ginásio de Jequié e assim, 

não desejavam que o ginásio público oferecesse além do curso secundário, o Curso 

Normal, já que o oferecimento deste curso de forma gratuita iria acarretar prejuízos 

nos lucros obtidos pelo estabelecimento particular de ensino.  Contudo, mesmo diante 

das dificuldades encontradas, tanto com relação à instalação do ginásio, como também 

do Curso Normal, o IERP se expandiu. A esse respeito Araújo (2012) declara: 

                                                           
33  Waldir Pires nasceu aos 21 de outubro de 1926, formado em Direito, pela Faculdade de Direito da 
Bahia. Na década de 60, exerceu a função de coordenador dos cursos jurídicos da Universidade de 
Brasília (UnB), onde era também professor de Direito Constitucional. Ex- governador da Bahia 
(1986/87). Deputado estadual (1955/1958) e deputado federal em três oportunidades (1959/1962), 
(1990/1993), (1999/2002). Disponível em: < http://www.cms.ba.gov.br/vereadores_site.aspx?id=81>. 
Acesso: 28 set. 2017. 

http://www.cms.ba.gov.br/vereadores_site.aspx?id=81
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b) posteriormente foram criados os cursos clássico e científico, bem como o de 
comércio passando o estabelecimento a receber o nome de Colégio Estadual 
de Jequié; 

c) com a criação do curso normal, surgiu a Escola Normal de Jequié, anexa ao 
Colégio Estadual de Jequié, tendo como diretora a professora Terezinha de 
Araújo Paranhos; 

d) no final de minha gestão como diretor geral; o estabelecimento passou-se a 
chamar Instituto de Educação Régis Pacheco, digo, Instituto Estadual de 
Educação Régis Pacheco (IERP). (ARAÚJO, 2012, p. 02). 

Percebemos então, que a chegada do Curso Normal ao Ginásio Estadual de 

Jequié provocou algumas mudanças, inclusive, na nomenclatura da instituição. 

Acreditamos que além do objetivo de atender aos ideais de ampliação de escolarização, 

tendo em vista as necessidades de desenvolvimento econômico, o Curso Normal foi 

uma conquista que também representou o atendimento daqueles que defendiam a 

democratização do ensino público e gratuito.  

Ressaltamos que o Curso Normal do IERP era de segundo ciclo, ou seja, os 

ingressantes nesse curso já haviam concluído o ginásio, de acordo com o que previa a 

Lei Orgânica do Curso Normal, publicada em 1946. Ao longo de sua existência, o 

citado curso passou por algumas mudanças curriculares, conforme veremos no 

capítulo 3, contudo, não atingiu a aspectos como duração do curso e organização em 

ciclo, já que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 196134não trouxe inovações 

nesse sentido, no entanto, propôs mudanças como: descentralização administrativa, 

flexibilidade curricular e equivalência legal de todas as modalidades de ensino médio.  

Diante do exposto neste capítulo, é viável destacar que o investimento em 

Escolas Normais em nível nacional, estadual e municipal apresenta a preocupação do 

Estado em promover a formação do docente primário para ministrar as diversas áreas 

do conhecimento, neste nível de ensino, entre as quais está a matemática. Isso nos 

remete a Nóvoa (1995) quando este afirma que a criação de instituições específicas para 

a formação de professores se constituiu em uma das etapas responsáveis pela 

profissionalização docente em Portugal e, podemos assim dizer, que tais instituições 

                                                           
34 Diante das propostas da LDB/61, os estados buscaram realizar reformas no intuito de ajustarem as 
Escolas Normais à nova lei, assim, a maioria dos estados conservou o sistema dual, ou seja, Escolas 
Normais de nível ginasial e Escolas Normais de nível colegial com quatro e três séries, respectivamente. 
(TANURI, 2000). 
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também contribuíram com o processo de profissionalização docente para o ensino da 

matemática no Brasil. 

É válido ressaltar que o Curso Normal do IERP foi vislumbrado como um 

veículo para transmitir ideais e valores que deveriam contribuir com a formação 

docente para o ensino primário, tendo em vista o papel desse profissional no contexto 

cultural, político, econômico e social naquela época, ou seja, era dada a incumbência à 

Escola Normal do IERP de disseminar o conjunto de normas e valores que regeria a 

atuação docente, bem como, a vida desses profissionais na sociedade (NÓVOA, 1995), 

como veremos a seguir no próximo capítulo, o qual aborda sobre  alguns elementos da 

cultura escolar do IERP. 
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CAPÍTULO 2 
 

ALGUNS ASPECTOS DA CULTURA ESCOLAR DA ESCOLA 
NORMAL DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RÉGIS PACHECO 

 

A cultura escolar é descrita por Julia (2001) como um conjunto de normas que 

determinam os conhecimentos e as condutas a serem ensinados e inculcadas nos 

educandos, respectivamente, como também, o conjugado de práticas que define a 

forma como tais conhecimentos e comportamentos são transmitidos e incorporados.  

Essas normas e práticas podem variar segundo as épocas e os objetivos 

propostos para a escola, os quais podem ser de ordem religiosa, social ou política. 

Diante disso, consideramos pertinente abordar sobre a cultura escolar do IERP, a fim 

de compreendermos o contexto em que se dava o ensino da matemática no Curso 

Normal desse estabelecimento, no período de 1959 a 1971. 

De acordo com Dominique Julia (2001), ao estudarmos a cultura de uma 

determinada escola, não podemos desconsiderar as relações que a mesma mantém 

com outras culturas contemporâneas, sejam estas construídas de forma pacífica ou 

conflituosa, também se faz necessário compreender o contexto histórico e o tempo em 

que se desenvolve. Nessa perspectiva, apresentamos, neste capítulo, a cultura escolar 

da Escola Normal do Instituto de Educação Régis Pacheco com base em fontes orais e 

documentais, as quais foram analisadas considerando o contexto político, econômico, 

cultural e social, bem como os documentos vigentes no período em que o curso foi 

desenvolvido. 

Chervel (1990) afirma que a história das disciplinas escolares implica em um 

estudo interpretativo, tanto dos seus conteúdos e métodos, como também das relações 

que os mesmos estabelecem com as finalidades a que se propõem e os resultados que 

alcançam.  

Segundo Hofstetter e Schneuwly (2017a) a primeira meta da escola é a formação 

geral do aluno que se dá por intermédio da transmissão de uma cultura geral, nesse 

contexto:  

[...] os conteúdos nela ensinados são resultado de processos complexos de 
construção e de transformações de saberes que são estudados por pontos de 
vista diferentes, por teorias da transposição didática ou da cultura escolar. [...] 
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Os conteúdos são pouco a pouco constituídos em matérias ou disciplinas 
escolares [...] que constituem uma organização particular de saberes em 
função das finalidades do sistema escolar. Esta organização por si própria 
encarna a ideia de uma formação cuja lógica é diferente da aprendizagem 
cotidiana: trata-se bem de “disciplinar”, de dar acesso a novos modos de 
pensar, de falar e de agir, que constituem os alicerces culturais da sociedade. 

(HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017a, p. 119). 

Salientamos que esses autores fazem essa abordagem por considerá-la 

significante para a compreensão a respeito dos saberes a ensinar e os saberes para ensinar 

na formação de professores, saberes esses que serão abordados nos próximos capítulos 

desta dissertação. 

Vale destacar que de acordo com Sílvia Gonçalves Bittencourt Bath Rosas (1959), 

ao abordar sobre a matemática nos diversos cursos de formação de professores 

primários do Brasil– tese apresentada nos anais do III Congresso Brasileiro do Ensino 

da Matemática, publicado em 1959, pelo Ministério da Educação e Cultura – aponta 

entre os objetivos propostos para o ensino da matemática no Curso Normal, a proposta 

de desenvolver hábitos de: ordem, precisão, capricho, esmero, dedução, observação, 

conclusão e; de boa conduta moral que se revelam na franqueza, honestidade, lealdade 

e fidelidade ao dar a resposta de um problema sem fiscalização do professor. 

Ainda segundo Rosas (1959) o ensino da matemática no Curso Normal deve 

também desenvolver: o sentimento de admiração e apreço pelas instituições e 

matemáticos que contribuíram para o progresso da humanidade; o senso de 

responsabilidade; de desejo de eficiência profissional; de disciplina, solidariedade e 

colaboração com os colegas nos trabalhos de classe e com o professor; de participação 

ativa nas aulas; de tolerância com quem apresenta dificuldades com a matemática; de 

interesses intelectuais, práticos e profissionais, estéticos ou artísticos; interesses pela 

consciência cívica e social, entre outros.  

Sendo assim, o estudo da cultura escolar do IERP apresenta grande relevância 

para o processo de reconstituição do ensino da matemática nesse estabelecimento, já 

que os citados objetivos são atingidos por mediação das práticas escolares vivenciadas 

no cotidiano da instituição e não apenas por intermédio do ensino da disciplina 

específica de matemática ou de aspectos teóricos e metodológicos para o ensino da 

mesma.  
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Além disso, ao levarmos em consideração a relação entre a cultura escolar e o 

ensino de matemática, acreditamos, assim como Hofstetter e Schneuwly (2017a), que a 

ausência de uma abordagem sobre a cultura da escola torna a análise reduzida, ou seja, 

o que se produz no espaço de formação não pode ser compreendido sem inscrevê-lo 

na lógica da instituição, já que o sistema sociopolítico e econômico condicionam as 

atividades e codificam as práticas sócio-historicamente construídas e consideradas 

importantes. 

Diante do exposto, neste capítulo discutimos a respeito das regras que 

conduziam a forma de ingresso dos estudantes, o cotidiano na instituição, a 

organização administrativa e pedagógica, as normas disciplinares, as festas, o papel 

da religião nesse contexto escolar e o engajamento político dos estudantes do Curso 

Normal.  

Ressaltamos que a interpretação que fizemos da cultura do IERP representa 

uma versão, obtida por um olhar interpretativo, sobre o que aconteceu na referida 

instituição no período proposto por este estudo.  

 

2.1 O ingresso no IERP 

 

 De acordo com a Lei Orgânica do Curso Normal (1946), para o ingresso dos 

alunos no curso, tanto no de primeiro como no de segundo ciclo, exigia-se aos 

candidatos   que atendessem aos seguintes critérios: ser brasileiro; apresentar sanidade 

física e mental; ausência de defeito físico ou distúrbio funcional que inviabilizasse o 

exercício da docência, ter bom comportamento social e habilitação nos exames de 

admissão. Desse modo, percebemos que o Estado buscava selecionar os futuros 

professores primários a partir do enquadramento dos sujeitos em um conjunto de 

normas e valores que foram pensados para reger a atuação docente.  

 Os critérios expostos eram colocados como necessários para que os objetivos 

propostos para a formação dos sujeitos na educação primária fossem alcançados. 

Pressupomos que o IERP fazia tais exigências, já que a finalidade da instituição, de 

acordo com o seu regimento (1950?) era “ministrar o ensino para o nível secundário de 

acordo com o plano geral estabelecido pelo Ministério da Educação e Saúde, suas leis 
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e regulamentos.” 

 Nesse sentido, ressaltamos que nas pastas das normalistas, alunas do IERP no 

ginásio, encontramos o histórico escolar, as solicitações de matrícula35, ficha com as 

disciplinas e as notas obtidas nas mesmas pelo discente do curso36e o boletim de 

estágio. Ao observarmos nas pastas de alunos do Curso Normal, oriundos de outras 

instituições, constatamos a presença do histórico deste curso, de uma ficha com as 

disciplinas cursadas pelo discente e suas respectivas notas, certificado de conclusão do 

curso ginasial, termo de responsabilidade37, atestado de boa saúde física e mental38 e 

atestado de vacinação39 e uma solicitação de dispensa das provas orais. É pertinente 

destacar, que este último documento era emitido por alguns que conseguiam média 

seis nas provas escritas40.  

Embora não tenhamos encontrado todos esses documentos nas pastas dos 

normalistas que fizeram também o ginásio no IERP, ao observarmos nas pastas dos 

alunos que ingressaram nessa instituição, pudemos constatar que os pretendentes a 

cursar o ginásio, para efetuarem matrícula na instituição, tinham que apresentar os 

seguintes documentos: certificado de aprovação no exame de admissão à 1º série 

ginasial; atestado de boa saúde física e mental, certificado de vacinação41, emitido pelo 

Serviço de Saúde; um termo de responsabilidade 42 , assinado pelo aluno, no qual 

afirmava que o mesmo se submetia ao regimento do IERP e se responsabilizava por 

eventuais danos que viesse a fazer no edifício da instituição de ensino ou em seus 

móveis e utensílios. Quanto a este último documento, ao analisarmos alguns termos 

de responsabilidade, percebemos que não havia um padrão estabelecido para o 

                                                           
35 O anexo G apresenta o modelo de solicitação de matrícula. 
36 O anexo H apresenta uma ficha com as disciplinas e notas de uma discente do curso normal do IERP, 
oriunda de outra instituição. No mesmo constatamos que o curso também era chamado de Curso 
Pedagógico e que, inicialmente, ao primeiro ano dava-se o nome de série intermediária, a seguir vinha 
o primeiro e segundo ano. 
37 O anexo I apresenta o termo de responsabilidade, encontrado em pasta de discente do Curso Normal  
do IERP. 
38 O anexo J apresenta a fotografia deste atestado. 
39 O anexo K apresenta um modelo do citado atestado. 
40 Anexo L apresenta o citado documento. 
41 O anexo M apresenta o atestado de boa saúde física e mental e o certificado de vacinação, encontrados 
em pasta de discente do ginásio do IERP. 
42 O anexo N se refere ao termo de responsabilidade exigido aos discentes ingressantes no ginásio do 
IERP. 
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mesmo, conforme podemos ver nos anexos I e N.  

Diante do exposto, conjecturamos que com exceção do certificado de aprovação 

no exame de admissão, aos discentes do Curso Normal do IERP eram exigidos tais 

documentos, sendo que aos alunos que haviam cursado o ginásio no IERP era 

dispensado a apresentação dos mesmos, já que estes já haviam apresentado ao 

ingressar no ginásio. Pensamos também que o ingresso dos alunos na série 

subsequente era condicionado além da aprovação na série anterior à apresentação de 

uma solicitação de matrícula, assinada pelo discente ou pelo seu responsável. 

 Sendo assim, ao consideramos os documentos explicitados na Lei Orgânica do 

Curso Normal (1946), no que diz respeito ao processo de seleção dos candidatos ao 

Curso Normal, pressupomos que os normalistas do IERP foram selecionados por tais 

critérios, visto que tiveram que apresentá-los de alguma forma à instituição, seja no 

ingresso do citado curso, quando o aluno vinha de outra instituição escolar ou ao 

ingressar no ginásio do IERP, já que o curso era de segundo ciclo, o que implicava na 

necessidade de conclusão do ginásio para poder ingressar no Curso Normal.  

 Importa salientar que, com base nas atas de provas finais dos alunos das turmas 

de primeira série do Curso Normal, no período de 1961 a 1969, o público desse curso 

era predominantemente de mulheres, conforme podemos ver no quadro abaixo, o qual 

apresenta o quantitativo de alunos nas turmas de primeira série do Curso Normal do 

IERP, na década de 1960. 

Quadro 2 – Quantitativo de ingressos de ambos os sexos no Curso Normal do IERP. 

Ano de 
ingresso 

Quantidade de alunos 
na turma 

Quantidade de alunos do 
sexo masculino 

Quantidade de alunos do 
sexo feminino 

1961 35  01 34 

1962 35 03 32 

1963 84 15 69 

1964 62 02 60 

1965 113 09 104 

1966 163 06 157 
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1967 167 02 165 

1968 175 05 170 

1969 156 03 153 

Fonte: Atas de provas finais da primeira série do período de 1961 a 1969, disponível no arquivo da 
secretaria do IERP. 

O quadro revela o crescimento da oferta de vagas no Curso Normal ao longo da 

década de 1960, bem como a predominância do público feminino. Diante do grande 

índice de mulheres apresentado na tabela acima e, ao considerarmos que todas as 

discentes, depoentes desta pesquisa, são do sexo feminino, ponderamos que esta 

abordagem seja pertinente para a compreensão sobre as mudanças que ocorreram ao 

longo da história no corpo de profissionais que exerceram o ensino de matemática no 

nível primário.  

Nesse sentido, vale destacar que Rocha (2008), ao abordar a história da Escola 

Normal na Bahia, relata que no processo de transição do regime imperial para o 

período republicano houve uma feminização no público das Escolas Normais,  pois o 

direito à educação para a mulher, adquirido a partir de 1827, foi se ampliando à 

medida que os baixos salários ofertados para o exercício da docência no ensino 

primário repercutiam na recusa dessa profissão por parte do público masculino, o que 

contribuiu para a inclusão da mulher na escola e no mundo do trabalho.  

 Em âmbito mundial, Rui Barbosa (1947) relatou que entre os fatores que 

contribuíram para essa feminização do público do professorado de escolas primárias 

está o fato de que a mulher era vista como uma educadora da infância de excelência, 

dando a estas não apenas o direito de exercer a docência nessa fase da vida, como 

também de dirigir as escolas mistas nos países, como por exemplo, na Alemanha e 

Áustria. 

 Sendo assim, colocava-se às normalistas a incumbência do ensino de 

matemática no primário, – além do ensino de outras disciplinas – o que representou 

uma nova perspectiva na história do ensino da matemática, uma vez que dava-se a 

credibilidade às mulheres para ministrarem o ensino de uma disciplina que em seus 

primórdios, no Brasil, se constituiu como um saber restrito à formação técnica do 
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engenheiro, do guarda marinha, etc., ou seja, o saber matemático era destinado ao 

público masculino da elite. Vale ressaltar que essa restrição de posse do saber 

matemático a este público, ocasionou a formulação de concepções em torno da 

matemática que a considerou um conhecimento inacessível às classes menos 

favorecidas e de difícil compreensão para algumas pessoas. (VALENTE, 1999). 

Salientamos que o ensino de matemática no Curso Normal do IERP não se dava 

de forma desvinculada dos objetivos propostos para a formação moral dos estudantes, 

já que a estes era dada a responsabilidade de formar alunos, oriundos das diversas 

classes sociais, na escolarização primária, tendo em vista ideais concernentes ao 

desenvolvimento do país. No contexto desenvolvimentista, o ensino de matemática, 

assim como o ensino de outras disciplinas, deveria vir acompanhado de uma formação 

moral, que teria um papel fundamental para a promoção do desenvolvimento do país 

e preservação da ordem vigente, conforme veremos ao longo deste capítulo. A seguir 

veremos como era a rotina da instituição. 

 

2.2 A rotina na instituição 

 

O diretor e professor, Émerson Pinto de Araújo (2017) relata que, com relação à 

rotina do IERP, nas manhãs de sábados, das 10 às 12 horas, a coordenação se reunia 

com os professores, agrupando-se de acordo com as áreas de ensino para realizarem 

avaliações. Uma vez por mês havia reunião com os pais ou responsáveis dos alunos, 

abordando assuntos didáticos e comportamentais. Havia realização de festividades 

cívicas, com palestras de alunos e professores; concursos para classificar os melhores 

alunos de cada série e estes recebiam prêmios, quase sempre em livros. Nesse aspecto, 

é válido destacar que “a premiação dos alunos mais brilhantes ressaltava a força 

simbólica de uma cultura escolar que se estava construindo com base na 

homogeneização e, contraditoriamente, na individualização.” (SOUZA, 1998, p. 247). 

Além disso, destaca que o IERP participava, ao lado de outras instituições, de 

festividades da independência do Brasil, independência da Bahia e aniversário de 

Jequié, demonstrando assim, o empenho em disseminar ideais de amor à pátria.   
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Émerson Pinto de Araújo (2017) ressalta também a realização de “embaixadas43” 

com a participação dos alunos para o Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte; 

prática de atividades esportivas em que os alunos do IERP competiam com alunos de 

outras escolas; festas de formatura, com muito glamour, com a presença do 

governador ou seu representante e outras pessoas ilustres da cidade e do estado da 

Bahia. 

De acordo com alguns dos depoentes – Émerson Pinto de Araújo (2017), 

Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos (2017), Jaci Andrade Sturken (2017) – o ensino 

do IERP era considerado de boa qualidade. Émerson Pinto de Araújo (2017) ressalta 

que vários dos alunos do referido estabelecimento, ao concluírem seus estudos no 

IERP, enfrentavam vestibular sem necessariamente frequentarem um cursinho 

preparatório e eram aprovados.  

Ainda segundo o depoente citado, para controlar e avaliar a qualidade do 

ensino do IERP, além do trabalho da direção e inspeção local, havia também o trabalho 

realizado pelo fiscal do Ministério da Educação, Dr. Ruy Spinheira Filho, que visitava 

o estabelecimento regularmente e fazia o relatório no qual descrevia como as aulas 

ocorriam e se os professores estavam frequentando (ARAÚJO, 2017).  

Desse modo, percebemos a preocupação do Estado em controlar as ações dos 

estudantes, professores e demais funcionários a fim de garantir seus objetivos. Ao 

professor era exigido não apenas o ensino das disciplinas, mas esperava-se também 

desses profissionais que os mesmos se tornassem um modelo a ser seguido pelos 

alunos, pois estes, posteriormente, estariam exercendo funções no mercado de 

trabalho e, portanto, necessitavam internalizar ideais e valores que o mercado 

considerava indispensáveis para a formação de seus funcionários. Para garantir a 

produtividade, o Estado contava com o apoio dos fiscais, o inspetor local que servia 

para controlar a produção dos alunos e o inspetor regional que fiscalizava a qualidade 

da laboriosidade dos professores e das escolas como um todo. Entre os instrumentos 

utilizados para controlar as ações dos atores do processo educativo, o IERP utilizava o 

                                                           
43  As embaixadas eram excursões realizadas pelos alunos e professores a outros estados. Nessas 
excursões, os alunos tinham a oportunidade de conhecer outras culturas. 
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regimento que estabelecia as regras disciplinares para os alunos e profissionais da 

instituição, conforme veremos a seguir. 

Dilma Santana Miranda (2017) e Jaci Andrade Sturken (2018) declaram que 

todas as segundas tinham que cantar o hino nacional, ou seja, a instituição buscava 

desenvolver o espírito de nacionalidade. Jaci Andrade Sturken (2018) ainda acrescenta 

que orava também o Pai Nosso, o que revela que a Igreja Católica exercia seu poder 

junto às instituições de ensino no intuito de determinar os seus preceitos como os 

únicos oficiais. Destacamos que esse costume não estava explícito no regimento, 

contudo, fazia parte da rotina da instituição, em virtude da relação que a escola tinha 

com a formação cívica e religiosa dos alunos, aspectos que serão discutidos ainda neste 

capítulo.  

Diante do exposto, fica perceptível na rotina da instituição a intencionalidade 

em desenvolver nas discentes o sentimento de: admiração e apreço pelas instituições, 

de interesses intelectuais, práticos e profissionais, estéticos ou artísticos, interesses pela 

consciência cívica e social, entre outros, apontados por Rosas (1959) como objetivos 

propostos para o ensino de matemática na formação de professores. Mas de que forma 

tais objetivos eram institucionalizados e apresentados aos discentes?  

 

2.3 O regimento: a organização dos atores do processo educativo, seus direitos e 

deveres. 

 

O regimento se constituía em um documento de grande relevância para a 

disseminação de normas e regras comportamentais da instituição, uma vez que 

legitimava a intencionalidade da instituição para a formação moral dos estudantes. 

Salientamos que segundo Ruy de Ayres Bello44 (1969), a educabilidade, ou seja, o ato 

                                                           
44 Ruy de Ayres Bello foi um intelectual pernambucano que participou ativamente nos espaços políticos 
e educacionais e contribuiu significativamente com a educação brasileira por intermédio da produção 
de seu discurso e de suas obras literárias, que tiveram circulação em âmbito nacional, principalmente 
nas regiões nordeste, sudeste e centro-oeste. Entre as principais obras do citado autor se destacam as 
que foram destinadas à formação de professores, no ensino normal. O livro que utilizamos nesta 
dissertação, “Filosofia da educação,” alcançou em 1967, um maior número de publicações do que o livro 
de Anísio Teixeira, intitulado “Pequena Introdução à Filosofia da Educação: a escola progressiva ou a 
transformação da escola”, que também teve grande receptividade no Brasil.  (SOUZA; PINTO, 2012). 
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de educar, depende principalmente da possibilidade de formação do caráter moral do 

aluno, mediante a influência do educador. Diante disso, se faz necessário que “se 

comece professando uma teoria de valores absolutos e admitindo-se uma finalidade 

necessária à educação, para que esta possa ser considerada legítima.” (BELLO, 1969, 

43).  

Sendo assim, as normas da instituição assumem papel preponderante no 

processo de formação das normalistas, tem legitimidade e possibilita aos docentes e 

direção da escola, um maior controle e poder sobre os estudantes, viabilizados pela 

disciplina destes no contexto escolar.  

Nessa perspectiva, a disciplina é considerada um fator basilar da educação e 

leva o aluno a obedecer de forma consciente e racional, bem como, fortalece o poder 

de vontade, esclarece sua consciência moral, e forma alguns hábitos considerados 

necessários para que se possa educar com eficácia, quando o que se busca é a promoção 

de uma educação integral, a qual abrange os seguintes aspectos: educação da 

sensibilidade estética, educação intelectual, educação física, moral e religiosa. (BELLO, 

1969). 

O Regimento Interno do Ginásio Estadual de Jequié (1950?)45, discriminava as 

atribuições, direitos e deveres dos discentes, docentes, inspetores e técnicos 

administrativos, relatava também as penalidades que os docentes e discentes 

poderiam sofrer, caso viessem a transgredir às normas estabelecidas. A esse respeito, 

ressalvamos que para disciplinar o comportamento dos estudantes, diante da 

legitimidade das normas do regimento, é responsabilidade dos professores e diretores 

fazer com que essas normas sejam respeitadas e cumpridas. 

Salientamos que de acordo com Chartier (2002, p. 25) “os textos não são 

depositados nos objetos, manuscritos ou impressos, que o suportam como em 

receptáculos e não se inscrevem no leitor como o fariam em cera mole.” Em outras 

palavras, o leitor ao interpretar o que lê, ao se apropriar de um texto, o faz de forma 

histórica e socialmente diferenciada, desse modo, precisamos compreender a 

apropriação dos discursos, ou seja “a maneira como estes afectam o leitor e o 

                                                           
45 Este documento trata-se de uma cópia do regimento do Ginásio Estadual de Jequié, que encontra-se 
no Arquivo Público do Estado da Bahia. 
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conduzem a uma nova norma de compreensão de si próprio e do mundo.” 

(CHARTIER, 2002, p. 24). 

Nesse sentido, considerando que utilizaremos o regimento da instituição como 

fonte de pesquisa, é válido ressaltar que em concordância com Julia (2001), 

acreditamos que o corpo de profissionais que é chamado a obedecer às ordens é de 

fundamental importância no processo de interpretação da cultura escolar, já que esses 

profissionais podem contribuir de forma pacífica para o alcance dos objetivos 

propostos ou dificultar e até contradizer tal perspectiva. Sendo assim, podemos dizer 

que a implementação de projetos educacionais depende da forma como os docentes e 

discentes se apropriam das normas e regras estabelecidas, bem como dos 

conhecimentos que compõem o currículo.  

Ainda segundo o regimento do IERP, a organização administrativa do 

estabelecimento de ensino se apresentava da seguinte forma: Direção, Corpo 

Administrativo, Corpo Docente e Corpo discente. O corpo administrativo era 

composto dos cargos de secretário, datilógrafo, inspetor de alunos e pessoal de 

serviços. Na secretária era organizado todo o serviço de escrituração, arquivo e fichário 

da instituição. Trabalhavam nesse setor: o secretário e o datilógrafo, cada um com suas 

funções especificadas no regimento, tendo como objetivo redigir, emitir e receber 

todos os documentos do estabelecimento.  

Ressaltamos que no interior de cada estabelecimento de ensino, apresenta-se 

uma relação hierarquizada de poderes especializados, definindo a esfera de 

intervenção de cada um. Nesse sentido, o regimento do IERP contribui com a 

organização dos poderes, ao expor as normas da instituição, bem como os direitos e 

deveres de cada segmento do processo educativo, pois revela a posição de cada ator 

na pirâmide hierárquica e o que se espera de cada um nesse contexto.  

A seguir veremos algumas conjecturas a respeito dos critérios adotados no 

processo de seleção do corpo docente, veremos também as normas disciplinares 

explícitas no regimento, direcionadas a esses profissionais.  
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2.3.1 Os professores 

 

A constituição do corpo docente do IERP se fez de acordo com o decreto nº 8.777 

de 22 de janeiro de 1946, o qual dispõe sobre o registro definitivo de professores do 

ensino secundário no Ministério da Educação e Saúde. A respeito dos critérios exigidos 

para o exercício do cargo de docente, o referido decreto afirma que: 

Art. 1º O exercício do magistério nos estabelecimentos de ensino secundário, 
oficiais ou particulares sob regime de inspeção federal, será permitido 
somente a professôres registrados no Departamento Nacional de Educação, 
na forma dêste decreto-lei.  
Art. 2º Serão admitidos a registro os candidatos que apresentarem:  
I - a) diploma de licenciado, expedido pela Faculdade Nacional de Filosofia 
ou estabelecimento congênere, reconhecido ;  
b) ou prova de habilitação na disciplina ou disciplinas em que desejem 
registro, obtida em concurso para professor catedrático, adjunto ou livre 
docente de estabelecimento de ensino superior ou professor catedrático de 
estabelecimento de ensino secundário, mantido pela União, pelos Estados ou 
pelo Distrito Federal; 
c) ou prova do exercício de magistério na Faculdade Nacional de Filosofia, ou 
estabelecimento a ela equiparado. 
II - prova de idoneidade moral:  
III - fôlha corrida;  
IV - prova de idade mínima de vinte e um anos;  
V - prova de quitação com o serviço militar;  
VI - atestado de sanidade física e mental, expedido por serviço médico oficial;  
VII - prova de identidade.  

As determinações do decreto evidenciam a exigência de um diploma de 

licenciatura para exercer à docência, contudo na falta deste, poderia apresentar uma 

prova de habilitação para o ensino. Acreditamos que essa atitude devia-se à 

insuficiência de professores formados nas Faculdades de Filosofia, o que levou o 

Estado a adotar outros critérios no processo de recrutação docente.  

O Estado exigia, ainda, a comprovação de que os candidatos estariam com seus 

deveres legais cumpridos, apresentar atestado de boa saúde física e mental; que 

entregassem uma folha corrida a fim de averiguar o histórico de vida do candidato 

diante das autoridades legais e, que provassem possuir boa idoneidade moral, 

revelando assim, a preocupação com o papel destes profissionais no processo de 

formação moral dos estudantes, tendo em vista as condutas comportamentais 

consideradas adequadas aos ideais vigentes. 
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Tais exigências podem ser explicadas por Julia (2001), o qual afirma que no 

momento em que o Estado assume o controle da escola, os professores tornam-se 

funcionários do mesmo, entretanto, a institucionalização dessa instituição não se 

realizou de forma pacífica, mas sim em um terreno de conflitos, no qual os antigos 

valores não são eliminados de forma milagrosa, antes somam-se aos novos valores 

estabelecidos.  

Julia (2001) ainda afirma, ao abordar sobre a cultura escolar dos colégios jesuítas 

– momento em que a escola estava sob o controle da igreja – que estes não são somente 

lugares de aprendizagem de saberes, mas também, de inculcação de comportamentos 

e de habitus. Sendo assim, fica perceptível, ao analisarmos o contexto escolar do IERP, 

que havia resquícios desse pensamento no período em estudo.  

De acordo com o regimento do Ginásio Estadual de Jequié (1950?)46, ao docente 

eram colocadas as seguintes atribuições: reger o ensino no horário estabelecido, zelar 

pela disciplina dos estudantes em sala de aula; registrar a presença e ausência dos 

discentes; apresentar à secretaria, até o quinto dia útil do mês seguinte, o registro de 

frequência e de aproveitamento dos discentes; registrar no diário de classe a matéria 

ensinada e entregar na secretaria ao fim do mês; apresentar as provas parciais da sua 

disciplina, devidamente corrigidas e julgadas, após 15 dias a contar de sua realização. 

Atribui também ao docente, a escolha dos livros didáticos, a realização de  

atividades que lhes forem designadas nos trabalhos de exame; o  cumprimento do 

programa estabelecido para a cadeira que ocupa; propor ao diretor a aquisição de 

livros para a biblioteca; tomar cuidado especial e constante na educação moral e cívica 

de seus alunos; comparecer às solenidades promovidas pelo estabelecimento; receber 

condignamente as autoridades; comparecer na instituição com cinco minutos de 

antecedência das aulas que fosse ministrar e só ausentar-se deste local após finalizá-

las; comunicar ao diretor anormalidades que constatasse durante as aulas; avisar com 

antecedência quando necessitasse faltar. 

 Percebemos a partir de alguns depoimentos que algumas das atribuições, 

                                                           
46 Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2018) afirma que durante o período em que atuou no 

IERP, o regimento não sofreu alterações. 
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anteriormente citadas, eram realizadas. Nesse sentido, importa destacar que, de 

acordo com Emerson Pinto de Araújo (2017), “Os professores recebiam os livros para 

que indicassem qual queriam”, sendo assim, pressupomos que eles selecionavam os 

livros que iriam utilizar a partir do que tinha disponível, contudo, isso não significa 

que os docentes não levavam propostas de aquisição de livros para a biblioteca.  

 Segundo Dilma Santana Miranda (2018), normalista no período de 1965 a 1967, 

ao descrever sua percepção a respeito das responsabilidades dos docentes do Curso 

Normal, afirma que os docentes chegavam no horário determinado e que existia um 

diário de classe para o registro de frequências e ausências, tinha também uma ficha 

apropriada para o registro de notas.  

 O jornal Debate (1957) ao apresentar uma reportagem em que buscava-se 

explicações para o alto índice de reprovações na prova da disciplina de matemática do 

Exame de Admissão, percebemos que o professor da disciplina de matemática era 

responsável pela elaboração do citado exame, o que nos leva a pensar que a atribuição 

explícita no regimento – realização de atividades concernentes a trabalhos de exames 

– acontecia na prática pedagógica dos professores.  

 Com relação à atribuição de zelar pela disciplina dos estudantes em sala de aula, 

para que possamos ter uma noção do modo como os alunos tinham seus 

comportamentos disciplinados, a seguir, abordaremos sobre os direitos e deveres dos 

alunos.  

 

2.3.2 Direitos e deveres dos alunos estabelecidos no Regimento 

 

O corpo discente era composto por todos os alunos regularmente matriculados 

na referida instituição, para estes era estabelecido os seguintes deveres: entrar nas salas 

de aula logo após o respectivo sinal; ocupar na sala o lugar que lhe for designado, 

ficando responsável por zelar pela conservação da carteira nas condições em que a 

encontrar. É importante ressaltar que, conforme mencionado anteriormente, no 

contexto capitalista47, a determinação de normas e condutas a serem seguidas na escola 

                                                           
47 Sistema econômico em que as relações de troca intermediadas pelo mercado tem como objetivo 
fundamental não atender as necessidades humanas, mas sim a reprodução do capital. Nesse contexto, 
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é realizada tendo em vista o que se deseja para o modelo de formação do sujeito, 

servindo como um treinamento para que, posteriormente, o mesmo exerça 

determinadas funções no mercado, essas normas também buscavam adequar os 

alunos ao sistema político do regime militar 48 , conforme pontua Dilma Santana 

Miranda (2017): 

[...] e era uma disciplina muito rígida, entrava e ninguém saía, entravámos e 
o portão lacrava e só saía no final do último horário, mas quando a gente saía, 
embolava a saia, colocava o joelho de fora, um cinto e íamos para o jardim 
paquerar, porque lá dentro era dureza, muita repressão, não tínhamos 
liberdade para nada mesmo, nem de atitude, nem de fala, porque aquele 
momento da ditadura foi cerceada toda a liberdade dos cidadãos, mas no que 
diz respeito à qualidade do ensino, o compromisso dos professores, eram o 
melhor que existia, eu comparo o magistério com a universidade mais 
eficiente.   

O regimento também estabelecia que os alunos deviam portar-se nos recreios, 

dependências e adjacências do edifício escolar com moderação, segundo os preceitos 

da boa educação; levantar-se diante da entrada ou saída do diretor, do professor, de 

autoridades do ensino ou de visitantes; respeitar as proibições instituídas no 

regimento escolar; assistir às comemorações cívicas promovidas pelo estabelecimento; 

portar-se dentro da escola e fora dela como um cidadão consciente de seus direitos e 

deveres.  

A esse respeito Dilma Santana Miranda (2017) nos conta que “uma vez mesmo 

eu fui suspensa porque o diretor me viu na rua conversando com um rapaz, então, era 

rígido. Dentro do colégio a gente brincava, se divertia, mas tudo dentro da disciplina 

do colégio, não tinha alunos fora da sala de aula, nada disso.” Ou seja, o controle com 

relação ao comportamento das normalistas excedia aos muros da escola, já que a 

                                                           
a sociabilidade seria regida pelo capital, na qual o trabalho é concebido como um gerador de valor de 
troca e a educação escolar teria como objetivo não atender às necessidades humanas, mas sim preparar 
os indivíduos para se inserirem no mercado de trabalho, de acordo com os interesses desse sistema, caso 
não houvesse possibilidades de reflexão e oposição por parte dos sujeitos que atuam nesse contexto. 
(TONET, 2012). 
48 Também conhecido como Ditadura Militar, teve início em 31 de março de 1964 com o golpe que depôs 
o presidente João Goulart, conhecido com Jango, e teve fim em janeiro de 1985 com a eleição indireta de 
Tancredo Neves e José Sarney. Esse período foi marcado pelo autoritarismo, repressão, privatização do 
ensino, exclusão de boa parcela da população menos favorecida da educação elementar de boa 
qualidade, incentivo ao ensino profissionalizante na rede pública de ensino sem um devido 
planejamento, valorização de uma pedagogia pautada na técnica, tentativas de desmobilização do 
magistério. (GUIRALDELLI, 2016). 
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direção do IERP buscava disciplinar as mesmas em sua vida social. Assim, de certa 

forma, estabelecendo padrões de conduta da mulher. 

Nessa perspectiva, Bowles e Gintis (1981 apud SILVA, 2009) destacam que é 

através das relações sociais vivenciadas na escola que se busca ensinar aos alunos as 

atitudes e comportamentos necessários para se qualificarem como bons trabalhadores 

capitalistas. A escola ressalta em seu currículo a necessidade da obediência às ordens, 

da pontualidade, assiduidade, subordinação às autoridades, a fim de formar sujeitos 

passivos e subservientes. Por outro lado, se o que se pretende é formar trabalhadores 

para ocuparem os níveis mais altos da escala ocupacional, buscará então, capacitar os 

educandos para a liderança, formulação de planos e exercício do poder.  

É pertinente destacar que embora sejam perceptíveis os ideais capitalistas no 

contexto escolar do IERP, não podemos negligenciar o papel dos atores nesse processo, 

ou seja, a forma como os educadores e educandos lidam com as normas. Nesse sentido, 

Julia (2001) afirma que as resistências e tensões podem surgir e, por sua vez, impedir 

ou dificultar que os objetivos propostos sejam alcançados.  Nos depoimentos, 

constatamos algumas atitudes contrárias ao que era proposto, entre as quais, 

destacamos o que diz a aluna Jacy Andrade Sturken (2017) quando afirma que no 

período em que estudou – 1969 a 1970 – eram realizadas manifestações contrárias ao 

regime político estabelecido. 

Dilma Santana Miranda (2017) ao descrever as normas do IERP, afirma que: 

Tinha, um regimento duríssimo, era época de ditadura, o regimento era do 
mais rígido possível, você hasteava a bandeira em posição de sentido, as 
mulheres colocavam a mão no peito e os meninos a mão em posição de sentido 
e ai de nós se tirássemos a mão. Teve época em que nós entravámos no portão 
do IERP e tínhamos que ajoelhar para ver se a saia estava rente com o chão, 
tinha que seguir as normas à risca.  

[...] De toda trajetória no IERP, era saia de prega e blusa branca e tinha a blusa 
de gala que era de lingerie, toda chic, mas durante toda a vida no IERP a gente 
usava saia abaixo do joelho, quando a gente saía é que dava uma arrumada e 
colocava acima do joelho. 

 O fragmento acima nos leva a conjecturar que havia um empenho em controlar 

as atitudes, forma de vestir das estudantes e garantir o cumprimento das normas 

estabelecidas. Pressupomos que as propostas do regimento alcançavam, de certa 

forma, o que se propunha, contudo, isso não significa dizer que a implementação 

dessas normas não encontrava desafios, resistências e conflitos e até desvios do que se 
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estabelecia. Por outro lado, nos leva a supor também que as proibições, bem como a 

fiscalização e as sanções se constituíam em fortes mecanismos de inibição de condutas 

consideradas inadequadas, mas que alguns dos alunos não levavam algumas dessas 

proibições para sua vida fora da escola, conforme pudemos perceber nos depoimentos 

anteriores. 

 

2.3.3 As proibições e sanções  

 

De acordo com Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos (2017) a disciplina dos 

estudantes do IERP era conduzida pelo regimento do colégio, que era lido ao início do 

ano letivo para todos os alunos da instituição. Antes mesmo do ingresso dos 

estudantes no Ginásio, esses se comprometiam em obedecer as regras estabelecidas 

nesse regimento, pois, como mencionamos anteriormente, os discentes entregavam 

um termo de responsabilidade, assinado, no qual afirmavam que se 

responsabilizavam por possíveis danos que, porventura, viessem a fazer no 

patrimônio público, além de declararem nesse documento que se submetiam ao 

regimento da instituição. Conjecturamos que a exigência desse termo de 

responsabilidade, assinado pelo discente, servia como subsídio para inibir atitudes de 

vandalismos e desrespeito às normas do regimento, visava assim, promover a 

subordinação dos estudantes às normas da instituição. 

Para obter maior controle com relação à prática de comportamentos 

considerados inapropriados, a direção contava com o apoio dos pais, professores e 

inspetores, estes últimos ao constatarem casos de indisciplina, encaminhavam à 

direção para que aplicasse as sanções, conforme previa o regimento. De acordo com o 

regimento do Ginásio Estadual de Jequié, aos estudantes estava expressamente 

proibido: 

Ter consigo livros, impressos, gravuras ou escritos imorais; Perturbar, por 
qualquer modo, o sossego das aulas ou a ordem do estabelecimento; Entrar 
na classe ou dela sair sem a permissão do professor; Ocupar, em classe, logar 
que não o designado; Utilizar livros ou quaisquer objetos dos colegas sem o 
devido consentimento dos donos; Tratar com desrespeito qualquer 
funcionário do Estabelecimento, Autoridade ou  visitante; Promover 
algazarra ou distúrbio nas imediações do Estabelecimento; Danificar qualquer 
parte do edifício ou ainda danificar ou desviar qualquer peça de seu material 
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ou instalações; Organizar dentro do estabelecimento, rifas, coletas ou 
subscrições, qualquer que seja o fim, bem como tomar parte nelas sem 
permissão do Diretor; Promover manifestações coletivas ou nelas tomar parte, 
salvos quando convidados pela Direção do estabelecimento ou por ela 
autorizado; Permanecer no estabelecimento fora das horas do trabalho 
escolar; Fumar, jogar ou usar de bebidas clandestinamente introduzidas no 
estabelecimento; Trazer consigo armas ou quaisquer objetos perigosos, assim 
como introduzir no Estabelecimento bebidas nocivas à saúde; Impedir a 
entrada de colegas nas aulas ou concitá-los à ausências coletivas; Tomar parte, 
com outros alunos do Estabelecimento, dentro ou fora dele, a quaisquer 
manifestações ofensivas a pessoas ou instituições; Praticar, dentro ou fora do 
estabelecimento, ato ofensivo à moral e aos bons costumes. (GINÁSIO 
ESTADUAL DE JEQUIÉ, 1950?,  p. 03)  

 Os estudantes que cometessem as faltas acima citadas e, não cumprissem os 

deveres estabelecidos no regimento da instituição, estariam passíveis de admoestação 

realizada em sala de aula pelo professor; repreensão reservada, oral ou escrita, pelo 

Diretor; exclusão de aula, ordenada pelo professor; suspensão até 8 dias e exclusão 

definitiva da matrícula.  

Importa salientar que duas das proibições acima citadas nos chamaram a 

atenção, são elas: “ocupar, em classe, logar que não o designado e, praticar, dentro ou 

fora do estabelecimento, ato ofensivo à moral e aos bons costumes” (GINÁSIO 

ESTADUAL DE JEQUIÉ, 1950?,  p. 03). A esse respeito, Dilma Santana Miranda (2018), 

normalista no período de 1965 a 1967, ao ter conhecimento da primeira proibição, 

afirma que “no Curso Normal havia professores exigentes, mas não nesses moldes, no 

ginásio sim.” Quanto à segunda proibição, vimos anteriormente que Dilma Santana 

Miranda (2017) afirmou que certa vez recebeu suspensão por ter sido vista 

conversando com um rapaz, fora do ambiente escolar, sendo assim, pressupomos que 

no Curso Normal algumas das normas estabelecidas eram exigidas, outras não, já que 

de acordo com a citada depoente a efetivação dessas normas dependia muito da 

postura do professor, pois “uns eram mais maleáveis, outros mais exigentes.” 

 Jaci Andrade Sturken (2018), normalista no período de 1969 a 1970, declara que 

os alunos sentavam todos os dias no mesmo lugar, mas não porque eram acuados a 

agir dessa forma, isso acontecia naturalmente, escolhia-se um lugar onde se sentar, no 

primeiro dia e, utilizava-se o mesmo durante todo o ano letivo. Pensamos que talvez 

isso ocorria porque tais estudantes já haviam incorporado a norma estabelecida no 

ginásio, que condicionava o local que o aluno deveria se sentar.  Declara também que 
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o uniforme dos estudantes do IERP era respeitado e, aos estudantes era proibido ir ao 

cinema usando o mesmo. Sendo assim, certa vez o diretor, ao ser avisado que tinha 

aluno usando uniforme do IERP dentro do cinema, foi até o local e retirou os mesmos. 

Esse relato confirma que a escola buscava controlar as atitudes dos estudantes fora do 

âmbito escolar.  

 Magnólia Santana de Farias (2017), ex-aluna do Curso Normal no período de 

1960 a 1962, informa que naquele tempo: 

[...] principalmente no colégio público, os alunos não desrespeitavam, não 
falavam palavrão, era completamente diferente de hoje. Professor era como se 
fosse um pai pra gente, todo mundo respeitava, ninguém falava alto, nem 
gritava nada e qualquer coisa que fizesse o professor colocava fora da classe, 
suspendia, então todo mundo respeitava demais o professor. 

Nesse contexto, Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos (2017) relata em seu 

depoimento que “naquela época, Jequié era uma cidade menor e quase todo mundo se 

conhecia,” isso facilitava o contato entre professores, direção e pais ou responsáveis 

dos alunos, desse modo, os responsáveis ajudavam na disciplina dos estudantes do 

Curso Normal do IERP. 

Aos docentes que, porventura, viessem a infringir as normas estabelecidas 

estavam sujeitos às penalidades de advertência e exoneração. De acordo com o 

regimento, implicava em penalidade de advertência ao docente que: 

1- Não desenvolver convenientemente, em tempo oportuno e sem justa 
causa, o programa da disciplina a seu cargo, com evidente prejuízo para o 
ensino; 

2- Deixar de comparecer, sem causa justificada, por mais de quinze dias 
consecutivos ou trinta interpolados; 

3- Faltar com o devido respeito com às autoridades, ao Diretor, aos 
colegas e à própria dignidade do magistério; 

4-  Servir-se da cátedra para pregar doutrinas contrárias aos interesses 
nacionais ou para insuflar nos alunos, clara ou disfarçadamente, atitudes de 
indisciplina ou de agitação. (GINÁSIO ESTADUAL DE JEQUIÉ, 1950?, p.04) 

Em casos de reincidência, o diretor deveria comunicar à Secretaria de Educação 

e Saúde para as devidas providências. O regimento ainda determinava que o docente 

estava sujeito ao desconto no vencimento do valor correspondente ao número de faltas 

sem justificativa.  Percebemos, entre as incumbências dadas aos docentes e alunos uma 

obrigação com relação à pontualidade e assiduidade, dois elementos fundamentais no 

processo de produção, que eram controlados pelos inspetores – os que realizavam o 
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controle para o Estado e os que trabalhavam na instituição, aqueles com relação aos 

docentes e estes com os alunos.  

Ressaltamos que no contexto do sistema capitalista, a disciplinarização docente 

e discente no que diz respeito à assiduidade e pontualidade requer que o tempo seja 

severamente cronometrado, busca-se impedir atrasos, bem como, utilizá-lo durante 

todo seu percurso com qualidade, controlar de forma ininterrupta as ações dos sujeitos, 

pressioná-los e anular tudo que possa perturbar ou distrair os produtores.   

Por intermédio das normas e sanções, o regimento apresentava as 

possibilidades de garantir a ordem. Nesse sentido, o inspetor de alunos exercia um 

papel de grande relevância, o mesmo tinha a incumbência de cumprir as 

determinações do diretor, zelar pela disciplina dos estudantes dentro do 

estabelecimento e em suas imediações, tratar os alunos com moderação e delicadeza, 

atender aos professores em aula com material escolar, levar ao conhecimento do 

diretor casos de infração à disciplina e fiscalizar o trabalho dos serventes.  

Jesus e Nunes (2011) afirmam que a inspeção surgiu durante o período em que 

o Brasil ainda era colônia com o objetivo de fazer do inspetor o vigia que deveria 

observar o cumprimento das normas e denunciar atitudes e comportamentos 

considerados incoerentes com os propósitos colocados à educação, os “desobedientes” 

eram punidos como forma de inibir tais atitudes, ou seja, os inspetores agiam como o 

olho do Estado que estava a todo momento observando as incoerências com relação à 

legislação e normas vigentes. 

Conforme destacamos, o cumprimento das normas dependia da forma como os 

agentes da educação concebiam e se apropriavam das mesmas, ou seja, das tensões e 

contradições que se apresentavam no momento de aplicá-las. Percebemos algumas 

dessas tensões e contradições com relação à aplicação das normas do estabelecimento 

ao debruçarmos sobre a leitura da ata da primeira reunião extraordinária dos 

professores do ginásio do IERP, a primeira da instituição em caráter extraordinário, 

realizada no dia 13 de abril de 1954, com o objetivo de julgar um caso de infração 

envolvendo discentes da instituição.  

Nessa reunião, o diretor do estabelecimento, Ulisses Britto, alegava que, embora 

pudesse emitir um juízo a respeito da ocorrência, preferiu reunir os professores para 
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esta finalidade no intuito de evitar qualquer suspeita ou comentários de que agiu com 

pessoalidade, porque um dos alunos, o agredido, era filho de uma funcionária do 

estabelecimento que também era sua esposa. Após narrar a ocorrência, os professores 

se posicionaram sugerindo as penalidades para o aluno envolvido, alguns dos 

docentes demonstraram maior rigidez com relação à penalidade a ser aplicada, houve 

também, professores que apresentaram certa preocupação com a exclusão do aluno da 

escola, caso o mesmo viesse a ser desligado da instituição e assim, demonstraram 

maior flexibilidade na aplicação da sanção.   

Quanto aos docentes que se submetessem às normas do IERP, se desviassem de 

condutas e comportamentos considerados inadequados e desenvolvessem uma boa 

prática de ensino, de acordo com os parâmetros legais estabelecidos na época, a estes 

eram reservados premiações, conforme podemos perceber no diploma recebido por 

Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho, que embora seja de uma época posterior 

ao período da pesquisa, de acordo com a citada depoente, consistia em uma prática 

adotada na instituição que compreende o período da pesquisa. 

Imagem III – Diploma de Professor do ano 

 

Fonte: Arquivo particular da professora Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho. 
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Diante do exposto, é importante destacar que ao analisar o regimento do IERP, 

percebemos que algumas das normas revelam práticas educativas que disseminam os 

ideais que foram impregnados à cultura escolar e aceitos pelos atores do processo 

educativo. Por outro lado, como já salientamos, o cumprimento do que estava escrito 

dependia da forma como esses sujeitos interpretavam e se apropriavam das normas.  

Conjecturamos que a disciplina do comportamento dos estudantes do Curso 

Normal do IERP contribuía com o desenvolvimento de hábitos de: ordem, precisão, 

capricho, esmero, dedução, observação e conclusão; de boa conduta moral e senso de 

responsabilidade, conforme descreveu Rosas (1959) a respeito dos objetivos propostos 

para o ensino de matemática nos cursos de formação de professores primários.  

A seguir veremos como a religião e as festas cívicas e de formatura se faziam 

presentes nas atividades da instituição. 

 

2.4 As festas  

 

No IERP havia diversas comemorações ao longo do ano letivo, festas religiosas, 

festas de formatura e festas cívicas, cada uma com uma finalidade e recepcionada de 

formas distintas entre os educandos do IERP e toda comunidade.  

 

2.4.1 A religiosidade no IERP 

 

Ao observarmos o panorama histórico da educação brasileira, constatamos que 

o ensino religioso tem origem nos primórdios desse cenário educacional e sempre 

contribuiu para transmitir o ideal de cidadão que o Estado deseja obter, uma vez que 

é também por intermédio da educação religiosa que os sujeitos internalizam a noção 

de poder hierárquico e, assim, se submetem aos mandos dos que são considerados 

poderosos. 

Julia (2001) relata sobre o papel da igreja na constituição do corpo de 

profissionais da educação, o autor afirma que foi a partir do século XVI que nasceram 

os corpos profissionais que se especializaram na educação, os quais tomaram a forma 

de corporações ou de congregações religiosas. Esse controle com relação à educação 
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foi assumido pelo Estado no século XVIII, mas isso não representou de fato uma 

ruptura com o pensamento religioso.   

 A princípio, a educação religiosa era imposta sem considerar o credo religioso 

dos discentes, pois a fé cristã era vislumbrada como o único meio de salvação e, 

também, utilizada como um instrumento de pacificação dos sujeitos para a mão-de-

obra. Com o passar dos anos, essa concepção de formação religiosa se modificou e se 

tornou optativa e sem ônus para o Estado. Assim, a Lei Orgânica do Curso Normal, 

publicada em 1946, afirma em seu artigo 5º que “o ensino religioso poderá ser 

contemplado como disciplina dos cursos de primeiro e segundo ciclos do ensino 

normal, não podendo constituir, porém, objeto de obrigação de mestres ou professores, 

nem de freqüência compulsória por parte dos alunos.” 

Além da Lei Orgânica do Curso Normal, ao considerarmos o recorte temporal 

da pesquisa – 1959 a 1971 – salientamos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

promulgada em 1961, traz as determinações para o ensino religioso em seu artigo 97: 

O ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é de 
matrícula facultativa, e será ministrado sem ônus para os poderes públicos, 
de acôrdo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por êle, se fôr 
capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável. 

§ 1º A formação de classe para o ensino religioso independe de número 
mínimo de alunos. 

§ 2º O registro dos professôres de ensino religioso será realizado perante a 
autoridade religiosa respectiva. 

De acordo com os textos legais, o ensino religioso tratava-se, portanto, de um 

ensino facultativo e realizado em conformidade com a crença religiosa dos alunos. A 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961 destaca no parágrafo 1º que não 

importava a quantidade de alunos que solicitassem o ensino religioso, o mesmo seria 

oferecido. Isso porque não havia ônus para o Estado. 

De acordo com esse pensamento, Émerson Pinto de Araújo (2017) narra que 

durante o período de 1959 a 1962, em que esteve atuando no IERP como diretor, havia 

o ensino de religião, sem instituir a obrigatoriedade de frequência por parte do aluno. 

Relata também a inserção do ensino bíblico de acordo com a doutrina da Igreja Batista, 

mas não havia a obrigação de que os discentes assistissem tais ensinamentos.  

[...] tinha aquela parte de religião, que era Bete Azevedo que tomava conta, 
mas ninguém era obrigado lá no IERP, ia quem quisesse, quando Dom Jairo 
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que foi padre lá e depois foi Bispo em Senhor do Bomfim, quando ele pediu 
permissão para dar aulas particulares eu disse: _ Olha tem aqui uns horários 
vagos, pode até pegar esses horários, porque assim, os alunos não ficam nos 
corredores fazendo confusão, então pode indicar uma professora, aí ele 
indicou Bete Azevedo para ir lá dar as aulas. Mas os alunos não eram 
obrigados a frequentar. Outros horários vagos foram colocados à disposição 
dos evangélicos, também sem colocar a obrigatoriedade para os alunos de 
frequentarem tais aulas. 

Embora o depoimento de Émerson Pinto de Araújo destaque a inserção da 

religião protestante no contexto escolar do IERP, não encontramos indícios de que 

outros credos tenham sido inseridos no ensino de religião da instituição.  Supomos 

que não havia impedimento por parte da direção, para a inserção de conhecimentos 

oriundos da doutrina batista naquele espaço, uma vez que ele diz que colocou à 

disposição horários para as igrejas evangélicas, conjecturamos que isso pode ter 

ocorrido devido a possibilidade de que naquele momento tinha alunos da Igreja 

Batista na instituição, sendo assim, seus responsáveis ou os próprios estudantes 

podem ter reivindicado essa participação. Ao analisarmos as fontes encontradas, 

percebemos que há predominância de atividades da religião católica, conforme 

podemos presenciar na imagem a seguir – a qual trata-se de um recorte de matéria de 

jornal – que retratava como se dava o início das atividades na instituição: 

Imagem IV -  Informe sobre início das aulas no IERP 

 
Fonte: Jornal Jequié. Ano 16, n.º 761. Publicado em 02 de abril de 1962. 
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Percebemos então que ao contrário do que propôs o manifesto de 1932, quanto 

à laicização da escola, a igreja continuou a fazer parte do contexto escolar, negando, 

de certa forma, a diversidade religiosa presente nesse espaço. Essa marcante presença 

da religião católica não estava presente apenas no início do ano letivo, se propagava 

ao longo do mesmo, com atividades comemorativas de datas religiosas realizadas pela 

instituição. 

Uma das matérias do Jornal Jequié, publicado em 1963, demonstra que os 

estudantes do IERP eram premiados pelo empenho demonstrado na realização das 

atividades desenvolvidas nas aulas de religião, seus trabalhos eram apresentados a 

toda a comunidade jequieense e julgados por uma equipe de professores que os 

avaliavam e classificavam para premiarem os que se destacavam, evidenciando assim 

a grande importância dada ao ensino religioso.  

Importa ressaltar que a inserção de aspectos religiosos nas atividades do IERP 

apresentava uma intencionalidade para a formação dos normalistas, uma vez que 

servia para difundir ideais de moralidade. Desse modo, também contribuía com a 

formação matemática dos mesmos, já que um dos objetivos propostos era o 

desenvolvimento de uma boa conduta moral, que repercutia no ensino da matemática, 

segundo relatamos anteriormente. A religião também estava presente nas solenidades 

de formatura, conforme veremos a seguir. 

 

2.4.2 As festas de formatura 

 

Segundo as fontes, as festas de formatura eram vivenciadas pelos alunos do 

Curso Normal desde os primeiros anos, o anseio por este momento era aspirado não 

somente pelas alunas e alunos do curso, como também, pelos familiares, educadores, 

políticos e pessoas da comunidade em geral, visto que a formação de uma turma 

representava para todos os envolvidos, o oferecimento de mais professores para as 

escolas primárias que, no período inicial de implementação do Curso Normal, tinha 

maior parte do corpo docente composto por professoras leigas.  

Diante disso, percebemos também uma valorização social da profissão docente. 

De acordo com Nóvoa (1995) entre os aspectos que caracterizam o processo de 
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profissionalização docente, temos a constituição de um estatuto econômico e social dos 

professores, cujo surgimento deve-se, em parte, ao gozo de prestígio social, vivenciado 

pelos professores primários, já que os mesmos eram considerados essenciais para o 

processo de escolarização da população, segundo o autor. 

A primeira turma de professoras do Curso Normal concluiu o curso em 1961, 

conforme pontuamos no primeiro capítulo desta dissertação. É pertinente destacar que 

a inserção da igreja também esteve presente nos momentos de congratulação dos 

futuros docentes, como confirma a notícia intitulada “Ecos da formatura da Escola 

Normal do IERP”, já apresentada no primeiro capítulo. Constatamos, a partir da 

análise da matéria citada, que no ato cerimonial estavam presentes os padres e 

religiosos renomados da época. Este jornal, bem como alguns dos depoimentos, 

revelam que as cerimônias eram realizadas na Igreja Matriz da cidade. De acordo com 

Émerson Pinto de Araújo (2017) essa realidade veio a ser modificada quando o mesmo 

esteve na direção da instituição - 1959 a 1962 -, pois buscava realizar o culto na Igreja 

Católica e Igreja Batista, vejamos: 

Eu me lembro que naquele tempo ainda não tinha surgido João XXIII nem o 
Conselho Ecumênico, eu era diretor e naquela ocasião, eles não admitiam que 
no convite se colocasse as festividades na Igreja Batista, contrariando a regra, 
eu inclui no convite em igualdade de condições as festividades a serem 
realizadas na Igreja Católica e na Igreja Batista. 

O depoimento retrata os conflitos religiosos que permeavam o contexto escolar, 

a saber, da parcela da sociedade oriunda da Igreja católica, principalmente daqueles 

provenientes da oligarquia tradicionalmente católica, e dos estudantes de igrejas 

evangélicas, que buscavam marcar território e conquistar o respeito de suas crenças, 

no IERP. A discente Magnólia Santana de Farias (2017) também relata que quando se 

formou, em 1962, havia atividade religiosa na Igreja Católica e na Igreja Batista. Além 

disso, a mesma destaca em sua lembrança as viagens realizadas com a turma e a sua 

percepção com relação à sua formatura na década de 1960. 

A formatura foi linda. Na formatura a gente sempre escolhia uma patronesse 
ou paraninfo, a nossa já morreu, foi a professora Joanina, a nossa madrinha 
de formatura, como se chamava. E tinha colação de grau, missa na igreja, o 

culto da Igreja Batista, viagens, toda formatura tinha uma viagem, a nossa 

foi para uma cidade chamada Ituaçu, onde existe uma gruta. Esse foi o 
presente da nossa madrinha de formatura. Colação de grau foi no Cine Jequié, 
porque naquela época não existia auditório aqui. Usamos uma beca vermelha 
e a festa dançante foi no Jequié Tênis Clube. (FARIAS, 2017, grifo nosso). 
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A discente, Jacy Andrade Sturken (2017), descreve em seu depoimento como 

era a formatura do Curso Normal no ano de 1971: 

[...] participava o diretor, patrono, patronesse da turma, parentes e 
convidados, tinha os discursos do patrono, não é nem patrono gente, é 
paraninfo da turma. O paraninfo discursava, se a patronesse quisesse 
discursar, discursava, e tinha o discurso também do aluno, aquele discurso 
geral que todos fazem, era igual a todas as solenidades, depois tinha festas 
dançantes na AABB ou no Jequié Tênis Clube, na minha época não tinha 
AABB, então era só no Jequié Tênis Clube. 

A professora e diretora do IERP, Terezinha Queiróz de Araújo Paranhos (2017) 

declara que era realizado um grande investimento nas solenidades de formatura do 

Curso Normal, ela, enquanto paraninfa, teve a incumbência de organizar algumas das 

festas de formatura e buscou produzir no evento grande glamour. 

A solenidade era de primeira qualidade. Na primeira turma, eu mandei um 
célebre costureiro daqui de Salvador costurar as becas, fui à loja Predileta 
escolhi o tecido e o entreguei, as becas eram todas de cor grená. Teve uma 
formatura solene com missa, com oradores sacros daqui de Salvador, pessoas 
importantes da sociedade. A minha turma entrou cantando um hino com uns 
trigos nas mãos. Na outra turma em que eu fui paraninfa também, fiz tudo 
diferente, foram becas verdes, quem não podia fazer as becas, a gente dava o 
dinheiro. A gente levava conjunto para cantar na igreja, tinha que ser tudo de 
primeira qualidade, também tinha baile no Jequié Tênis Clube. 

A presença de pessoas das camadas sociais mais favorecidas nas cerimônias de 

formatura ratifica a importância da escola na sociedade. Naquela época, as formaturas 

consistiam em algo muito esperado pela sociedade de Jequié e de qualquer lugar do 

Brasil, já que esse evento representava um crescimento no status econômico e 

intelectual daqueles que recebiam o diploma, apresentava também os resultados 

esperados com relação ao investimento em educação pelo governo, o que poderia 

repercutir no desenvolvimento econômico do país. Nessa perspectiva, é válido 

destacar que a discente Dilma Santana Miranda (2017) descreve a sua formatura, em 

1967, como: 

[...] outra maravilha. Primeiro teve a colação de grau, usávamos a beca, na 
época foi diferente, foi verde. Teve o culto, mas não me lembro do culto na 
igreja evangélica, me lembro da missa na catedral e da colação de grau. Teve 
também uma festa linda no Jequié Tênis Clube. Foi outro momento de glória, 
primeiro o estágio, depois a formatura. Na verdade, naquela época fazíamos 
festa quando concluíamos o admissão, quando concluía o primário, o ginásio 
e quando concluía o Curso Normal. Então era um grande gasto, porque 
tínhamos que gastar com o estágio e com a formatura. Foi um momento de 

muita alegria, alegria dos pais, da família e eu fui a primeira filha a concluir 
o Curso Normal e se formar nesse curso. Naquela época, era como se formar 
em um curso de medicina nos dias atuais. (grifo nosso) 
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Percebemos então, no excerto, uma comparação da festa de formatura com um 

momento de glória, salienta o status dado à profissão naquele momento e a 

representatividade da festa para a família das normalistas. Conjecturamos que essa 

comparação e simbologia deve-se ao fato de que naquela época, a conclusão de um 

Curso Normal não se constituía como algo simplório, simbolizava uma mudança de 

vida, tanto em termos de status como em termos econômicos e culturais, conforme 

relatamos.  

Salientamos que de acordo com Chartier (2002) as representações do mundo 

social são sempre determinadas pelos interesses dos grupos que as forjam, não são 

neutras, são construídas no contexto de uma relação de poder e dominação. A esse 

propósito Souza (1998, p. 255) destaca que a formatura é também “uma prática 

simbólica portadora de significados sociais e culturais. É expressão de uma cultura 

escolar e de um imaginário sociopolítico que se quer disseminar por toda a sociedade.” 

Em seguida, temos uma fotografia da formatura de Dilma Santana Miranda, em 1967. 

Imagem V: Formatura de Dilma Santana Miranda, em 1967. 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Dilma Santana Miranda 
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Na imagem acima, percebemos como os formandos, bem como as pessoas que 

estavam no entorno, se vestiam apropriadamente para uma festa de gala, as mulheres 

com vestidos longos, sapatos com saltos e penteados nos cabelos, os homens de terno 

e gravata, demonstrando assim, a seriedade e solenidade do momento. 

Além das festas de formatura, conforme mencionamos anteriormente, Émerson 

Pinto de Araújo, ex-docente e ex-diretor do IERP, afirma que eram realizadas 

festividades cívicas ao longo do ano letivo, veremos a seguir como essas festas se 

realizavam. 

 

2.4.3 As festas cívicas 

 

De acordo com Souza (1998) ao introduzir as festas cívicas no contexto escolar, 

o Estado fez da escola um instrumento de lembranças e memória histórica. Essas festas 

tiveram grande importância no processo de transição do império para a república, pois 

diante dos momentos de conflitos e tensões sociais devido às mudanças vivenciadas 

na época, fez-se necessário a construção de um novo universo simbólico que 

contribuísse de forma positiva para a legitimação do regime republicano, por 

intermédio da promoção da unidade e integração social que se apresentava ameaçada 

naquele contexto. 

Para Vera Cabana Andrade (1999 apud LIMA, 2003, p. 21) “a finalidade da 

escola [...] pautada pela pedagogia do cidadão era desenvolver a moral e as virtudes 

cívicas, prioridades educacionais de um novo país livre e voltado para a 

modernização”. Nessa perspectiva, a escola se tornou um veículo para impor uma 

nova ordem, uma arma para alcançar o progresso no regime republicano, esses ideais 

se perpetuaram por longas décadas e conjecturamos que alguns destes se fizeram 

presentes na Escola Normal do IERP. 

A lei Orgânica do Ensino Normal – Decreto nº 8.530 de 02 de janeiro de 1946 – 

estabelece em seu artigo 14, inciso b, que “a educação moral e cívica não deverá constar 

de programa específico, mas resultará do espírito e da execução de todo o ensino”, ou 

seja, estaria presente em diversas atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo e 
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por todas as disciplinas, inclusive a matemática. Salientamos que, conforme vimos nas 

atribuições dos professores, estabelecidas no Regimento do Ginásio Estadual de 

Jequié, era incumbência dos docentes desse estabelecimento, independentemente da 

disciplina que fosse ministrar, o ensino de moral e cívico. Essa incumbência estava em 

consonância ao que pontua Rosas (1959) com relação ao desenvolvimento de hábitos 

de precisão, ordem, interesses pela consciência cívica e social, entre outros.  

Destacamos que a LDB de 1961 prescreve em seu artigo 38, entre outras normas 

estabelecidas para o grau médio de escolarização, a incumbência de promover a 

formação moral e cívica do educando, devendo esta ser oferecida durante o processo 

educativo. Com a Ditadura militar a partir de 1964, houve a preocupação, por parte 

dos militares, de explicitar as formas como a educação cívica seria desenvolvida, 

assim, em 1966, no governo de Castello Branco foi promulgado o decreto nº 58.023, o 

qual dispôs sobre a educação cívica em todo o país e deu outras providências.  

O decreto nº 58.023 de 1966 estabeleceu que a educação cívica deveria 

desenvolver nos educandos, de todos os níveis de escolarização, e no povo em geral, 

o sentimento de apreço à pátria, de respeito às instituições, de fortalecimento das 

famílias, de obediência à Lei, de fidelidade no trabalho e de integração na comunidade, 

a fim de que todos se tornassem cidadãos francos, convictos e fiéis ao cumprimento de 

seus deveres. De acordo com esse decreto, a formação cívica deveria ser ofertada 

obrigatoriamente na escola e preocupação dos professores, em especial, daqueles que 

atuassem nas áreas de linguagens, artes plásticas, artes industriais, teatro escolar, 

recreação e educação física e desportos, ou seja, especifica para algumas disciplinas 

uma maior responsabilidade por tal formação.  

Para alcançar tais objetivos, o governo, por intermédio do decreto nº 58.023, 

institui o Setor de Educação Cívica, ao qual, juntamente a outras entidades do 

Departamento Nacional de Educação, competia: 

a) Promover e estimular a comemoração das grandes datas nacionais e dos 
centenários de brasileiros ilustres, bem como prestigiar as festas populares, de 
caráter tradicionais, e as manifestações folclóricas; 

b) Promover sobre, dentre outros assuntos: 

I) Conceituação de ESTUDOS BRASILEIROS nos três graus de ensino; 

II) Participação de todos os professôres na formação do educando, em 
particular, na formação cívica; 



86 
 

III) caracterização da educação cívica como prática educativa e orientação a 
ser dada pelos seus coordenadores; 

IV) Prática de regime representativo na escola; 

V) Organização de excursões orientadas a instituições culturais – como 
museus, bibliotecas, monumentos históricos, e órgãos do Poder Legislativo, 
Judiciário e de serviços públicos. 

VI) organizar concursos, em tôrno de livros e temas fundamentais, destinados 
à edição de livre iniciativa do autor, dentre outros. [...]. 

Com base no exposto, é pertinente ressaltar que a partir de uma análise dos 

depoimentos produzidos nesta pesquisa, percebemos que os objetivos apontados pelo 

decreto eram adotados pelo IERP, conforme já mencionamos algumas práticas 

realizadas nessa perspectiva. A esse respeito, Dilma Santana Miranda (2017) relata: 

[...] Então, nós do magistério éramos as chiques da escola, tínhamos a nossa 
farda da escola e a farda de gala que apresentávamos os momentos cívicos da 
cidade, 07 de setembro, aniversário da cidade e outros. Nós éramos obrigados 
a participar, toda segunda feira tinha que ficar na frente do colégio para cantar 
o hino nacional, o hino da independência diante da bandeira, todo mundo em 
fila, não podíamos sair da fila e era uma disciplina muito rígida. 

Salientamos que o recorte temporal desta pesquisa compreende parte do 

período do regime militar. Sendo assim, conjecturamos que as orientações e 

concepções, explicitadas no decreto nº 58.023 de 1966, influenciaram as práticas 

educativas do IERP. Isso também fica perceptível no depoimento de Jacy Andrade 

Sturken (2017) quando afirma que suas atividades textuais eram constantemente 

avaliadas no intuito de impedir posicionamentos contrários ao sistema político e 

econômico vigente na época:  

a gente fazia uma redação, nem era redação, na época chamava-se 
interpretação do texto ou composição, redação não se falava, e quando a gente 
terminava o professor dizia: - Olha, tira isso aqui! isso aqui vou cortar, passe 
a limpo! Para depois ele levar para casa para avaliar. 

Diante dessa afirmação de Jacy Andrade Sturken e da análise do regimento do 

IERP percebemos que os ideais do governo concernentes à educação cívica 

permeavam a prática educativa do IERP. Em consonância a este pensamento vimos, 

anteriormente, que eram realizadas comemorações de datas cívicas e excursões com 

os estudantes para conhecerem museus de outras cidades.  

Em seguida, na imagem, podemos perceber a ordenação dos alunos do IERP, 

diante das autoridades, demonstrando o respeito e a exaltação à hierarquia. 
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Imagem VI– Fotografia de festas cívicas realizadas no IERP 

 
Fonte: Museu Histórico de Jequié João Carlos Borges, em Jequié 

A imagem abaixo demonstra, por sua vez, o prestígio dado pela população aos 

festejos cívicos, manifesta os resultados alcançados pela escola com relação ao processo 

de disseminação dos ideias de patriotismo. 

Imagem VII: Desfile de sete de setembro 

 
Fonte: Arquivo pessoal da depoente Dilma Santana Miranda 
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2.5 O engajamento político dos estudantes do Curso Normal: alguns desvios das 

normas. 

 

Vimos anteriormente, que uma das orientações para o ensino da educação cívica 

consistia na promoção da prática de regime representativo na escola, assim, eram 

instituídos os grêmios, com o argumento de que a finalidade era dar voz aos 

estudantes e possibilitar a esse segmento a satisfação de seus interesses, mediante 

acordo com os demais segmentos da instituição, bem como, possibilitar maior inserção 

dos educandos nas reivindicações e conquistas do IERP. Terezinha Queiroz de Araújo 

Paranhos (2017) traz em seu depoimento indícios que confirmam essa prática, quando 

a mesma afirma que os estudantes iam com ela dialogar com governantes da Bahia, no 

intuito de conseguir a instalação do Curso Normal para o IERP, como mencionamos 

no capítulo anterior.  

Acreditamos que essa representação por intermédio do grêmio estudantil pode 

ter se efetivado em dois sentidos, ou seja, como um instrumento de poder a favor dos 

interesses do grupo que representava ou buscava favorecer o cumprimento das 

normas que culminavam em favor do que estava estabelecido. Encontramos fontes que 

evidenciam que havia o grêmio estudantil do ginásio, fundado em 1952, com o nome 

do primeiro diretor da instituição, Ulisses Brito, conforme demonstra a imagem abaixo: 

Imagem VIII– Recibo de colaboração financeira administrada pelo Grêmio estudantil Ulisses Brito 

 

Fonte: Pastas dos estudantes do Ginásio do IERP. 
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Além do grêmio estudantil do ginásio, havia também o grêmio estudantil do 

Curso Normal do IERP, esse fora denominado Grêmio Pedagógico Teresinha 

Paranhos, em homenagem a uma das fundadoras do curso, Terezinha Queiroz de 

Araújo Paranhos, a qual também contribuiu com a efetivação desta pesquisa por 

intermédio de seu depoimento.  

Imagem IX – Grêmio Estudantil do Curso Normal do IERP 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos. 

Esse órgão fundou o periódico intitulado “A escola”, um noticiário escolar 

mensal. Ao analisar o conteúdo do primeiro número do referido jornal, percebemos 

que havia na instituição um costume de elaborar jornais, pois o mesmo é apresentado 

como mais um jornal do IERP. Vemos abaixo a página 01 do jornal citado. 
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Imagem X– Jornal “A Escola”, nº 01, ano 01, 1961. 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos. 

Nas páginas seguintes o jornal49 apresenta notícias que exaltam a figura do 

prefeito, Antônio Lomanto Júnior, traz também uma homenagem a Terezinha Queiroz 

de Araújo Paranhos e um texto destacando a importância de uma biblioteca para a 

instituição. Conjecturamos, com base nas fontes, que o grêmio agia muito num sentido 

de contribuir para a expansão da instituição, conservação da limpeza e conquista de 

uma melhor infra-estrutura. O citado jornal apresenta também anúncios de comércios 

da cidade e de vendas de automóveis, os quais, acreditamos, contribuíram para 

adquirir recursos para a construção da biblioteca, uma vez que o mesmo foi criado 

com esse propósito.  

Em 1968, um grupo de estudantes do Curso Normal com o apoio do Grêmio 

Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos publica um novo jornal intitulado 

                                                           
49 O jornal completo está disponível nos anexos O, P, Q e R. 
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“Renascença50”, que teve seu primeiro número publicado no mês de abril do citado ano. 

Esse jornal apresentava em seu primeiro número a seguinte justificativa para sua 

criação: 

Nasce hoje sob os auspícios do entusiasmo edificante de nossa mocidade, o 
jornal “RENASCENÇA”, órgão que não acolherá os escribas maquiavélicos, 
porque em suas páginas estarão abrigados os que, compreendendo a situação 
dos jovens ante o mundo moderno, não se furtam ao chamamento das 
campanhas elevadas e nobilitantes. 

Do idealismo dos moços onde estão cheias as grandes páginas de história dos 
povos. Todos os grandes feitos da nossa história estão impregnados desse 
idealismo da mocidade, o qual, nas campanhas pela Abolição e pela República, 
encontrou nos jovens Castro Alves, Ruy Barbosa, José do Patrocínio e outros, 
a sua mais alta expressão. 

Hoje, mais que nunca, a atuação dos jovens se faz necessário com todo 
entusiasmo, com toda objetividade. Os problemas que surgem ao passar dos 
dias advindos de divergências ideológicas incompatíveis com a civilização 
atual ou da ignorância de alguns governantes, estarão a nossa espera nos dias 
de amanhã, e a todos teremos que solucionar.  [...] 

A prática de delitos pelos jovens é atualmente, nas altas rodas, uma constante 
que bem revela o extravasamento emocional de uma educação que lhes 
arrebatou toda oportunidade de interessar-se pelas causas nobres e 
dignificantes. (JORNAL RENASCENÇA, 1968, p. 01). 

Presumimos, com base na análise desse jornal, que este tratava-se de um 

instrumento utilizado pelos próprios estudantes para promover a formação crítica dos 

mesmos e demais leitores. Nesse sentido, expressava pensamentos e opiniões, 

buscando informar os seus leitores sobre os problemas sociais e políticos que ocorriam 

em nível local, nacional e internacional, no intuito de sensibilizá-los para as 

desigualdades sociais existentes e apresentava a escolarização como possibilidade de 

manutenção do status quo social, como podemos ver no trecho abaixo: 

[...] a educação em cada momento histórico não pode ser outra coisa a não ser 
um reflexo mais sério e fatal dos interesses e aspirações dessas classes. [classes 
dominantes] Ela já não poderia ser a mesma para todos, [...]. 

Educação é o processo mediante as classes dominantes preparam na 
mentalidade e na conduta das crianças as condições fundamentais de sua 
própria existência. A classe que domina materialmente é também a que 
domina com sua mente, a sua educação e seus ideais. (JORNAL 
RENASCENÇA, 1968, p 02). 

Nesse sentido, como mencionado anteriormente, vale ressaltar que o recorte 

temporal da pesquisa – 1959 a 1971 – compreende um período do regime militar, o 

qual foi caracterizado por repressão e autoritarismo por parte do governo, que buscava, 

                                                           
50 O anexo S apresenta a primeira página do primeiro número desse jornal. 
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por intermédio da educação, entre outros mecanismos, disseminar ideais de 

passividade e submissão, conforme salientou Dilma Santa Miranda (2017) em seu 

depoimento. Embora, a repressão tenha sido gritante, nas décadas de 1960 e 1970, de 

acordo com Santos (2009) o movimento estudantil brasileiro, com suas manifestações 

e protestos, teve grande importância no processo de mobilização social,51 se opôs ao 

regime estabelecido e foi responsável por diversas manifestações, nesse contexto, teve 

o apoio de algumas organizações e partidos políticos. Abaixo, vemos uma imagem de 

um movimento no ano 1968. 

Imagem XI: Estudantes brasileiros em protesto ao regime militar no ano de 1968. 

 
Fonte: Cacian, 2017. 

É pertinente destacar que, de acordo com Julia (2001), existe no contexto escolar 

uma cultura dos jovens que resiste ao que se pretende inculcar. Essa afirmação nos 

remete ao depoimento da discente do Curso Normal, Dilma Santana Miranda (2017), 

quando esta afirma que embora estivesse em um regime político ditador, “ainda se 

envolvia em movimento de grêmio, movimento estudantil, com muita cautela, porque 

nós vivíamos um clima difícil no país, em que a liberdade era cerceada.” 

                                                           
51 De acordo com Santos (2009) entre os movimentos populares que combateram o regime militar, o 

mais expressivo foi o Movimento Estudantil. A autora destaca que o ano 1968 se constituiu como o auge 

dos protestos e manifestações, nesse mesmo ano, as repressões aos movimentos se intensificou com a 

promulgação do Ato Institucional n. 5 (AI-5). Nesse contexto, líderes estudantis e partidários foram 

perseguidos, muitos foram presos, torturados e até mortos, sendo assim, alguns estudantes deixaram o 

Movimento Estudantil e aderiram às lutas armadas e à clandestinidade. 



93 
 

Nesse mesmo sentido, Jacy Struken (2017) afirma que – no período de 1969 a 

1971 – [...] tinha um mimeógrafo que passava tudo que era contra o governo e a gente 

distribuía lá no Colégio, distribuía na rua, com medo, mas distribuía”, evidenciando 

assim que em Jequié, os estudantes também se mobilizaram contra o regime ditatorial. 

A citada ex-aluna também relata sobre a repressão que o movimento estudantil sofreu 

em Jequié, destacando o papel do Ato Institucional n. 5, nesse sentido.  

Sendo assim, salientamos que embora o estudo realizado no Curso Normal do 

IERP compreenda um período do regime militar, percebemos que algumas das 

atitudes dos discentes contrariavam o que estava posto por intermédio das normas, 

sanções e práticas discursivas presentes na escola, mesmo diante de um contexto de 

repressão que acarretava o medo. Observamos também certo engajamento político dos 

estudantes, o qual repercutiu na organização do ensino de matemática. 

No período entre 1963 a 1965, a discente Niza Guimarães Pereira (2017) destaca 

o papel do movimento estudantil no processo de modificação do currículo, buscando 

atender os anseios dos alunos sem desconsiderar o que propunha a legislação. 

[...] eu comecei a perceber que a matemática que davam para nós não tinha 
nada a ver, como eu comecei a fazer o científico e o normal, percebi que a 
matemática estava igual a do científico e disse: _ Como a gente vai trabalhar 
só de primeira a quinta série, só vamos ensinar as quatro operações, então a 
gente vai ter que mudar isso. Eu liderei um movimento junto com os colegas, 
e convenci todo mundo que estava errado e necessitava mudar. Eu sei que 
levamos à direção da escola e houve uma mudança mesmo [...]. 

Niza Guimarães Pereira (2017) ainda ressalta que não tem como garantir se as 

mudanças curriculares ocorreram por causa das reivindicações dos alunos ou por 

motivos de reformas educacionais. Diante do exposto, não podemos menosprezar as 

propostas legais para o Curso Normal, provenientes da LDB de 1961 e da Lei Orgânica 

do Estado da Bahia, promulgada em 1963, as quais certamente ocasionaram reflexões 

sobre o que precisaria ser modificado no currículo do Curso Normal do IERP, a fim de 

organizá-lo de acordo com tais leis que orientavam o sistema de ensino.   

Por outro lado, certamente não podemos mensurar a influência de tal 

movimento, mas reconhecemos a importância desse envolvimento estudantil nas 

decisões da escola. A fala de Niza Guimarães Pereira também demonstra que, embora 

vivessem no contexto do regime militar, houve entre os estudantes do Curso Normal 

do IERP, pessoas que lutavam por seus ideais e direitos enquanto estudantes, 
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reivindicavam mudanças que julgavam necessárias no currículo, inclusive, no que 

concerne ao ensino de matemática. 

Ao falarmos de cultura escolar, não podemos esquecer das práticas culturais de 

ensino. Conforme pontua Julia (2001) na historicização da cultura escolar houve uma 

supervalorização dos mecanismos de seleção e exclusão social praticados nas escolas, 

abordando-os de um ponto de vista que desconsiderava as tensões e contradições 

encontradas no contexto de implementação dos projetos educacionais. Ao abordar a 

história da educação a partir de textos normativos deixava-se lacunas sobre aspectos 

relacionados aos trabalhos escolares. Atualmente, “[...] é de fato a história das 

disciplinas escolares, hoje em plena expansão, que procura preencher esta lacuna” 

(JULIA, 2001, p. 12-13). Desse modo, assim como propõe Julia (2001), daremos 

continuidade ao estudo da cultura escolar nos próximos capítulos, a partir de uma 

discussão sobre as normatizações e práticas do ensino da matemática no Curso Normal 

do IERP. 
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CAPÍTULO 3 
 

O CURSO NORMAL DO IERP: OS SABERES MATEMÁTICOS NA 
FORMAÇÃO DO PROFESSOR PRIMÁRIO 

 

De acordo com Macedo (2012) o currículo é resultado das interações que 

instituem um conhecimento por intermédio do exercício do poder, se configura como 

um artefato socioeducacional caracterizado por ações de conceber, selecionar, 

produzir, organizar, implementar e institucionalizar conhecimentos, saberes, valores 

e competências, no intuito de atingir um modelo de formação idealizado.  

Ainda segundo Macedo (2012), o conhecimento eleito como educativo não pode 

ser visto de forma desarticulada de outros processos e procedimentos didático-

pedagógicos, pois existe um currículo oculto52, ou seja, uma ação educativa que nem 

sempre está explícita. Além disso, o currículo é implementado em um contexto de 

contradições, ambivalências e paradoxos, em um âmbito de derivas e transgressões, 

vazamentos e brechas, que podem possibilitar práticas que comungam para a 

implementação ou modificação do que é proposto explicitamente (MACEDO, 2012). 

Moreira (2012) explica que as discussões sobre o currículo no Brasil tem sua 

origem nas décadas de 1920 e 1930, quando importantes transformações foram 

realizadas no contexto econômico, cultural, social e político de nosso país, período em 

que emergia a industrialização e, assim, colocava-se a necessidade de escolarizar as 

massas, a fim de favorecer o desenvolvimento econômico do país e romper com o 

poder da oligarquia rural. Nesse momento, os pioneiros da Escola Nova buscaram 

superar o ensino tradicional, propondo novas formas de conceber o ensino. Moreira 

(2012, p. 74) pontua que nessa conjuntura: 

Pela primeira vez, disciplinas escolares foram consideradas instrumentos 
para o alcance de determinados fins, ao invés de fins em si mesmas, sendo-
lhes atribuído o objetivo de capacitar os indivíduos a viver em sociedade. Tal 
concepção implicou a ênfase não só no crescimento intelectual do aluno, mas 
também em seu desenvolvimento social, moral, emocional e físico. 

                                                           
52  O conceito de currículo oculto defendido por Macedo (2012) nos leva a compreender que a 

apropriação de normas e leis não se dá de forma instantânea, isenta de conflitos de interesses e 

posicionamentos, pelo contrário, o currículo oculto evidencia que a realidade não pode ser interpretada, 

somente a partir de documentos e leis que regem ou regeram a educação em um determinado período, 

pois as ações cotidianas, muitas vezes, revelam o oposto do que estava dito.  
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Importa destacar que o surgimento das disciplinas antecedeu ao interesse em 

discutir o currículo. De acordo com Hofstetter e Schneuwly (2017b) com o novo 

sistema de produção científica que se estabeleceu a partir da virada dos séculos XVIII 

e XIX, a ciência que até então era pensada como uma unidade, sofre uma 

reconfiguração diante do grande crescimento de práticas de pesquisas, em parte, 

impulsionada pelas demandas sociais, profissionais, culturais e econômicas. Ocorre 

então a especialização, tanto das instituições, como das pesquisas, assim, surgem as 

especializações disciplinares. Nesse contexto, as disciplinas se constituem a partir das 

relações de conflito, concorrência, aliança ou cooperação. (HOFSTETTER; 

SCHNEUWLY, 2017b). 

Chervel (1990, p. 200) define disciplina como “um vasto conjunto cultural 

amplamente original que foi organizado ao longo de decênios ou séculos e que se 

coloca como mediação posta a serviço da juventude escolar em sua lenta progressão 

em direção à cultura da sociedade global.”  

Diante do exposto, ao discutirmos a respeito da inserção e importância da 

matemática no currículo escolar devemos levar em consideração que essa relevância 

não é algo natural e sim resultado de construções sociais, dessa forma, “a valorização 

do ensino da matemática não deve ser tomada como mera expressão do interesse ou 

modo de pensar dos professores da disciplina,” (BÚRIGO, 2006, p. 37).  

Essa valorização está atrelada aos conflitos de interesses e necessidades 

impostas pelo contexto cultural, econômico, social e político do país, desse modo é que 

se constituiu a história da disciplina matemática no currículo escolar. Se outrora, no 

período jesuíta, a mesma ocupava um papel menor, com a busca pelo progresso 

técnico, no contexto do desenvolvimento capitalista permeado pela industrialização e 

modernização da economia, a matemática foi ganhando status e passou a ser 

considerada uma disciplina fundamental na formação dos sujeitos na carreira técnica. 

(BÚRIGO, 2006).  

Nessa perspectiva, conforme mencionamos anteriormente, Chervel (1990) 

afirma que uma disciplina é resultante de uma construção histórica, em um contexto 

de disputas em que a mesma é organizada a partir dos consensos que são estabelecidos 

em discussões sobre os métodos e conteúdos adotados, sendo assim, uma disciplina 
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pode vir a surgir no currículo, ser modificada, permanecer ou desaparecer do mesmo, 

em épocas e contextos diversos.  

Nesse sentido, é viável afirmar que o currículo das Escolas Normais foi se 

modificando ao longo dos anos, em decorrência do próprio desenvolvimento da 

matemática e das novas demandas oriundas do contexto econômico, político e social, 

em que novos pensamentos sobre o ensino e a aprendizagem da matemática foram se 

apresentando e se consolidando no currículo dessas escolas, conforme veremos a 

seguir. 

 

3.1 As disciplinas destinadas à formação docente na Lei Orgânica do Curso Normal 

e no Curso Normal do IERP: algumas observações  

 

De acordo com Bertini, Moraes e Valente (2017) as análises que têm sido 

realizadas pela Equipe de Pesquisa em História das Ciências da Educação (ERHISE), 

da Universidade de Genebra, na Suíça, sobre a organização dos saberes profissionais 

institucionalizados para a profissão docente têm revelado que as Escolas Normais 

oferecem uma formação tanto geral como profissional. A formação geral se refere a 

um conjunto de disciplinas ministradas em nível secundário e a profissional faz 

menção à inserção de saberes oriundos das cadeiras das ciências da educação, 

colocadas a cargo do diretor das Escolas Normais.  

Como o Curso Normal, objeto deste estudo, foi fundado em 1959, ponderamos 

destacar o que estabeleceu o decreto nº 8.530 de 02 de janeiro de 1946 – Lei Orgânica 

do Curso Normal – com relação às disciplinas do curso, já que a citada lei estava em 

vigor no período em estudo. Sendo assim, segue abaixo um quadro com as disciplinas 

do Curso Normal expressas na referida lei, destacamos a disciplina matemática e as 

que faziam referência ao ensino da mesma, as quais são responsáveis pelos saberes a 

ensinar matemática e saberes para ensinar matemática. 

Quadro 3 -  Disciplinas para o Curso Normal na Lei Orgânica de 1946. 

Período do curso Disciplinas 

Primeiro ano do 
curso 

Português; Matemática; Física e química; Anatomia e fisiologia humanas; 

Música e canto; Desenho e artes aplicadas; Educação física, recreação e jogos. 
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Segundo ano de 
curso 

Biologia educacional; Psicologia educacional; Higiene e educação sanitária; 

Metodologia do ensino primário; Desenho e artes aplicadas; Música e canto; 

Educação física, recreação e jogos. 

 

Terceiro ano de 
curso 

Psicologia educacional; Sociologia educacional; História e filosofia da 

educação; Higiene e puericultura; Metodologia do ensino primário.  

Desenho e artes aplicadas; Música e canto; Prática do ensino; Educação 

física, recreação e jogos. 

Fonte: Estados Unidos do Brasil, 1946. (grifo nosso) 

Ao observarmos o que estabelecia a Lei Orgânica do Curso Normal com relação 

aos conteúdos, percebemos que as disciplinas voltadas para o conhecimento específico 

de matemática se fazia pouco presente no currículo estabelecido, já que pressupomos 

que matemática e desenho se referem aos saberes a ensinar matemática, contudo, havia 

também disciplinas - psicologia educacional, metodologia do ensino primário e prática 

de ensino que caracterizavam os saberes para ensinar matemática - que buscavam 

orientar os normalistas, também, no ensino da matemática e contribuir para que os 

mesmos viessem a compreender o processo de ensino aprendizagem. Essas disciplinas 

eram fundamentais para o exercício da docência em matemática.  

 O quadro acima explicita uma preocupação voltada para o ensino dos 

conteúdos de formação geral e profissional. Salientamos que, a princípio, as Escolas 

Normais apresentavam um currículo composto, em sua maioria, por disciplinas do 

nível secundário, posteriormente, percebeu-se a necessidade de ensinar não apenas os 

conteúdos, como também as formas de ensiná-los, ou seja, os saberes a ensinar e os 

saberes para ensinar, respectivamente (BERTINI; MORAIS; VALENTE, 2017).  

 Bertini, Moraes e Valente (2017) ainda destacam que no ensino secundário, 

inexistiu, até o final do século XIX, uma formação profissional. Sendo assim, desde o 

início do século XX, os departamentos de instrução pública, as associações de 

professores e as congregações religiosas reivindicaram a inserção de saberes para ensinar 

e de experiências práticas no processo de qualificação dos professores.  

 Segundo os autores citados (2017), essas iniciativas de inclusão dos saberes para 

ensinar no seio da formação de professores não se deu de forma contínua, devido, 

sobretudo, à autonomia das universidades e seus embates com as demandas externas, 

oriundas das secretarias da educação, associações de professores etc. e, pelas cadeiras 
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universitárias que defendiam a legitimação da competência dos docentes para o nível 

secundário a partir dos saberes disciplinares, sendo assim, os saberes de referência que 

fundam a identidade profissional dos professores do ensino secundário são saberes 

ligados aos saberes a ensinar, nesse contexto, aos professores de nível primário garantiu 

a presença de saberes para ensinar em suas formações, enquanto que para os professores 

de nível secundário, os saberes para ensinar emergiam do conhecimento específico da 

formação destes.  

 Acreditamos que as orientações da Lei Orgânica do Ensino Normal tenham 

dirigido a elaboração do currículo do Curso Normal do IERP, já que a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação de 1961 e, a Lei Orgânica do ensino do Estado da Bahia de 1963, 

não trouxeram especificações quanto às disciplinas que deveriam compor o currículo 

do curso, contudo, ao analisarmos o rol de disciplinas do Curso Normal do IERP, 

constatamos algumas diferenças com relação ao que propõe a Lei Orgânica do Curso 

Normal de 1946.  

Salientamos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, em seu artigo 

de nº 12, apresenta a possibilidade da adoção de um currículo diferenciado, quando 

esta afirma que “os sistemas de ensino atenderão à variedade dos cursos, à 

flexibilidade dos currículos e à articulação dos diversos graus e ramos”. Essa 

possibilidade de flexibilização do currículo também é apresentada na Lei Orgânica do 

Ensino do Estado da Bahia, de 1963, quando afirma em seu artigo 191 que: 

Art. 191- Nos Municípios limítrofes com outros Estados será permitida a 
organização do ensino normal, com currículos próprios e ciclo equivalente ao 
adotado na cidade circunvizinha, sujeito seu funcionamento a instruções 
julgadas oportunas e convenientes baixadas pelo Conselho de Educação e 
Cultura. 

 Conjecturamos que essa possibilidade expressa na Lei Orgânica do Ensino do 

Estado da Bahia, entre outros fatores, tenha contribuído para a constituição do 

currículo prescrito do Curso Normal do IERP, já que este apresentava-se diferenciado 

do que explicitava a Lei Orgânica do Curso Normal (1946) devido a apropriações com 

relação a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1961) e Lei Orgânica do Estado da 

Bahia (1963), conforme demonstra o quadro 4 abaixo. 

Embora essas leis apresentem a possibilidade de um currículo flexibilizado, 

percebemos que o quadro de disciplinas do Curso Normal do IERP, antes da 
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promulgação de tais leis, já apresentava diferenças quando o comparamos ao quadro 

de disciplinas da Lei orgânica do Curso Normal (1946), o que nos leva a entender que 

a citada lei não era implementada em sua íntegra no citado curso, já que dependia, 

também, da forma como os profissionais a interpretavam, das concepções e objetivos 

adotados, entretanto, é válido destacar que a citada lei serviu como parâmetro para a 

construção dos currículos dos Cursos Normais, no período em que esteve vigente. 

Quadro 4 – Disciplinas do Curso Normal do IERP (1959 a 1971). 

 
Período 
do curso 

 
Disciplinas do Primeiro 

ano 
 

 
Disciplinas do Segundo 

ano 

 
Disciplinas do Terceiro 

ano. 

 

 

1959 a 

1961 

Português; Inglês; 

Matemática; Física, 

Química e Biologia; 

Desenho; Psicologia geral; 

Economia e direito e Canto 

orfeônico 

Metodologia geral; 

Pedagogia; Psicologia; 

Higiene; Literatura; 

Estatística; Sociologia; 

Desenho aplicado e Canto 

orfeônico. 

Metodologia Especial; 

Pedagogia; Psicologia; 

Higiene; Estatística; Artes 

industriais; Sociologia e 

Canto Orfeônico. 

 

1960 a 

1962 

Português; Matemática; 

Inglês; Física; Química; 

Biologia; Desenho; 

Psicologia geral; Economia 

e direito e Canto orfeônico 

Metodologia geral; 

Pedagogia; Psicologia; 

Higiene; Literatura; 

Estatística; Sociologia; 

Desenho aplicado e Canto 

orfeônico. 

Literatura Infantil; 

Puericultura; Psicologia; 

Sociologia; Didática; 

Estatística; Artes 

Industriais; Desenho e 

História. 

 

1961 a  

1963 

Português; Inglês; 

Matemática; Física, 

Química; Biologia; 

Psicologia geral; Economia 

e direito; Desenho e Canto 

Orfeônico. 

Português; Prática da 

Língua Viva; Didática; 

Psicologia; Estatística; 

Ciências; História do Brasil 

e da Bahia; Artes 

Industriais. 

Literatura Infantil; 

Puericultura; Psicologia; 

Sociologia; Didática; 

Estatística; Desenho 

Aplicado; História e 

Filosofia da Educação. 

 

1962 a 

1964 

Português; Prática da 

Língua; Matemática; 

Organização Social; 

História; Ciências; 

Psicologia e Geografia. 

Português; Estatística; 

Psicologia; Didática; 

Higiene; História da 

Educação e Canto 

Orfeônico. 

Literatura Infantil; 

Puericultura; Psicologia; 

Sociologia; Didática; 

Estatística; Desenho 

Aplicado; História e Canto 

Orfeônico. 
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1963 a  

1965 

Português; Matemática; 

História; Biologia; 

Organização Social; 

Psicologia; Geografia e 

Canto Orfeônico. 

Português; Prática da 

Língua Viva; Estatística; 

Psicologia; Didática; 

Higiene; História da 

Educação; Iniciação às 

Artes; Canto Orfeônico e 

Recreação. 

Literatura Infantil; 

Puericultura; Psicologia; 

Sociologia; Didática; 

Estatística; História. 

 

1964 a 

1966 

Português; Matemática; 

História; Biologia; 

Organização Social; 

Psicologia e Geografia 

Português; Prática da 

Língua Viva; Estatística; 

Psicologia; Didática; 

Higiene; História da 

Educação e Iniciação às 

Artes. 

Literatura Infantil; 

Puericultura; Psicologia; 

Sociologia; Didática e, 

Administração Escolar. 

 

1965 a 

1967 

Português; Matemática; 

História do Brasil; Biologia; 

Organização Social; 

Psicologia e Geografia do 

Brasil. 

Português; Estatística; 

Psicologia; Didática Geral; 

Higiene; História da 

Educação e Desenho 

Aplicado. 

Português; Sociologia; 

Didática; Psicologia; 

Puericultura e 

Administração Escolar. 

 

1966 a 

1968 

Português; Didática Geral; 

Matemática; História da 

Bahia; Biologia; 

Organização Social; 

Psicologia e Geografia da 

Bahia. 

Português; Estatística; 

Psicologia; Didática; 

Higiene; História da 

Educação; Ciências Sociais. 

Português; Didática da 

Matemática e Ciências 

Naturais; Sociologia; 

Puericultura; 

Administração Escolar. 

 

1967 a 

1969 

Português; Matemática; 

Didática; Biologia; História; 

Geografia; Psicologia; 

Organização Social e 

Política e Canto Orfeônico. 

Português; Estatística; 

Higiene; Psicologia; 

História da Educação; 

Ciências Sociais; Didática 

da Língua e Estudos 

Sociais. 

Português; Didática da 

língua e Matemática; 

Psicologia; Sociologia; 

Puericultura; 

Administração Escolar e 

Educação Moral e Cívica. 

1968 a 

1970 

Português; Matemática; 

Didática; Biologia; História; 

Geografia; Psicologia; 

Português; Estatística; 

Higiene; Psicologia; 

História da Educação; 

Português; Didática da 

língua e matemática; 

Psicologia; Sociologia; 
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Organização Social e 

Política e Canto Orfeônico. 

Ciências Sociais; Didática 

da Língua e Estudos 

Sociais. 

Puericultura; 

Administração Escolar e 

Educação Moral e Cívica. 

 

1969 a 

1971 

Português; Matemática; 

Estatística; Biologia 

Educacional; Psicologia 

Geral; Estudos Sociais; 

História e Geografia; 

Educação Moral e Cívica e 

Ciências Sociais. 

Português; Matemática e 

Estatística; Psicologia 

Educacional; Didática 

Geral; Higiene e 

Puericultura; História da 

Educação e Educação Moral 

e Cívica. 

Português; Didática 

Especial; Psicologia 

Educacional; Educação 

Moral e Cívica; Ciências, 

Física e Química; 

Administração escolar e 

Desenho aplicado. 

Fonte: Pastas dos estudantes concluintes do Curso Normal do Instituto de Educação Régis Pacheco de 
1961 a 1971. 

Consideramos pertinente destacar que ao observarmos à disposição das 

disciplinas ao longo do curso, percebemos a presença de algumas que provavelmente 

tenham tratado de conteúdos específicos da matemática – Matemática, Estatística e 

Desenho -  e outras – Psicologia, Metodologia geral, Metodologia especial, Didática 

geral, Didática especial, Didática da matemática e Didática da língua e matemática - 

que buscavam discutir aspectos relacionados a concepções e métodos de ensino e 

aprendizagem da matemática, além de outras questões relacionadas ao processo 

educativo.  

Embora façamos essa análise com base no nome das disciplinas, o que nos leva 

a pressupor suas finalidades, no que tange às disciplinas que abordavam aspectos 

específicos da formação docente, ressaltamos que em alguns momentos as mesmas 

discutiam tanto a matemática a ensinar como a matemática para ensinar, ou seja, havia 

uma articulação entre os saberes a ensinar e os saberes para ensinar, como veremos nos 

depoimentos.  

Conforme salientamos, as disciplinas destinadas a orientações para o ensino 

sobressaíam com relação às disciplinas que abordavam conteúdos específicos de 

matemática no currículo do Curso Normal do IERP, o que nos remete a Bertini, Morais 

e Valente (2017) quando afirmam que, com a crescente preocupação com relação à 

formação de professores, foram surgindo rubricas específicas no currículo dos cursos 

destinados à formação docente.  

No IERP, os conteúdos específicos de matemática não se faziam presentes 
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apenas nas disciplinas de Matemática, Desenho e Estatística, já que de acordo com 

algumas depoentes, as disciplinas que eram destinadas a orientar as formas de ensino 

– Didática, Didática da Matemática, Didática da Língua e Matemática – também 

abordavam sobre os conteúdos específicos de matemática. 

Importa informar que, de acordo com Tanuri (2000), a partir de 1962 começaram 

a aparecer iniciativas favoráveis à formação do professor primário, entre elas, se 

destaca o parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) 251/62 que prevê a 

substituição de formação em nível médio por formação em pedagogia, nas regiões 

mais desenvolvidas. Diante disso e dos dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1961, as disciplinas de formação geral voltaram a ser introduzidas no 

Curso Normal, no intuito de promover uma formação que possibilitasse a 

continuidade dos estudos em nível superior. Entretanto esse aumento de disciplinas 

de formação geral não pode ser observado no quadro 4, uma vez que as disciplinas 

Física e Química que constavam nos anos de 1959 a 1961 deixaram de compor o rol de 

disciplinas do Curso Normal do IERP a partir de 1962 e, fica perceptível a relação entre 

as disciplinas adotadas no conjunto de disciplinas deste curso com o ensino no nível 

primário.  

A autora ainda afirma que outra mudança no currículo foi realizada a partir da 

atribuição dada aos Conselhos Estaduais de fixar disciplinas complementares e 

optativas no currículo do Curso Normal, nessa perspectiva, houve um crescimento do 

número de disciplinas de formação técnico-pedagógica nos currículos das Escolas 

Normais. Após 1964, as preocupações com relação aos conteúdos abordados e o 

treinamento de professores nas Escolas Normais se deslocaram para os aspectos 

destinados à modernização da prática docente que se concretizaria a partir da 

operacionalização dos objetivos - instrucionais e comportamentais - propostos para o 

planejamento; coordenação e controle das atividades; dos métodos, técnicas de 

avaliação e recursos utilizados (TANURI, 2000). O objetivo dessa época era tornar a 

escola eficiente e produtiva para a preparação de mão-de-obra para o mercado, tendo 

em vista o desenvolvimento econômico do país e a segurança nacional.  

No currículo do Curso Normal do IERP ocorreram algumas mudanças, 

conforme destacadas acima, constatamos, por exemplo, que no currículo dos 
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normalistas, concluintes em 1961, houve o ensino de desenho e desenho aplicado, nos 

primeiro e segundo ano, respectivamente.  Os normalistas que concluíram em 1962 

tiveram a disciplina de desenho no primeiro e terceiro ano e a disciplina de desenho 

aplicado no segundo ano. Os concluintes em 1963 tiveram a disciplina de desenho no 

primeiro ano e desenho aplicado no terceiro ano; os que concluíram em 1964, tiveram 

apenas a disciplina de desenho aplicado no terceiro ano. Os normalistas que 

ingressaram em 1963, 1964, 1967 e 1968 não tiveram nem a disciplina de desenho, nem 

desenho aplicado. Quem ingressou em 1966 e 1970, teve apenas a disciplina desenho 

aplicado, no segundo e terceiro ano, respectivamente.  

Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2018), ao ser indagada sobre o 

porquê de tais mudanças no currículo do curso afirma, “Eu lembro que tiraram o desenho, 

ficou só o desenho aplicado, mas não lembro porquê.” A citada depoente também foi 

questionada quanto a diferença entre a disciplina de desenho e desenho aplicado. A 

esse respeito, a mesma afirma que: 

O desenho aplicado era o que eu ensinava para o professor trabalhar no 
primário, o que se aplicava em aula, por exemplo, o flanelógrafo, o cartaz de 
prega, eram essas coisas. O desenho tratava de desenho geométrico. Eu fazia 
desenhos a partir do uso de linhas horizontais e verticais, formava os 
quadradinhos e fazia a localização das linhas, ligava os pontos e formava os 
desenhos dentro desses quadrados, fazia o zangão, a abelha, o favo de mel, 
paisagens, vários desenhos. Trabalhava também com ângulos, hipotenusa, 
hipérbole. 

Diante do exposto, surge o questionamento: Será que tais mudanças ocorreram 

em virtude dos objetivos propostos para o ensino de geometria? Por outro lado, 

embora o ensino de desenho aplicado tenha permanecido por mais tempo no currículo 

do Curso Normal do IERP, enquanto que a disciplina de desenho com base em 

conteúdos geométricos tenha desaparecido do mesmo, percebemos uma ligação entre 

desenho artístico e elementos geométricos na fala da depoente, acima citada. 

A esse respeito, é pertinente destacar que Neiva e Fonseca (2016) afirmam que  

o ensino de desenho nas cidades mineiras era voltado para o ensino geométrico, mas 

o Decreto no 1.960, de 16 de dezembro de 1906 passou a indicar o ensino de desenho 

linear e à mão livre, com conteúdos que se distanciavam da geometria, no entanto, 

mesmo após a publicação desse decreto, o ensino dessa disciplina, por conter o 

desenho linear, não se constituiu meramente artístico, guardando resquícios do 
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desenho geométrico. -Desta forma, assim como no IERP, o desenho nas Escolas 

Normais de Belo Horizonte, mesmo considerando a distância temporal, apresentava-

se “com as premissas do desenho linear de viés geométrico, com a prescrição de 

desenhos através de linhas ou curvas e da utilização das superfícies quadriculadas 

para a realização dos mesmos” (NEIVA; FONSECA, 2016, p. 15).  

Salientamos que de acordo com Julia (2001) uma disciplina sofre modificações, 

podendo vir a se consolidar ou desaparecer do currículo, tais mudanças tem uma 

ligação estreita com o diálogo realizado entre as finalidades da educação, impostas 

pelo Estado e a cultura popular, essas transformações curriculares se efetuam de 

acordo com o público a quem se destina, o qual definirá as práticas escolares e os 

conteúdos a serem adotados, pois as disciplinas escolares não se reduzem aos ensinos 

explícitos e programados, os professores não são agentes de uma didática imposta de 

fora, eles têm a possibilidade de questionar a natureza de seu ensino. Logo, 

conjecturamos que as mudanças que ocorreram no currículo do Curso Normal do IERP 

tenham sido viabilizadas por legalizações do Estado e que os atores envolvidos no 

processo educativo dessa instituição escolar não se constituíram como seres passivos, 

como podemos perceber no capítulo anterior, quando os discentes se reúnem para 

propor mudanças nos conteúdos de matemática, abordados no curso. 

Outra constatação de significativa importância a ressaltar no quadro das 

disciplinas do Curso Normal do IERP é que a disciplina Estatística foi ofertada no 

segundo e terceiro ano das turmas que concluíram desde 1961 a 1965; já para as turmas 

concluintes em 1966 até 1970, essa disciplina passou a ser ofertada apenas no segundo 

ano do curso, voltando a ser oferecida em dois anos aos normalistas que concluíram a 

partir de 1971, dessa vez, sendo ministrada no primeiro ano  e associada à disciplina 

de matemática no segundo ano, denominando-se “Matemática e Estatística”. 

Valente (2007) discute sobre a importância dada ao ensino de estatística na 

formação de professores primários, ressalta que esse saber foi instituído como 

necessário à formação do professor com o fim de aplicá-lo à educação, com alguns 

objetivos básicos: diagnosticar e formular políticas do Estado e servir como suporte 

para classificação dos alunos, utilizando-se também dos saberes da psicologia para 

atingir este último objetivo.  
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Valente (2007) ainda afirma que esse destaque dado ao ensino de Estatística teve 

maior força na década de 1930, especialmente após a criação do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o qual possibilitou que esse conhecimento alcançasse 

diversos espaços, sob a expectativa de mapear e esquadrinhar todo o país. Essa 

relevância permeou o contexto escolar até a década de 1960; a publicação do livro de 

Osvaldo Sangiorgi, intitulado Matemática e Estatística, em sua 17ª edição, no ano de 

1965, atesta essa informação, já que o mesmo era destinado a auxiliar os professores 

primários no ensino da aritmética, geometria e estatística e, desse modo, reservava 

uma parte da obra para fornecer subsídios necessários aos professores primários para 

o ensino dessa disciplina. (VALENTE, 2007).  

Sendo assim, essa discussão nos ajuda a compreender o porquê que a estatística 

inicialmente teve uma maior adesão no currículo do Curso Normal do IERP e, 

posteriormente foi diminuindo sua presença, chegando a se unir com a disciplina de 

matemática a partir de 1971. 

 Outra mudança adotada no Curso Normal do IERP foi a substituição da 

disciplina Metodologia pela disciplina Didática. A princípio essa disciplina recebia a 

denominação de Metodologia, havia uma Metodologia Geral no segundo ano e uma 

Metodologia Especial no terceiro ano do currículo dos concluintes, em 1961. Em 1962, 

passou a se designar Didática. A partir de 1966, a citada disciplina passa a ser 

ministrada nos três anos do curso – Didática Geral, no primeiro ano; Didática no 

segundo ano e Didática da Matemática no terceiro ano, o que nos faz perceber uma 

maior importância dada ao ensino de matemática com relação à outras disciplinas, 

tendo em vista que criaram uma disciplina, supomos que, exclusivamente, voltada 

para o como ensinar a matemática, sendo que para Língua e estudos Sociais, isso 

somente ocorreu posteriormente.  

Em 1968, a Didática ofertada no segundo ano passa a ser denominada Didática 

da Língua e Estudos Sociais e, em 1969 se nomeia como Didática da Língua e 

Matemática. Na grade curricular dos históricos dos alunos concluintes em 1971 e 1972, 

a Didática Geral aparece no segundo ano e a Didática da Língua e Estudos Sociais, bem 

como a Didática da Língua e Matemática cedem lugar para a Didática Especial.   

Essas constatações nos remetem a Chervel (1990) quando este destaca que as 



107 
 

várias disciplinas mantém entre elas uma solidariedade didática, assim, por trás de 

uma denominação única, há de se questionar se elas escondem duas ou três disciplinas 

distintas, desse modo, a evolução da terminologia pode ser esclarecedora. Hofstetter e 

Schneuwly (2017b) por sua vez afirmam que as disciplinas se constituem a partir da 

relação que possuem entre si, em um movimento de incessante reconfiguração que 

inclui a interdisciplinaridade, a qual é concebida pelos autores não somente como uma 

colaboração entre as disciplinas, mas também como uma ligação que se realiza a partir 

de concorrências, conflitos ou colaboração. 

Com base no exposto, pressupomos que as disciplinas que a princípio se 

apresentavam de forma separada e foram associadas posteriormente, podem manter 

nexos entre seus conteúdos, daí o porquê de unirem duas ou mais disciplinas sob uma 

nova denominação. Por outro lado, tais constatações implicam dizer que as 

intencionalidades com relação à formação de professores primários, no âmbito do 

Curso Normal, provocaram várias mudanças no currículo escolar, em que as 

disciplinas se constituíram a partir de conflitos, concorrências e alianças, no contexto 

do escolanovismo e Movimento da Matemática Moderna, vagas pedagógicas que se 

apresentaram no cenário educacional brasileiro, no período em estudo, ou seja, foram 

resultado de um contínuo processo de interpretação e apropriação dos discursos que 

emergiram no período de 1959 a 1971.  

Segundo Lando (2012), ao abordar sobre a formação docente no nível superior 

para o ensino no secundário, afirma que ambas as disciplinas - Didática e Didática 

Especial - tratavam de aspectos relacionados às práticas de ensino, abordavam os 

objetivos, métodos, processos e técnicas para o ensino. A diferença entre as mesmas 

consistia no fato de que a Didática Especial orientava de acordo com as especificidades 

de uma determinada disciplina, enquanto que a Didática Geral fornecia orientações 

pedagógicas de caráter mais gerais, isso nos leva a supor que no Curso Normal do 

IERP se dava nesse mesmo aspecto. Nessa perspectiva, salientamos o que relata a 

discente Magnólia Santana de Farias (2017), concluinte em 1962, quando esta afirma 

que: 

A gente tinha didática que falava uma parte da didática da matemática. Mas, 
voltado para o ensino de matemática na escola primária. [...] a didática geral 
abrangia tudo, matemática, geografia, história, ciências. Na didática orientava 
como ensinar no primário. 
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 Pintassilgo e Pedro (2017) afirmam que em Portugal as disciplinas Didática 

Especial e Didática Geral, na escola do magistério primário, atendiam a essa mesma 

perspectiva apontada por Lando (2012), já que a Didática Geral se debruçava no estudo 

dos métodos, processos e modos de ensino com caráter genérico, enquanto que a 

Didática Especial dedicava-se ao estudo de uma determinada matéria – Didática da 

Aritmética, Didática da Leitura, Didática das Ciências, Didática do Desenho etc. - 

analisando a especificidade de cada disciplina e as dificuldades no ensino da mesma, 

a fim de proporcionar ao professorando uma compreensão mais fácil e profunda e 

assim, facilitar o processo de aplicação dos conhecimentos específicos, ou seja, a citada 

disciplina tinha um caráter essencialmente prático. Pintassilgo e Pedro (2017) ainda 

afirmam que a Didática Especial desempenhou um papel fundamental na formação 

dos professores do primário e tem suas raízes no escolanovismo. 

 Émerson Pinto de Araújo (2017) ao rememorar a formação docente no Curso 

Normal, afirma em seu depoimento que: 

Era um ensino mais voltado para metodologia... 

Era, a preocupação era com o conteúdo, aqueles professores mais modernos 
que se preocupavam mais com a metodologia, mas aqueles primeiros se 
preocupavam mais com o conteúdo; a parte de aritmética, as quatro 
operações. Já se pressupunha que a aluna do Curso Normal já tinha aprendido 
tudo isso no primário, agora iria aprender como ensinar; 

 Essa afirmação nos leva a pressupor que a princípio o Curso Normal do IERP 

dava maior enfoque a uma formação geral, pautada nos saberes a ensinar e, 

posteriormente, o citado curso passou a se preocupar mais com a formação 

profissional, ressaltando os saberes para ensinar.  

 Considerando o que expõe Nóvoa (1995) no que diz respeito à dimensão que se 

refere à constituição de um corpo de conhecimentos e técnicas que passariam a reger 

a atuação docente – uma das dimensões apontadas pelo autor ao analisar o processo 

de profissionalização docente de Portugal – conjecturamos que o conjunto de 

conhecimentos pensados como necessários à formação do professor primário para o 

ensino de matemática, no Curso Normal do IERP, ao longo do período em estudo 

(1959-1971), ainda encontrava-se em processo de construção e consolidação, já que as 

mudanças no currículo do citado curso eram constantes.  
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3.2 Os conteúdos de matemática abordados no Curso Normal 

 

De acordo com Chervel (1990) a história das disciplinas escolares encontra na 

história dos conteúdos o elemento central, o pivô ao redor do qual a mesma se 

constitui. Sendo assim, em seguida, discutiremos a respeito dos conteúdos de 

matemática abordados no Curso Normal do IERP, com base em depoimentos e 

documentos, que fazem menção ao ensino de matemática. 

 

3.2.1 Tensões entre a formação geral e a formação específica no Curso Normal do 

IERP 

 

Conforme pudemos constatar no quadro de disciplinas do Curso Normal do 

IERP, o currículo explícito desse curso apresentava maior preocupação em realizar 

uma abordagem pedagógica, ou seja, a disciplina que tratava de forma específica dos 

conteúdos matemáticos aparece apenas em um ano letivo durante o período de 1961 a 

1971, sendo que esta, em 1972, foi associada à disciplina de Estatística. A esse respeito, 

o depoimento de Niza Guimarães Pereira (2017) esclarece que “[...] no normal não era 

o forte a matemática, o forte era a parte de didática, de aprender a dar aula, a 

matemática era como o português, o importante era saber quais os conteúdos que você 

iria trabalhar com as crianças.”  

Nesse mesmo sentido, Jaci Andrade Sturken (2017), ao ser indagada a respeito 

do uso da tabuada no Curso Normal, declara que “subentende-se que o aluno que está 

na Escola Normal, ele já sabe as quatro operações, não precisa mais de tabuada, mas 

para ele aprender a ensinar a tabuada, ele utilizava de alguns artifícios práticos [...].”  

Dilma Santana Miranda (2017) relata que durante seu curso primário estudou muito a 

tabuada, o que contribuiu com sua aprendizagem de conteúdos matemáticos no Curso 

Normal.  

Desse modo, consideramos viável supor que a formação do normalista se dava 

numa perspectiva de aprender como ensinar, dando ênfase a conhecimentos teóricos 

e metodológicos, – os saberes para ensinar, os quais davam aos normalistas a expertise 

profissional, ou seja, que caracterizavam a especificidade da profissão professor – 
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contudo, os conhecimentos específicos da disciplina também se faziam presente, mas 

com menor ênfase.  

Conforme vimos no quadro de disciplinas do Curso Normal do IERP, havia 

uma disciplina denominada Matemática. Essa disciplina, durante algum tempo, 

tratava de conteúdos matemáticos abordados em outros cursos do nível secundário, é 

o que afirma Niza Guimarães Pereira (2017) ao relatar sobre sua experiência com o 

ensino da matemática no citado curso, “comecei a perceber que a matemática que 

davam para gente não tinha nada a ver, como eu comecei a fazer o científico e o normal 

ao mesmo tempo, percebi que a matemática do Curso Normal estava igual com a do 

científico”.  

A esse respeito, Rosas (1959)53 destaca que ao analisar tanto as legislações como 

as peculiaridades locais dos diversos cursos de formação de professores primários do 

Brasil, não encontrou legislação específica sobre a matemática a não ser a introdução 

da disciplina no currículo, constatou uma variação nos programas dos estados e que 

as instruções metodológicas propostas para o ensino da matemática no Curso 

Secundário, por intermédio da portaria nº 1.045 de 14 de dezembro de 1951, puderam 

ser adotadas pelos cursos de formação de professores primários, já que o ensino 

normal compreendia também o nível secundário, de grau médio. Quanto aos 

conteúdos propostos por esta portaria estaremos mencionando posteriormente, 

quando discutirmos sobre os conteúdos de matemática abordados no Curso Normal 

do IERP. 

Se por um lado, Niza Guimarães Pereira(2017) compara o ensino de matemática 

do Curso Normal com o do Científico. Por outro lado, Anísia Rosa Tourinho Simões 

de Carvalho (2017), docente do IERP no período de 1956 a 1986, aproximadamente, faz 

um comparativo entre o ensino da matemática no Curso Normal e o ginásio. Para 

Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017), o ensino de matemática no Curso 

Normal era “a mesma coisa do Ginásio, aqueles mesmos conteúdos”.  

Diante do exposto, consideramos importante ressaltar que Niza Guimarães 

Pereira (2017) fala enquanto estudante do Curso Normal no período de 1963 a 1965, 

                                                           
53 Texto publicado nos anais do III Congresso Brasileiro do Ensino da Matemática, realizado em 1959. 
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Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) foi docente de desenho no Curso 

Normal e no Ginásio do IERP, ou seja, a visão das depoentes são diferenciadas, já que 

cada uma teve um contato e uma experiência individual, em âmbitos diferentes de 

formação, com o ensino da matemática no Curso Normal.  

Sendo assim, ambas falam, a partir de um olhar particular, de perspectivas 

distintas sobre o curso, num contexto em que a matemática e as disciplinas 

relacionadas à mesma buscavam se consolidar no currículo, a fim de estabelecer que 

matemática deveria ser ensinada na formação do professor primário. Nesse sentido, 

Chartier (2002) ressalta que a realidade é apreendida pelos sujeitos de forma 

diferenciada, os quais têm uma forma própria de estarem no mundo e, assim, se 

apropriam de discursos e representações em um contexto de disputas e concorrências. 

Com relação à semelhança entre os conteúdos abordados no Curso Normal com 

os do Ginásio, a professora Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) afirma 

que: 

Naquela época o professor não era especializado para ensinar a matemática 
no magistério, era professor de ginásio que colocaram para ensinar 
matemática, tanto no curso normal do IERP como no Curso Normal do 
Ginásio do Padre, os professores não tinham uma formação específica para o 
ensino da matemática. 

Isso pode ser explicado se considerarmos o que afirma Búrigo (2013), quando 

relata que no contexto de expansão acelerada do ensino primário e médio, na década 

de 1960, o ensino de matemática encontrou alguns desafios, entre os quais se 

destacaram a falta de capacitação dos docentes para o ensino da referida disciplina. 

Sendo assim, houve nas décadas de 1960 a 1970, uma reconfiguração do processo de 

formação de professores de matemática, com a multiplicação de programas de 

aperfeiçoamento, programas emergenciais e reorganização e ampliação da oferta de 

cursos de licenciatura. A autora salienta que em 1962 havia apenas 25 Faculdades de 

Filosofia que ofertavam cursos de matemática, estas estavam localizadas nas capitais 

e em algumas cidades do interior, o número de licenciados nessas faculdades eram 

ínfimos quando comparados à demanda, nesse contexto, a maioria dos professores 

atuantes no ensino secundário não eram licenciados, muitos obtinham o registro para 
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ensino por intermédio da prova de suficiência54, além disso, professores que eram 

reprovados nesse exame seguiam ensinando.  

A comparação de conteúdos realizada pela aluna, Niza Guimarães Pereira 

(2017), nos remete ao que destaca Valente (2011) quando este afirma que os cursos de 

formação do professor primário são herdeiros da cultura escolar do ensino secundário, 

em decorrência do fato das Escolas Normais serem instituídas como um anexo dos 

Liceus, acrescentando ao currículo destes apenas uma cadeira de pedagogia, assim, 

transportava-se a matemática do 1º ano do secundário para o Curso Normal. Nesse 

sentido, é relevante salientar que a Escola Normal de Jequié surgiu como um anexo do 

Ginásio Estadual de Jequié.   

Diante disso, conjecturamos que essa conjuntura contribuiu para que a Escola 

Normal do IERP também aderisse à cultura escolar do Ginásio Estadual de Jequié. 

Destacamos que o curso científico foi implantado pouco tempo antes da fundação do 

Curso Normal (ARAÚJO, 2012). Sendo assim, por considerar que o Curso Normal 

ocorria após o ginásio assim como o Curso científico e que havia propostas de 

mudanças para o ensino da matemática no ensino secundário naquele período, 

pressupomos que os docentes da disciplina específica de matemática podem ter 

pensado que deveriam ministrar os mesmos conteúdos do científico no Curso Normal, 

assim como foi constatado por Rosas (1959). 

Ao relatar sobre a experiência vivenciada no Curso Normal com o ensino da 

matemática, a aluna, Niza Guimarães Pereira (2017) conta que diante das dificuldades 

apresentadas pelos seus colegas na disciplina específica de matemática, juntou-se aos 

demais alunos de sua turma para reivindicar mudanças no ensino da matemática, a 

fim de adequar os conteúdos do Curso Normal do IERP com os que seriam ministrados 

no primário, conforme abordamos no capítulo II. Nesse contexto, como resultado de 

tal reivindicação, a citada estudante afirma que levaram o caso à direção da escola e 

“houve uma mudança mesmo, não me lembro muito como, mas eu lembro que mudou 

                                                           
54  As provas de suficiências foram instituídas pelo Decreto-Lei nº 8.777 de 1946. Esse decreto 

possibilitava que o professor não licenciado obtivesse o registro para ensino, quando este habitasse em 

locais onde não tivesse professores, licenciados em faculdades de Filosofia, em número suficiente para 

atender a demanda da região. (BÚRIGO, 2013). 
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para focar mais no trabalho com as quatro operações”. Em seguida, Niza Guimarães 

Pereira (2017) menciona que não sabe ao certo se o que mobilizou ações no sentido de 

realizar a mudança requerida foi de fato por causa do movimento dos estudantes, 

conforme expressa abaixo: 

[...] o que nós conseguimos foi garantir que os alunos tinham que aprender a 
somar, subtrair, multiplicar e dividir. Assim... eu não me lembro de colega 
nenhum da minha época para ver se realmente houve mudanças por 
interferência nossa ou se foi por outro motivo [...] eu não posso garantir que 
isso que estou falando aconteceu porque a gente se movimentou, brigou e 
pediu para que houvesse uma mudança ou se houve mudança por conta de 
forças superiores. 

Conjecturamos que embora esse movimento estudantil tenha contribuído para 

o processo de modificações no ensino da matemática no Curso Normal, o mesmo, 

talvez, não tenha sido determinante, já que de acordo com Soares (2001), o ensino da 

matemática no Brasil, na década de 1950, era considerado insatisfatório. Sendo assim, 

fortes críticas ao ensino tradicional da matemática, ao enfoque exagerado em cálculos 

e problemas complicados, ao ensino descontextualizado e longe da realidade dos 

estudantes, entre outras questões, repercutiram na realização de congressos voltados 

para o ensino de matemática a partir de 1955, os quais promoveram reflexões sobre o 

ensino de Matemática, por intermédio de uma discussão que se opunha ao ensino 

tradicional de fórmulas e teoremas sem sentido. (SOARES, 2001). 

Ressaltamos que no II Congresso Nacional do Ensino da Matemática, realizado 

em 1957, a tese de Rosalvo Otacílio Torres fala da dicotomia entre o ensino de 

matemática na escola e a matemática utilizada pela comunidade, destacando a 

necessidade de relacionar esses conhecimentos; no III Congresso, salientamos a tese de 

Sílvia Gonçalves Bittencourt Bath Rosas (1959) que pontua problemas do ensino da 

matemática, sendo estes de ordem psicológica, social e relacionados à Escola Nova. 

De acordo com Soares (2001) essa insatisfação desencadeou também a formação 

de Grupos de Estudos sobre o ensino da matemática, no intuito de discutir e refletir 

sobre o material didático, a formação de professores, a metodologia e o currículo. Essas 

discussões apresentavam a intenção de romper com um ensino elitista e ineficaz que 

predominava no ensino secundário e promover o interesse, a curiosidade e a 

aprendizagem da matemática.  Diante dos fatores apontados, acreditamos que a 

insatisfação com o ensino e as discussões em torno da temática podem ter repercutido 
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no Curso Normal, considerando que o mesmo fazia parte do ensino secundário, sendo 

este o nível de ensino que se tornou fonte de preocupação do país, tendo em vista as 

dificuldades apontadas e por observarmos que nos congressos, anteriormente citados, 

havia uma discussão em torno do ensino de matemática na infância e primário, ambos 

os níveis de ensino destinados ao exercício da docência por normalistas.  

Odila Barros Xavier (1957) revela em seu trabalho – publicado nos anais do II 

Congresso Nacional de Ensino de Matemática – uma preocupação com relação à 

formação do professor primário para o ensino de matemática. A autora faz algumas 

considerações a respeito dessa formação, entre as quais destacamos: 

Levar o professor primário a familiarizar-se com a Matemática como “uma 
invenção humana” e como tal valorizá-la ainda mais como um conhecimento 
“perfeitamente organizado”, [...]. 

Levar o professor primário, através do estudo da história da Matemática, a 
valorizar mais e mais a sua contribuição para a comodidade e prazer do 
homem, [...]. 

Proporcionar ao professor primário recursos para descobrir – localizando-as 
com mais facilidade – as deficiências dos seus métodos, processos e materiais 
de ensino. [...] 

Levar o professor primário, através do estudo da Matemática, a atingir uma 
consciência mais agudamente sensível à harmonia do universo pelo 
alargamento de conceitos – em nitidez, precisão, extensão e profundidade. 
(XAVIER, 1957, p. 173-174). 

Importa destacar que esse congresso foi deliberado no I Congresso Nacional de 

Ensino da Matemática, realizado na cidade de Salvador, em 1955, promovido pela 

Faculdade de Filosofia da Universidade da Bahia, a partir da constatação da 

necessidade de discussões em torno do ensino da matemática diante dos problemas 

que se apresentavam no contexto escolar com relação à essa disciplina. Sendo assim, 

esses congressos tiveram grande importância na história do ensino da matemática e se 

constituíram como um espaço para a socialização de problemas envolvendo o ensino 

dessa disciplina, reflexão sobre o mesmo e divulgação de novas ideias para o seu 

ensino (SOARES, 2001).  

Conjecturamos que os docentes do Curso Normal do IERP, dentro desse 

contexto mais amplo, enfrentavam o desafio de promover uma formação capaz de 

romper com o ensino tradicional e os mitos em torno da matemática, bem como 

superar as dificuldades apresentadas para o ensino da mesma, todavia, esse não era 

um desafio facilmente vencido se considerarmos o que nos relatou a professora Anísia 
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Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) acerca dos professores que ensinavam no 

Curso Normal do IERP não serem especializados para ensinar a matemática no 

magistério e, que se tratavam de professores de ginásio que assumiram a 

responsabilidade de ensinar matemática nesse curso; aos discentes do curso, por sua 

vez, se fazia necessária a ressignificação de concepções a respeito do processo de 

ensino e aprendizagem da matemática que, porventura, pudessem se constituir como 

um entrave para a aprendizagem da disciplina. 

Como vimos no quadro das disciplinas do Curso Normal do IERP, 

anteriormente exposto, o currículo prescrito apresentava diversas disciplinas que 

tratavam de aspectos teórico-metodológicos enquanto que havia apenas três 

disciplinas que abordavam os conteúdos específicos da matemática (Desenho, 

Matemática e Estatística). Contudo, conforme salientamos anteriormente, os saberes a 

ensinar eram ministrados nas diversas disciplinas que faziam referência ao ensino da 

matemática. Desse modo, veremos a seguir alguns dos conteúdos específicos de 

matemática, abordados no Curso Normal do IERP, com base nos depoimentos das 

discentes e docente de Desenho, legislação educacional e livro que segundo a discente 

Dilma Santana Miranda, o mesmo foi utilizado por estudantes do Curso Normal. 

 

3.2.2 O estudo da Aritmética no Curso Normal e sua relação com o ensino primário 

 

Conforme mencionamos anteriormente, de acordo com Rosas (1959) os 

conteúdos estabelecidos na portaria nº 1.045 de 14 de dezembro de 1951 também eram 

adotados pelas Escolas Normais, pelo fato de que estas escolas também compunham 

o ensino secundário, para o qual foi destinado esse documento.  

A partir de uma análise sobre os conteúdos estabelecidos pela citada portaria e, 

com base nos depoimentos produzidos nesta pesquisa, conjecturarmos que o Curso 

Normal do IERP adotava em seu programa os conteúdos destinados a primeira série 

ginasial, já que estes são cit ados pelas depoentes e também são abordados no 

primário. Segue, portanto, um quadro abaixo com os conteúdos destinados a esse nível 

de ensino, com base na citada portaria: 
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Quadro 5 - Conteúdos do Programa de Matemática da 1ª série ginasial. 

Programa de Matemática para a 1ª série ginasial 

 

 

 

 

 

I - Números inteiros; 
operações 
fundamentais; números 
relativos 

1. Noção de número natural, grandeza, unidade, medida. Numeração: 
numeração falada; numeração escrita. Sistema decimal. Valor absoluto e 
valor relativo dos algarismos. 

2. Adição. Propriedades. Processos de abreviação. Prova. 

3. Subtração. Propriedades. Prova. Complemento aritmético de um 
número. 

4. Multiplicação. Propriedades. Processos de abreviação. Prova. 
Potência de um número. Produto e quociente de potência de mesma base. 

5. Divisão. Divisão aproximada. Propriedades. Processos de abreviação. 
Prova. 

6. Números relativos. Interpretações. Adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação dos números relativos, regras práticas. 

 

 

 

 

II – Divisibilidade 
aritmética; números 
primos  

1- Múltiplos e divisores. Divisibilidade. Princípios fundamentais. 
Caracteres de divisibilidade por 10 e suas potências; por 2, 4 e 8; por 5 e 
25; por 3 e 9; por 11. Propriedades elementares dos restos. Provas das 
operações por um divisor. 

2- Números primos e números compostos; números primos entre si. 
Crivo de Eratóstenes. Reconhecimento de um número primo. 
Decomposição de um número em fatores primos. Cálculo dos divisores 
de um número. Número divisível por 2 ou mais números primos entre si, 
dois a dois; aplicação à divisibilidade. 

3- Máximo Divisor Comum. Algoritmo de Euclides. Simplificações. 
Propriedades. Máximo divisor comum pela decomposição em fatores 
primos. 

4- Mínimo múltiplo comum. Relação entre o máximo divisor comum e o 
mínimo múltiplo comum. Propriedades. 

  

 

III- Números 
fracionários 

1- Frações. Fração ordinária e fração decimal. Comparação de frações; 
simplificação; redução ao mesmo denominador. Operações com frações 
ordinárias. 

2- Frações decimais; números decimais. Propriedades dos números 
decimais; operações. Conversão de fração ordinária em número decimal 
e vice-versa. Número decimal periódico. 

 

 

 

IV – Sistema legal de 
unidades de medir; 
unidades e medidas 
usuais. 

1- Unidade legal de comprimento; múltiplos e submúltiplos usuais. 
Área; unidades de área; unidade legal; múltiplos submúltiplos usuais. 
Área do retângulo, do paralelogramo, do triângulo, do trapézio e do 
círculo; fórmulas. Volume; unidade de volume; unidades legais; 
múltiplos e submúltiplos usuais. Volume do paralelepípedo, do prisma, 
da pirâmide, do cilindro, do cone e da esfera; fórmulas. Pêso e massa; 
unidade legal; múltiplos e submúltiplos usuais. Densidade; aplicações. 

2- Unidade de ângulo e de tempo; unidades inglesas e norte-americanas 
mais conhecidas no Brasil. Números complexos; operações; conversões. 

3- Unidade de velocidade. Velocidade angular. 

Fonte: Portaria nº 1.045 de 14 de dezembro de 1951.  
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A esse respeito, conforme relatamos anteriormente, Valente (2011) ao 

interpretar a história da formação matemática dos professores primários de São Paulo, 

no período de 1875 a 1930, afirma que a matemática do primeiro ano do curso 

secundário transportava-se para o ensino normal, em decorrência do fato das Escolas 

Normais serem criadas como anexos dos Liceus. Ressaltamos que, embora estejamos 

falando de uma Escola Normal que foi criada em 1959, é importante frisar que 

conforme aborda Julia (2001) as velhas práticas escolares não são substituídas de forma 

repentina, antes quando surgem novas normas, valores e práticas, esses se associam 

ao que é vivenciado; assim as antigas normas, valores e práticas escolares levam um 

tempo até serem ressignificadas e substituídas. 

 Constatamos que alguns dos conteúdos expressos na portaria nº 1.045 de 1951 

são abordados pelo livro O ensino da aritmética pela compreensão55, publicado em 1965, 

que compõe a coleção Didática da matemática na escola primária, destinada a orientar o 

ensino de matemática aos futuros professores. Importa destacar que esse livro foi 

identificado por Dilma Santana Miranda, discente do Curso Normal do IERP, como 

um dos livros que compôs a citada coleção, utilizado pelas normalistas do IERP, 

conforme relatamos na introdução. 

O livro O ensino da aritmética pela compreensão, apresenta orientações para o 

ensino dos seguintes conteúdos de aritmética: divisão de números inteiros, 

multiplicação e adição de frações, adição e subtração de frações, conceitos sobre 

frações ordinárias, frações decimais, identificação das partes de uma fração, 

comparação entre frações, significação de numerador e denominador, simplificação de 

frações aos menores termos, frações próprias e impróprias, números mistos, adição de 

frações com denominadores iguais e diferentes, mínimo múltiplo comum (MMC), 

operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações ordinárias e 

decimais por número inteiro ou pelo mesmo tipo de fração, multiplicação de número 

misto e número inteiro, divisão de número inteiro por fração e vice-versa, divisão de 

números mistos, relações entre frações ordinárias, decimais e porcentagem; 

multiplicação por 10 ou potência de 10; divisão entre números decimais; divisão de 

                                                           
55 O índice do citado livro está disponível nos anexos W, X, Y e Z. 
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números decimais por números inteiros e vice-versa; pensamento quantitativo e 

resolução de problemas, desenvolvimento de conceitos matemáticos básicos para a 

resolução de problemas, porcentagem, desenvolvimento de leitura  e vocabulário 

aritmético, sistema de medidas, operações com medidas, cálculo de figuras 

geométricas. 

 Além disso, traz uma abordagem sobre avaliação em aritmética e sobre 

diagnóstico e orientação corretiva em aritmética. Esse livro aborda os saberes 

matemáticos a ensinar articulando-os aos saberes matemáticos para ensinar. Percebemos 

nesse livro a presença marcante do ensino de frações o que nos remete ao depoimento 

da discente, Nina Rosa Braga Cardoso (2017) quando afirma que estudava tudo sobre 

fração. Importa destacar que o citado livro começa com o capítulo 9 e afirma que no 

anterior, houve uma abordagem a respeito da relação entre divisão, multiplicação, 

subtração e adição, o que nos leva a acreditar que esse livro também discutiu formas 

de ensinar as quatro operações e não somente a divisão. Não tivemos acesso ao volume 

I deste livro, mas o índice geral 56  apresentado no segundo volume apresenta os 

seguintes tópicos: Introdução: Programa moderno de aritmética; Sistema de 

numeração decimal; Organização do programa, de aritmética; A sala de aula como um 

laboratório de aprendizagem; Primeiros passos no ensino da aritmética; Ensino dos 

fatores fundamentais na segunda série; Adição e subtração de números inteiros e 

Multiplicação de números inteiros. 

Com base nos depoimentos coletados, percebemos que alguns dos conteúdos 

apresentados no primeiro volume – a sala de aula como um laboratório de 

aprendizagem, adição e subtração de números inteiros e multiplicação de números 

inteiros – também estiveram presentes na formação das normalistas do IERP, mas 

como não encontramos esse livro na biblioteca municipal, descreveremos como se 

davam as orientações para o ensino de aritmética neste livro, apenas com base no 

segundo volume.  

Outro documento que consideramos pertinente destacar é o decreto Lei nº 8.529 

de 1946, Lei Orgânica do Ensino Primário, por acreditarmos que dos normalistas 

                                                           
56 O índice geral do livro “Ensino da aritmética pela compreensão,” que compõe a coleção “Didática na 

escola primária, encontra-se disponível nos anexo S, T, U eV. 



119 
 

esperava-se o domínio dos conteúdos explícitos no mesmo. Esse decreto, ao abordar 

sobre as disciplinas que compreendem o curso primário elementar e complementar, 

que julgamos estarem relacionadas ao ensino de matemática, explicita a Iniciação 

matemática e Desenho e trabalhos manuais como disciplinas que correspondem ao 

currículo do nível elementar, enquanto que as disciplinas, Aritmética e geometria e 

Desenho como as que correspondem ao primário complementar.  

Sendo assim, é viável afirmar que dos docentes primários eram exigidos a 

apropriação dos conhecimentos abordados nessas disciplinas.  Essa afirmação se 

fundamenta também na observação dos conteúdos explicitados em um programa de 

conteúdos para prova de habilitação ao magistério do curso primário por professores 

leigos, publicados no edital57 de concurso, no Diário Oficial do município de Jequié, 

em 1959, no qual consta: 

I- Aritmética _ Prova escrita. 

a) Número. Algarismos arábicos e romanos. 
b) Numeração decimal: unidade das diversas ordens, leitura e escrita dos 

números inteiros. 
c) Operações fundamentais sobre números inteiros. Prova real e Prova dos nove. 
d) Divisibilidade por dez (10, 2, 5, 9 e 3) 
e) Número primo. Decomposição de um número com fatores primos. 
f) Máximo Divisor Comum 
g) Mínimo Múltiplo Comum 
h) Frações ordinárias, fração decimal, fração própria, fração imprópria, número 

– mixto, Extração de inteiros. 
i) Simplificação de frações e redução ao mínimo denominador. Comparação de 

frações. 
j) Números décimais. Operações sobre números décimais e vice-versa. 

Exercícios fáceis sobre expressões, em que entrem frações decimais para 
aplicação das regras de conversão das operações. 

k) Noções de sistema métrico decimal, Metro, metro quadrado e metro cúbico, 
múltiplos e submúltiplos, sistema monetário brasileiro. 

l) Resolução de problemas fáceis, inclusive sobre medidas de métrico e de 
referência aos itens, m, n e o. 

m) Proporções. 
n) Porcentagens 
o) Juros Simples. 

O citado documento foi destinado aos professores leigos que atuavam como 

auxiliares do ensino municipal. Dessa forma, considerando que se à apropriação dos 

                                                           
57  Segundo Cassab e Selles (2018) os registros referentes a concursos são utilizados como fontes 

históricas pelo fato de que apresentam as apropriações teóricas e metodológicas do campo da história 

do currículo. O que expõe as atas de concursos não pode ser considerado uma prova reveladora de uma 

verdade absoluta, mas nos aproxima da compreensão sobre as ações realizadas no passado. 
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conhecimentos acima citados eram exigidos aos professores leigos, conjecturamos que 

tais conhecimentos deveria ser o mínimo exigido do professor normalista, já que este 

teria uma formação específica para o ensino no nível primário. 

Importa salientar que ao observarmos a intencionalidade do concurso, a qual 

consistia em selecionar, promover e preparar o auxiliar do ensino municipal, no intuito 

de melhorar sua condição econômica, bem como à exigência de inscrição no citado 

certame de todo o professor não diplomado, que estivesse em exercício no ensino 

primário do munícipio, nos leva a conjecturar que há a exigência de uma licença oficial 

para a atuação no ensino, cumprindo assim, uma das etapas do processo de 

profissionalização docente, apontadas por Nóvoa (1995). 

 A relação entre conteúdos abordados no nível primário com o Curso Normal 

fica ainda mais perceptível quando a discente, Dilma Santana Miranda (2017), formada 

em 1967, ao rememorar os conteúdos de matemática estudados no Curso Normal do 

IERP, relata que durante sua formação no citado curso, estudou: 

Tudo da matemática, eu me lembro bem, fração, fatoração, numeração, 
números pares, números ímpares, algarismos romanos, numerais, números 
ordinais, que até hoje eu sei todos, tudo que aprendi naquela época, as quatro 
operações - adição com todos os seus termos e resultados, subtração, 
multiplicação, divisão – problemas, expressões numéricas, máximo divisor 
comum, mínimo múltiplo comum. Tudo isso aprendemos lá e trouxemos para 
as nossas atividades de docência, porque lá nós aprendemos e na profissão 
fomos aperfeiçoando.  

Desse modo, percebemos que a formação matemática no Curso Normal do IERP 

dava ênfase a conteúdos de aritmética, considerando o que os normalistas iriam 

ensinar, já que para o curso primário, conforme vimos, se estabelecia o ensino de 

aritmética entre os conteúdos abordados. Contudo, de acordo com o depoimento de 

Niza Guimarães Pereira, discutido anteriormente, nem sempre o ensino de matemática 

do Curso Normal do IERP priorizou os conteúdos que seriam ensinados no primário. 

Magnólia Santana de Farias (2017), normalista formada em 1962, ao relatar 

sobre os conteúdos de matemática abordados no Curso Normal do IERP afirma que o 

mesmo tratava de: 

[...]todo o conteúdo que a gente ia dar depois no primário, as operações 
fundamentais (somar, diminuir, multiplicar e dividir), escrever números, ler 
números, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, fração, frações 
ordinárias, frações decimais e sistema métrico. 

 A fala de Magnólia ratifica o que foi mencionado por Dilma Santana Miranda 
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(2017), é importante frisar que a primeira concluiu o curso em 1962 e a segunda em 

1967. É pertinente destacar também que Dilma Santana Miranda e Magnólia Santana 

de Farias são de um período posterior e anterior, respectivamente, ao período em que 

Niza Guimarães Pereira cursou o normal, o que nos leva a pensar que as mudanças 

ocorridas no currículo eram constantes, conforme vimos anteriormente.  

De acordo com Nina Rosa Braga Cardoso (2017), normalista do IERP no período 

de 1970 a 1972, ao recordar os conteúdos de matemática abordados durante sua 

formação, relata que: 

Era tudo baseado no que iria se ensinar no primário, eu lembro até que o 
programa chegava na quarta série primária, chegava até o assunto de fração. 
[...]Eram os assuntos que a gente ia ensinar: as quatro operações, expressões 
numéricas, eram regras de divisibilidade, que são regras que ensinam a 
descobrir quais os números divisores de outros números. Era isso, a gente 
aprendia o que ia facilitar a vida da gente. Problemas, principalmente 
problemas, números primos através do crivo de Eratóstenes, tudo que ia 
ensinar no primário. 

Com base no exposto, conjecturamos que não houve mudanças com relação à 

intencionalidade do ensino de matemática no período.  A esse respeito, a discente Jacy 

Andrade Sturken (2017), normalista do IERP no período de 1969 a 1971, informa que, 

em sua época, o primeiro ano do curso era reservado para uma revisão dos conteúdos 

matemáticos, sem uma relação com a didática, vejamos: 

Olha, no Curso Normal, o primeiro ano de Magistério a gente estudou 
matemática mesmo, não foi nada de didática, [...] foi uma revisão de 
matemática. 

Essa revisão só não teve geometria, era uma revisão da matemática... Agora, 
já no segundo e terceiro ano não, era metodologia, era didática, no segundo 
ano e terceiro ano era didática da matemática e na terceira unidade o estágio, 
se fazia o estágio. 

 Diante do excerto, percebemos indícios de uma preponderância do ensino da 

aritmética e pouca ênfase ao ensino de geometria.  Percebemos também que embora o 

estudo sobre o currículo prescrito do Curso Normal do IERP revele mudanças em 

termos de inserção e exclusão de disciplinas, no que diz respeito ao ensino da 

matemática, acreditamos que o ensino no Curso Normal do IERP, em maior parte do 

período em estudo, vislumbrava familiarizar os normalistas com os conteúdos 

abordados no curso primário.  

 É importante destacar que embora Jacy Andrade Sturken (2017), normalista no 

período de 1969 a 1970, explicite em sua fala, a ausência de uma revisão dos conteúdos 
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de geometria. Salientamos que a citada discente estudou em um período em que o 

ensino de desenho não constava no currículo, já que, conforme mencionamos 

anteriormente, a disciplina estava presente na grade curricular dos alunos que 

concluíram em 1969 – ano em que Jacy Andrade Sturken estava iniciando o curso – e, 

nas pastas daqueles que concluíram a partir de 1971. Sendo assim, acreditamos que 

isso não significa que o Curso Normal do IERP não abordava conhecimentos 

geométricos em todo o período em estudo, –1959 a 1971 – conforme abordaremos em 

seguida. 

 

3.2.3 O ensino de elementos de geometria na disciplina de Desenho do Curso 

Normal do IERP 

 

 A princípio, consideramos pertinente salientar que de acordo com Oliveira 

(2018), a partir da institucionalização dos grupos escolares como modelo, durante a 

Primeira República, a geometria que se estabilizou nos Cursos Normais do Brasil 

adotava como conteúdos a geometria plana e espacial, ou seja, o estudo das figuras 

geométricas como: estudo do triângulo, suas áreas e construções; o estudo dos 

polígonos e circunferências, ângulos, áreas; estudo de sólidos como prismas, 

pirâmides, cilindros e esferas e seus volumes. Conforme mencionamos anteriormente, 

ao abordarmos as mudanças relacionadas à disciplina de desenho no currículo do 

Curso Normal do IERP, essa disciplina apresentava uma relação com o ensino de 

geometria.  

 Nesse sentido, Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017), ao apresentar 

a relação da disciplina de desenho com as outras disciplinas, destaca que ensinava 

conteúdos de desenho artístico e desenho geométrico, conforme demonstra o 

depoimento da mesma abaixo: 

[...] na disciplina de desenho, eu saía do desenho geométrico e entrava no 
desenho artístico, [...] a mesma coisa era matemática, Carlos Melhem58 dizia 
assim:_ Oh Anisinha59, próximo mês eu vou entrar na parte de ângulos. Então, 

                                                           
58 De acordo com vários depoentes dessa pesquisa, Carlos Melem era professor de matemática do 

Curso Normal e do ginásio do IERP.  

59 Esse é o apelido da docente Anísia Rosa Tourinho Carvalho de Simões. 
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eu já ia, justamente, ensinar a parte de geometria, eu dizia o que era ângulo, o 
que era a bissetriz de um ângulo, o que era um ângulo reto, agudo, obtuso, 
porque era aberto, quanto à abertura. 

Então eu dava toda essa parte e quando eles chegavam na matemática, já não 
tinham problemas, eles já sabiam o que era bissetriz, o que era altura, o que 
era o cateto do ângulo reto, o que era hipotenusa, quando Carlos Melhem 
mandava fazer um exercício sobre hipotenusa, eles já sabiam o que era 
hipotenusa, porque eu dava justamente isso, sempre Carlos Melhem me 
pedia, Hernane me pedia, tinha outros professores também que falavam 
comigo. 

 Desse modo, fica perceptível que os discentes do Curso Normal do IERP 

tiveram o ensino de elementos da geometria na disciplina de desenho. Percebemos 

também, na fala da depoente, que os docentes buscavam relacionar os conteúdos das 

disciplinas, o que nos remete a Chervel (1990) quando aborda sobre a solidariedade 

didática entre as disciplinas, ou seja, a relação existente entre as disciplinas era 

percebida e explorada pelos docentes do Curso Normal, já que fica perceptível no 

depoimento da docente, que essa solidariedade era mediada pelos professores, ao 

acordarem entre si uma coparticipação no ensino de determinados conteúdos de 

distintas disciplinas que possuem nexos entre si.      

Vale ressaltar que segundo Valente e Silva (2014), desde os primórdios, a 

disciplina desenho foi relacionada ao ensino de geometria, assim, sob influência de 

Condorcet, seu ensino se deu associado à geometria e dessa forma se consolidou no 

currículo, ao longo do tempo. Silva e Valente (2014) afirmam que essa proximidade 

entre desenho e geometria veio a ser extinta nos programas a partir da reforma de 

1905, quando o método utilizado em desenho passa a ser o desenho natural e o ensino 

de figuras geométricas fica a cargo da disciplina de geometria. (SILVA; VALENTE, 

2014). 

Maria Cristina de Araújo Oliveira (2018), por sua vez, afirma que em Sergipe, 

no Curso Normal, o desenho ainda tinha uma relação com a geometria após 1905, pois 

o decreto nº 587 de 09 de janeiro de 1915 estabeleceu que o ensino de desenho estivesse 

presente nos quatro anos do Curso Normal, sendo que no primeiro ano abarcava o 

ensino de geometria sob a rubrica de desenho linear, noções básicas de geometria 

plana. Percebemos então, que após 1905, a separação entre o ensino de desenho e 

geometria não se deu da mesma forma em outros estados brasileiros, já que conforme 

pudemos perceber no depoimento de Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho 
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(2017), no Curso Normal do IERP não ocorreu tal separação.  

 Ressaltamos que de acordo com Oliveira (2018) o ensino de desenho, durante a 

república velha, se consolida no currículo das Escolas Normais do Brasil com uma 

função de destaque no âmbito da aplicação do método intuitivo, essa disciplina 

deveria consistir na educação da visão e no adestramento da mão e da resolução de 

questões e problemas de utilidade prática, ou seja, tinha uma relação com as 

habilidades que o contexto requeria dos trabalhadores.  

A esse respeito, Rui Barbosa (1947) ressalta a importância do desenho de arte e 

do desenho geométrico na formação do professor primário, afirmando que a Escola 

Normal seria uma instituição mutilada, caso o seu currículo não contemplasse essas 

disciplinas, já que o desenho era visto pelo autor como um saber necessário para a 

formação dos operários das indústrias, ou seja, os saberes selecionados para o 

currículo do Curso de formação docente tinha uma íntima relação com as necessidades 

impostas pelo desenvolvimento industrial do país.  

 A Lei Orgânica do ensino primário – Lei nº 8.529 de 1946 – explicitava a 

Geometria e o Desenho entre as disciplinas que deveriam compor o currículo do curso 

primário complementar. Desse modo, supomos que às normalistas exigia-se a 

apropriação de tais conhecimentos.  

 Outra fonte que nos conduz a afirmar que havia o ensino de conteúdos de 

geometria no Curso Normal é o fato de que o livro O ensino da aritmética pela 

compreensão, da coleção Didática na escola primária, apresenta orientações para o ensino 

de divisão de números inteiros e de frações com a utilização de figuras geométricas, 

além de trazer orientações específicas para ensinar como se calcula a área de um 

retângulo e o volume de um sólido retangular no capítulo 14, que aborda sobre o 

ensino de medidas, ou seja, demonstra que a geometria estava relacionada com o 

ensino de conteúdos de aritmética. Além disso, temos alguns depoimentos como o de 

Niza Guimarães Pereira (2017), que afirma que teve ensino de elementos da geometria 

no Curso Normal. 

[...] a gente teve uma professora que deu aula de artes no Curso Normal e ela 
ensinou a gente a trabalhar com quadrados, triângulos ou com uma pedra. 
[...] 

[Ah, então existia o ensino da geometria?]  
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Tinha, tinha, era bem pouco, mas tinha. Eu me lembro bem disso, pois tanto 
eu e meus irmãos vimos, no ginásio, e no Curso Normal eu me lembro de 
professoras, no estágio e no curso, falando desse material para trabalhar com 
os alunos pequenos, alunos de primeira a quinta série. 

 A discente Nina Rosa Braga Cardoso (2017) também relata como era o ensino 

de Desenho quando estudava no Curso Normal no IERP: 

[...] a gente aprendia desenho mesmo, com Anisinha, a gente saía de lá quase 
formada em arquitetura. Eram uns desenhos lindos. Não tinha esse negócio 
de liberdade, de fazer um desenho livre, lá tinha que ser desenho 
simetricamente elaborado e o resultado era um painel. A coisa mais linda! 

_Vamos medir aqui de tantos e tantos milímetros! 

Começávamos a dividir, tudo certinho, não tinha desenho livre, era dirigido 
pela professora, ela dizia: _ Esse quadrinho é pintado de tal e tal cor. E no fim, 
quando terminávamos a pintura, saia uma igreja... A gente não estava nem 
imaginando o que estava fazendo, aí vinha a surpresa. 

 Percebemos assim, com base nos depoimentos, uma relação entre o 

ensino de desenho e o ensino de geometria, em que o desenho era formado a partir das 

figuras geométricas e, possivelmente, com o uso da régua e compasso. Isso nos remete 

ao que pontua Neiva e Fonseca (2016) quando afirmam que o ensino de desenho 

artístico nas escolas normais mineiras guardava nexos com elementos da geometria e 

que buscava desenvolver o gosto artístico e despertar a criatividade, utilizava 

superfícies quadriculadas para desenhar, conforme relatamos anteriormente, 

trabalhava noções de claro e escuro, apresentava o melhor modo de aproveitar o 

dispor da luz, sombras, efeitos de luz direta e invertida, etc., além disso, percebemos 

que o docente assumia a função de mediador, aquele que guiava o processo de ensino 

e aprendizagem. (NEIVA, FONSECA, 2016). 

 É importante destacar que de acordo com a Lei Orgânica do Curso Normal de 

1946, em seu artigo 14 “as aulas de desenho e artes aplicadas, música e canto, e 

educação física, recreação e jogos, na última série de cada curso compreenderão a 

orientação metodológica de cada uma dessas disciplinas, no grau primário.” Sendo 

assim, ponderando que de acordo com as falas das depoentes, a disciplina Desenho 

tratava de conteúdos geométricos e desenho artístico, considerando também o que 

estabelece a referida lei e o conteúdo do livro utilizado pelas normalistas, pressupomos 

que no Curso Normal do IERP havia o ensino dos conteúdos específicos de geometria 

e de metodologia para o seu ensino.  

 A discente Nina Rosa Braga Cardoso (2017) também relata a presença do ensino 
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de teoremas no ensino da disciplina Matemática, frisando a importância dada a este 

respeito pelo seu professor, conforme expõe seu depoimento abaixo: 

Eu sei que tinha um tal de teorema, um dos assuntos de matemática era 
teorema. O professor só falava de Teorema, teorema, falava tanto em teorema 
que colocaram o nome dele de Teorema. 

 Ao ser indagada sobre tais teoremas, Nina Rosa Braga Cardoso (2017) afirma 

que lembra vagamente de linhas, medidas, vértices, ligação de linhas A a B, B a C.  

 Diante do exposto, embora o currículo do Curso Normal do IERP não traga de 

forma explícita a geometria, as fontes encontradas nos levam a pensar que noções 

básicas de conteúdos de geometria, que estiveram presentes no ensino de desenho ao 

longo da história – traçado de linhas, medidas de áreas – eram estudados nas 

disciplinas de Matemática e Desenho do Curso Normal do IERP.  

 

3.2.4 O ensino de Estatística 

 

 De acordo com Valente (2007), a relevância dada ao conhecimento estatístico na 

formação do professor primário se constituiu como herança da República velha, essa 

importância dada a esse conhecimento veio a se intensificar a partir da década de 1930, 

principalmente após a criação do IBGE. Durante as décadas de 1920 a 1930 vários 

educadores buscaram organizar um conjunto de conhecimentos validando-os como 

necessários para a formação docente, entre os quais a estatística. Entre os educadores 

que contribuíram para a valorização da estatística, destacou-se Anísio Teixeira, que 

defendia tal pensamento por acreditar que esse saber criava nos normalistas uma 

mentalidade clara a partir da formação e desenvolvimento do senso de medida, o que 

os tornava bons colaboradores dos serviços estatísticos e cidadãos a serviço da 

coletividade.  (VALENTE, 2007). 

 A maioria dos entrevistados não lembrou dos conteúdos abordados na 

disciplina de Estatística, exceto as discentes, Magnólia Santana de Farias (2017), a qual 

mencionou que a disciplina tinha relação com a matemática e que acredita que na 

mesma estudava-se gráfico, e Niza Guimarães Pereira (2017), que afirmou que nessa 

disciplina: 

Os conteúdos eram bem específicos: origem da estatística, qual a sua 
utilidade, aprendizagem de tabelas e gráficos, sem nenhuma relação com a 
escola ou a educação. Porém, o que me agradou foi o fato desta disciplina ter 
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sua base centrada na matemática. 

  Embora Niza Guimarães Pereira (2017) não tenha identificado nenhuma relação 

do ensino da estatística com a educação, Valente (2007) afirma que o ensino dessa 

disciplina tinha uma finalidade social, a qual é apontada por Magnólia Santana de 

Farias (2017), que embora tenha afirmado não lembrar dos conteúdos ministrados na 

disciplina Estatística, ao se referir à mesma faz menção dos objetivos da disciplina, ao 

relatar que o professor: 

[...] dava os dados para calcular e saber quanto precisava para ser aprovado. 
Era mais cálculo. Calcular a média do aluno, a média do currículo, porque 
tinha a quantidade de 180 dias naquele tempo, então era a base de cálculo. 

 Desse modo, fica perceptível que conforme aborda Nunes (2000 apud 

VALENTE, 2007, p. 358) a Estatística possibilitava ao professor: 

[...] captar a questão pedagógica na sua dimensão mais ampla, oferecendo 
instrumentos para que pensasse a educação enquanto problema nacional e, 
de outro, descer à intimidade mesma do processo pedagógico, ordenando os 
indivíduos pela idade cronológica, idade mental, rendimento escolar, para só 
citar esses aspectos. Ampliava ainda sua perspectiva ao proporcionar 
instrumentos de projeção que avançavam sobre o futuro. Criava, também, nos 
mais fascinados pelo seu uso, um sentimento ilusório de segurança, diante da 
dispersão da realidade. Afinal, era possível submetê-la à medida. Medida do 
que já estava feito e medida do que era possível fazer.  

 Com base no exposto, percebemos que o ensino de Estatística, no Curso Normal 

do IERP, tinha a finalidade de oferecer aos professores conhecimentos e saberes para 

que, entre outros, pudessem mensurar o processo pedagógico, ordenar e classificar os 

estudantes por níveis de desenvolvimento físico, cognitivo e pelo desempenho escolar, 

além de servir como um instrumento para a contabilidade do quantitativo de dias 

letivos e médias dos estudantes, ou seja, era um conhecimento que servia para facilitar 

o controle do processo educativo, tendo em vista os objetivos propostos pelos 

programas de ensino, entre os quais o de matemática. 

 

3.2.5 Indícios de estudo de conteúdos enfatizados pelo Movimento da Matemática 

Moderna no ensino do Curso Normal 

  

 Antes de apresentarmos os indícios que nos levam a conjecturar que houve no 

Curso Normal do IERP o ensino de conteúdos de acordo com o ideário do Movimento 

da Matemática Moderna (MMM), vamos primeiramente, apresentar as pretensões 
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desse movimento, já que segundo Lando (2012), ao tratarmos sobre modernização do 

ensino da matemática, seja em termos de inovações metodológicas ou de reformulação 

dos programas, precisamos definir o que se entende por moderno, pois esse termo foi 

utilizado em contextos diversos com diferentes sentidos.  

 De acordo com Soares (2001) o Movimento da Matemática Moderna se refere a 

uma série de reformas que ocorreu em vários países, no intuito de renovar o ensino de 

matemática, a partir da introdução de alguns conteúdos no ensino secundário, e de 

novos métodos de ensino, entre outras questões. Entre os conteúdos podemos citar 

como exemplo, a teoria dos conjuntos, o estudo das estruturas fundamentais da 

matemática (algébricas, topológicas e de ordem), lógica, entre outros.  

 Soares (2011) relata que no Brasil essa reforma teve início na década de 1960 

devido, principalmente, ao se apropriarem da nova proposta por intermédio de livros, 

jornais, revistas estrangeiras e a participação do país em conferências internacionais 

de matemática. De acordo com Braga e Dias (2010, p. 2-3) “a preparação de professores 

e adequação de programas escolares nas regiões interioranas, não aconteceu de 

imediato, as informações que eles recebiam geralmente eram através dos livros 

didáticos.” Em Jequié, a professora do IERP, Marileide Duarte Leal, afirma que o 

MMM foi implantado em Jequié por intermédio dos cursos de aperfeiçoamento de 

professores secundários, realizados em Salvador, na década de 1970 (BRAGA; DIAS, 

2010).  

 A esse respeito, consideramos pertinente destacar que Braga e Dias (2010) 

trazem relatos de professoras que participaram de cursos oferecidos pelo Programa de 

Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores de Ciências Experimentais e 

Matemática (PROTAP), na década de 1970, o qual tinha o objetivo de preparar os 

docentes para o ensino da matemática moderna nos municípios do interior do estado, 

entre as docentes entrevistadas por esses autores, está a citada professora do IERP, 

Marileide Duarte Leal, que relata a resistência por parte dos docentes de matemática 

quanto à implementação das propostas do MMM, as quais consistiam na valorização 

de álgebra, geometria e teoria dos conjuntos e na mudança na forma de abordá-los. 

Assim, podemos perceber que esse movimento não somente introduzia novos 

conteúdos no programa de matemática, como também buscava orientar o ensino 
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destes. 

  De acordo com Nina Rosa Braga Cardoso (2017) - discente que estudou no 

Curso Normal do IERP de 1970 a 1972 - o assunto que mais se estudava no Curso 

Normal eram os conjuntos; Jacy Andrade Sturken, discente do Curso Normal no 

período de 1969 a 1971, também afirma que estudou conjuntos durante sua formação 

no IERP, contudo, informa que não se dava muita importância a essa temática. 

Conjecturamos que as ideias do MMM estiveram presentes na formação das 

normalistas do IERP. 

 Além disso, importa ressaltar que de acordo com Emerson Pinto de Araújo 

(2017), Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos (2017) e Anísia Rosa Tourinho Carvalho 

de Simões (2017) todos os professores do Curso Normal fizeram o curso da Campanha 

de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES), a qual exerceu um 

papel fundamental na divulgação das propostas do MMM (SOARES, 2001).  

 Nesse sentido, Baraldi e Garnica (2005) afirmam que em 1961, o GEEM60 foi 

responsável por diversos cursos da CADES, em 1963, esta foi declarada como um 

órgão do serviço público, pela Lei nº 2663/63 da Assembleia Legislativa do estado de 

São Paulo, desse modo sempre teve o apoio oficial e seus cursos, apoiados pelo 

Ministério da Educação e pela Secretária de Educação de São Paulo, bem como, a 

publicação de livros didáticos contendo orientações do MMM, a partir da década de 

1960, desencadeou o processo de disseminação das ideias do movimento em âmbito 

nacional. 

  De acordo com Baraldi e Garnica (2005), os idealizadores do MMM não 

encontraram dificuldade para expandi-lo no Brasil, por apresentarem o ensino de uma 

matemática descontextualizada e em consonância com o discurso de modernização do 

país na conjuntura do regime militar, contudo, como vimos anteriormente, em Jequié, 

os professores do IERP apresentaram resistência com relação a apropriação das ideias 

propostas por esse movimento. Ainda segundo Baraldi e Garnica (2005), o GEEM não 

assumia um discurso pedagógico capaz de articular o ensino da matemática com uma 

                                                           
60 Grupo de Estudos do Ensino da Matemática formado por professores do primário, secundário e do 

nível superior do estado de São Paulo. Este grupo tinha como principal representante Osvaldo Sangiorgi 

e foi responsável por diversos cursos da CADES. (BARALDI; GARNICA, 2005). 
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concepção política e filosófica que pudesse ser considerada como subversiva para o 

governo.  

 Diante do exposto, conjecturamos que o ideário do MMM, por intermédio da 

CADES, pode ter sido disseminado na formação dos docentes do Curso Normal do 

IERP e, assim, influenciado na formação destes e, por sua vez, no ensino da matemática 

ministrado às normalistas, dando ênfase ao ensino de conjuntos.  

 Além disso, ressaltamos que o livro O ensino da Aritmética pela compreensão, 

(1959), segundo volume que compõe a coleção Didática na escola primária teve o capítulo 

14 analisado por Juliana Chiarini Balbino Fernandes (2016), em sua análise, a autora 

defende que no livro, houve uma apropriação de alguns aspectos do Movimento da 

Matemática Moderna como: preocupação com a linguagem matemática, rigor na 

apresentação dos conceitos, emprego de figuras e atividades relacionadas ao cotidiano 

dos alunos, além do uso das propriedades e da simbologia.  

 Em nossa análise, no citado livro, além dos elementos citados por Fernandes 

(2016) percebemos que as orientações com relação à utilização de agrupamentos e 

reagrupamentos para o ensino de conteúdos de aritmética, bem como, a preocupação 

com a significação das operações matemáticas e a apropriação de uma linguagem 

matemática representam outros aspectos da proposta do Movimento da Matemática 

Moderna. 

 Ao considerar o que expomos anteriormente a respeito do MMM ter dado 

ênfase a inovações nos programas de matemática, mas também apresentar uma 

preocupação com relação à formação dos professores para o ensino dessa nova 

matemática e analisando o que propõe o citado livro, acreditamos que o ideário desse 

movimento também esteve presente na formação das normalistas do IERP. 

 Salientamos que Nina Rosa Braga Cardoso (2017) também afirma que, 

“estudávamos conjunto aprendendo como ensinar.” Sendo assim, consideramos 

pertinente ressaltar que havia uma preocupação no Curso Normal do IERP em oferecer 

aos futuros professores, os conteúdos de matemática e as formas de ensiná-los.  

 Diante do excerto, e do que foi abordado no decorrer deste capítulo, percebemos 

que no Curso Normal do IERP o ensino da matemática parece ter sido desenvolvido 

de duas formas diferentes, num momento se priorizava somente os saberes a ensinar e 
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em outro momento, que julgamos o mais longo período, os conteúdos específicos eram 

abordados de forma articulada aos saberes para ensinar. Para entendermos melhor como 

se dava o ensino com relação aos saberes para ensinar, presentes em outras disciplinas, 

trazemos, em seguida, uma abordagem nesse sentido, por considerarmos a relevância 

dessa temática para a compreensão do ensino da matemática no Curso Normal do 

IERP, pois “excluir a pedagogia do estudo dos conteúdos é condenar-se a nada 

compreender do funcionamento real dos ensinos” (CHERVEL, 1990, p. 173). 
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CAPÍTULO 4 

 

A MATEMÁTICA PARA ENSINAR ENSINADA NO CURSO NORMAL DO 

IERP 

 

 Como vimos no capítulo 3, além das disciplinas de conteúdos de matemática, 

havia também no Curso Normal do IERP disciplinas voltadas para a orientação sobre 

como o professor deveria ensinar, entre as quais, destacamos a Psicologia e as 

Didáticas, que ganharam destaque no contexto da Escola Nova. O edital destinado à 

recrutação de docentes primários, publicado em 1959, no Diário Oficial do Município 

de Jequié, além dos conteúdos específicos de matemática, apontados no capítulo 

anterior, demonstrou preocupação em avaliar o conhecimento didático do professor 

ao propor no rol de conteúdos da prova de habilitação dos candidatos os 

conhecimentos abaixo listados: 

a) Orientação metodológica do Professor Municipal. 
b) Preparação de lições; planejamento de aulas e organização de planos de 

aula. 
c) Tipos de material didático – Material didático e o trabalho escolar. [...] 
g) Motivação do ensino da Aritmética. Normas didáticas para a 

aprendizagem da aritmética. Meios didáticos do ensino aritmético. [...]. 
k) Meios de verificação do rendimento escolar: prova escrita e oral e testes de 

aproveitamento. 

Os conhecimentos acima elencados são abordados pelo citado edital como 

“noções práticas escolares indispensáveis ao conhecimento do auxiliar do Ensino 

Municipal para orientação pedagógica do ensino primário,” o que revela o destaque 

dado ao como ensinar a matemática no ensino primário e, assim, podemos dizer que 

tal preocupação deve ter permeado o processo de formação docente realizado no 

Curso Normal do IERP. Percebemos também uma ênfase dada à metodologia da 

aritmética e demonstra que o que se exigia do docente primário, no tocante aos 

conteúdos matemáticos, estava atrelado ao que se ensinava no curso primário.  

 Nesse sentido, Rui Barbosa (1947, p. 135) ao abordar sobre a Escola Normal do 

Brasil, afirma que a finalidade deste estabelecimento consiste em “ensinar a ensinar, 

educar no método de educar”, ou seja, seu principal objetivo era habilitar o normalista 

para a prática real da educação na escola primária, e assim, segundo o autor, fazia-se 

necessário que o programa da Escola Normal fosse modelado pela escola primária.  
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 A Lei Orgânica do Curso Normal – Lei nº 8.530 de 02 de janeiro de 1946 – 

apresentava o desenvolvimento e propagação dos conhecimentos e técnicas relativas 

à educação da infância como uma de suas finalidades. A citada lei ainda destacava que 

no processo de execução dos programas do Curso Normal atender-se-ia os seguintes 

pontos: 

a) adoção de processos pedagógicos ativos; [...] 
c) nas aulas de metodologia deverá ser feita a explicação sistemática dos 
programas de ensino primário, seus objetivos, articulação da matéria, 
indicação dos processos e formas de ensino, e ainda a revisão do conteúdo 
desses programas, quando necessário [...] 

 Desse modo, fica ainda mais perceptível a articulação entre saberes abordados 

no Curso Normal para o ensino da matemática, em que as intenções da escolarização 

primária estão de acordo com uma pedagogia que buscava na atividade sua validação, 

dava proeminência à construção experimental do conhecimento pelo estudante e a 

regulação das práticas escolares. (VIDAL, 2010). 

 Importa informar que a portaria nº 1.045 de 14 de dezembro de 1951 destacava 

que a finalidade do ensino secundário consistiu em formar a personalidade integral 

do adolescente, prepará-lo para a vida, torná-lo um cidadão útil a si mesmo, à família 

e pátria, habilitá-lo ao exercício de profissões e aos estudos de mais alto teor.  

 Chervel (1990) destaca a importância dos saberes pedagógicos no processo de 

ensino e aprendizagem, os quais são elaborados tendo em vista as finalidades da 

educação, entre os quais podemos citar: o ensino de exposição, os exercícios, as práticas 

de motivação. Com base nessas abordagens e nas fontes encontradas nesta pesquisa, é 

viável afirmar que a formação docente do Curso Normal do IERP no período de 1959 

a 1971 ocorria numa dimensão teórica e prática. 

 De acordo com as estudantes, Nina Rosa Braga Cardoso (2017), Dilma Santana 

Miranda (2017) e Magnólia Santana de Farias (2017), orientações voltadas para o 

processo de motivação, o papel da afetividade, os recursos a serem utilizados no 

ensino, eram realizadas nas disciplinas de Metodologia ou Didática. Sendo assim, 

neste capítulo, buscaremos descrever alguns pensamentos da época com relação a 

esses fatores, apontados pelas depoentes, que influenciaram significativamente o 

processo de ensino e aprendizagem – afetividade, motivação, os recursos utilizados, a 

avaliação, os momentos de estágio – de acordo com os teóricos que embasavam as 



134 
 

concepções de ensino naquele período, a fim de compreendermos melhor como se 

davam às orientações para o ensino de matemática, ou seja, os saberes para ensinar 

matemática que foram mencionados pelas depoentes.  

 Salientamos que a abordagem realizada nesse capítulo se fundamenta na 

discussão dos livros O ensino da Aritmética pela compreensão de autoria de Foster  E. 

Grossinickle e Leo J. Brueckner e o livro Os princípios básicos de prática de ensino de 

autoria de Harold P. Adms e Frank G. Dickey, – da coleção Didática na escola primária 

– identificados por Dilma Santana Miranda como sendo utilizados no curso e em livros 

que foram encontrados na biblioteca do IERP, já que os mesmos apresentam ideais 

com relação à formação docente proposta para aquele período. Ressalvamos que 

Emerson Pinto de Araújo (2017) e Terezinha Queiroz Paranhos de Araújo (2017) 

afirmam que havia livros na biblioteca à disposição dos alunos e professores para 

fontes de pesquisa e consulta para o ensino.  

 Émerson Pinto de Araújo (2017), ainda afirma que no processo de composição 

da biblioteca do IERP, contaram com o apoio de “muitos alunos que ao terminarem 

seus cursos em Salvador, pegaram seus livros e passaram para a biblioteca,” isso nos 

leva a presumir que os saberes presentes na formação docente do Curso Normal do 

IERP não estavam distantes dos conhecimentos abordados na formação proposta em 

Salvador, já que os alunos e professores do citado curso tinham esses livros utilizados 

em Salvador.  

 Importa destacar que de acordo com Hofstetter e Schneuwly (2017b), diante das 

necessidades impostas pelas demandas de teorização dos saberes empíricos 

disponíveis e qualificação pedagógica na educação, para que os profissionais de ensino 

pudessem apreender os fenômenos sociais e, assim, garantir uma melhor eficiência da 

ação e dos sistemas educativos, no contexto de ampliação e consolidação da educação 

pública, ocorre a criação de instituições específicas para essa formação e se consolida 

as ciências da educação, compostas por um conjunto de saberes elaborados ao redor 

dos campos profissionais preexistentes, por intermédio de uma disciplinarização 

predominantemente secundária.  

 De acordo com Hofstetter e Schneuwly (2017 b), desde a virada do século XIX 

para o século XX, as investigações a respeito da criança, sua educação e seu 
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desenvolvimento conquistaram certa legitimidade científica.  Embora as ciências da 

educação englobem um conjunto de disciplinas, no IERP, constatamos maiores 

indícios de pressupostos teóricos e metodológicos oriundos das disciplinas Psicologia, 

Metodologia e Didática, que estiveram presentes na formação das normalistas do 

IERP. Sendo assim, a seguir trazemos uma abordagem a respeito do papel da 

Psicologia e da Didática na formação docente, por intermédio de uma breve 

retrospectiva histórica para compreendermos as finalidades dessas disciplinas no 

processo de formação docente.   

 

4.1 A Psicologia e a Didática na educação: uma breve retrospectiva histórica 

 

De acordo com Valente (2016), embora costuma-se tratar o passado do ensino da 

matemática de forma compactada sob o rótulo de escola tradicional, a qual se constitui 

como sinônimo de erros, o estudo desse passado revela uma dinâmica de 

transformações, que teve início no final do século XIX, com uma contracultura 

pedagógica inspirada em autores como Rosseau, Pestalozzi e Froebel. Essas novas 

ideias culminaram inicialmente no movimento da pedagogia intuitiva. 

Essa pedagogia concebeu a criança como um ser em processo de formação que tem 

estágios evolutivos na forma de pensar e agir; se contrapôs às formas de tratamento 

autoritário, bem como à cultura chamada livresca. Sendo assim, propôs que as técnicas 

de memorização fossem abandonadas em favor de um método ativo, em que o ensino 

da matemática seguiria a ordem natural do desenvolvimento das crianças e se 

realizaria por intermédio das atividades destas. Essa pedagogia passou a ser 

denominada Lição de Coisas, já que de acordo com as Cartas de Parker – dispositivo 

pedagógico trazido dos Estados Unidos – os docentes deveriam utilizar coisas do 

cotidiano da criança a fim de proporcionar um ensino de aritmética ativo. (VALENTE, 

2016). 

Posteriormente, a partir da década de 1920, com o escolanovismo, surge uma 

nova visão com relação ao papel do professor no processo educativo e o saber 

psicológico se concretiza como um condutor da pedagogia. A partir desse momento, 

no Curso Normal, uma nova Psicologia, juntamente à uma nova Didática, passa a 
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orientar os futuros professores primários na sua prática educativa, levando em 

consideração o desenvolvimento da criança e os aspectos emocionais e cognitivos, bem 

como as novas propostas para o ensino da matemática.  (VALENTE, 2016). 

 Anísio Teixeira (1968) relata que a Escola Nova surgiu devido às transformações 

da sociedade em seus aspectos econômicos e sociais, que ocorreram em virtude do 

desenvolvimento da ciência e alcançaram a escola, já que essa é uma instituição que 

serve como base para a estabilidade da sociedade e ponto de apoio para o seu 

progresso.  

 De acordo com Anísio Teixeira (1968)61, surgiu uma nova psicologia a partir de 

uma nova visão sobre o ato de aprender. Se outrora aprender significava memorizar 

fórmulas, decorar livros e responder de forma mecânica a perguntas elaboradas, com 

os ideais da Escola progressiva62 começou-se a exigir que o discente compreendesse a 

leitura, interpretasse, descrevesse com suas próprias palavras sobre o que leu e que 

expressasse verbalmente o que aprendeu. Desse modo, aprender passou a significar a 

aquisição de uma habilidade, a qual implicava em um novo modo de proceder, saber 

agir de acordo com o que aprendeu.  

 Para Anísio Teixeira (1968) aprender se constituía em um processo ativo de 

reagir a certas coisas, essa reação é causada por estímulos internos ou externos por 

meio dos sentidos. Desse modo, a nova psicologia propôs a reflexão a respeito de 

alguns aspectos e destacou que não aprendemos tudo que praticamos, mas aquilo que 

nos dá prazer ou satisfação; não aprendemos apenas o que se propõe, mas também 

várias outras coisas associadas ou concomitantes, o que torna o ato de aprender 

complexo. A esse respeito, Anísio Teixeira (1968, [n.p.]) ainda destaca que: 

Muitas vêzes, isso que se está aprendendo, concomitantemente ou por 
associação, é mais importante do que o objeto direto do estudo. Ora, a escola 
tradicional nunca percebeu que, em uma lição de aritmética, podia estar 
ensinando as crianças a não terem coragem, a não serem sociais, a 
alimentarem complexos de inferioridade, etc., de que iriam sofrer por tôda a 
vida. 

                                                           
61 Utilizamos essa referência para descrever o pensamento que permeava o contexto escolar desde a 
década de 1930, já que o primeiro volume deste livro foi publicado em 1934, com o título Educação 
Progressiva: uma introdução à Filosofia da Educação. (NASCIMENTO, 2017). 

62 Anísio defendia o uso do termo Escola Progressiva em substituição ao termo Escola Nova, já que 

aquele termo se remete a uma educação que está em constantes mudanças, enquanto que este nos faz 

pensar em uma escola que já foi transformada. 
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 Diante do excerto, percebemos que Anísio Teixeira nos chama a atenção para o 

fato de que o ensino não envolve apenas os conteúdos, mas também as formas de 

ministrá-los, a afetividade, os recursos utilizados, entre outros aspectos que permeiam 

o processo educativo e merecem um olhar cuidadoso, ou seja, os saberes para ensinar 

matemática, ou qualquer outra disciplina, são de grande relevância no processo de 

formação docente. Diante do exposto, Anísio Teixeira (1968, [n.p.]) com base nas ideias 

de Kilpatrick63 propõe que a escola se torne: 

1) Uma escola de vida e de experiência para que sejam possíveis as 
verdadeiras condições do ato de aprender. 
2) Uma escola onde os alunos são ativos e onde os projetos formem a unidade 
típica do processo da aprendizagem.  
3) Uma escola onde os professôres simpatizem com as crianças, sabendo que 
só através da atividade progressiva dos alunos podem êles se educar, isto 
é, crescer, e que saibam ainda que crescer é ganhar cada vez melhores e mais 
adequados meios de realizar a própria personalidade dentro do meio social 
onde se vive. 

 Nesse contexto educativo em que há uma ênfase na prática para aprendizagem, 

o aluno torna-se um sujeito ativo e a psicologia argumenta que essa prática só conduz 

ao aperfeiçoamento do ensino da matemática quando é acompanhada por motivação 

para aprender e quando a aprendizagem ocorre numa situação significativa para o 

aluno. 

 É importante destacar que de acordo com Chervel (1990, p. 204) “a história das 

disciplinas se dá frequentemente por alternância de patamares e de mudanças 

importantes, até mesmo de profundas agitações”. Essas agitações representam o 

momento em que uma antiga doutrina ensinada entra em crise, é submetida a 

turbulências e ocasiona uma mudança, em que uma antiga vulgata é substituída. Essa 

modificação não ocorre de forma instantânea, pois o antigo sistema coabita com o 

novo, em proporções variáveis até que os novos métodos ganham maior território que 

o antigo e alcançam estabilidade até que seja novamente perturbada diante das 

inevitáveis variações. (CHERVEL, 1990).  

Em outras palavras, o surgimento de novas concepções no cenário educacional 

não implica em rupturas com o passado de forma repentina, as novas ideais e práticas 

                                                           
63  Anísio Teixeira se tornou aluno de John Dewey e de William Kilpatrick no Master of Arts. 

(BENATHAR, 1981). 
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educativas podem permear o contexto escolar ao longo do tempo, podendo as antigas 

práticas e concepções ceder lugar às novas ou seguirem juntas, já que dependem 

também da forma como os atores do processo internalizam e dialogam com tais 

mudanças. 

 Prosseguindo com as transformações no cenário educacional a fim de atender 

às exigências do contexto social, político e econômico, Valente (2016) afirma que na 

década de 1960, o ensino da matemática passou por novas mudanças devido ao 

Movimento da Matemática Moderna, conforme discutimos no capítulo anterior. Após 

conhecermos, brevemente, algumas das concepções e intencionalidades educacionais 

para o período de 1959 a 1971, veremos, a seguir, como buscou se consolidar a 

formação das discentes do Curso Normal do IERP, no citado período. 

 

4.2 A motivação para aprendizagem e o papel do professor normalista no ensino de 

matemática 

 

 Chervel evidencia (1990, p. 205) que “as práticas da motivação e da incitação ao 

estudo são uma constante na história dos ensinos.” O desejo de aprender contribui 

para uma melhor aprendizagem, essa afirmativa é uma concepção presente no ensino 

desde os tempos dos jesuítas e, até o momento presente, não se tem negligenciado esse 

aspecto, quando o que se deseja é compreender a história do ensino das disciplinas. 

 Ruy de Ayres Bello (1969) afirma que a motivação não deve ser definida, 

exclusivamente, em função dos estímulos, sem considerar os objetivos que se deseja 

atingir, pelo contrário, estes devem ser considerados o ponto de referência principal. 

“O motivo envolve um estado de impulso, mas é essencialmente, a direção do 

comportamento para o objeto determinado” (BELLO, 1969, p. 88). Desse modo, uma 

ação poderá ser motivada por diversos fatores que geram interesse em atingir um 

determinado objetivo, eles exercem uma influência que pode ser decisiva na ação em 

busca do que se deseja. O interesse, por sua vez, pode ter origem objetiva ou subjetiva, 

sendo a objetiva decorrente da curiosidade, do prazer e satisfação que o indivíduo tem 

em realizar uma atividade e; a subjetiva se refere ao resultado alcançado diante do que 

está posto para o aluno, como por exemplo: o medo do castigo, a necessidade de ter 
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aprovação e atingir seus ideais de vida e formação.  

 Nessa perspectiva, Ceres Marques de Moraes64 (1959) afirma que a motivação é 

produzida por incentivos geradores. Essa autora denomina a motivação intrínseca 

como automotivação e a extrínseca como heteromotivação. Moraes (1959) ainda 

classifica a motivação em positiva, quando o interesse é gerado por estímulos e; 

negativa, quando o que motiva é a coação. A falta de motivação dos alunos 

compromete a atuação docente, sendo assim, o mesmo deve utilizar fontes de 

motivação, são elas: a personalidade do mestre, o material didático, o conteúdo da 

matéria, as modalidades práticas de trabalho, todas podem contribuir de forma 

significativa para estimular o aluno à aprendizagem da matemática. 

 Após os esclarecimentos com relação ao conceito de motivação, bem como sua 

importância no processo de ensino e aprendizagem, estaremos em seguida abordando 

a relação das discentes com a matemática e com os docentes dessa disciplina, já que a 

relação professor aluno e a relação entre o aprendiz com o objeto de estudo tem uma 

estreita ligação com o processo de motivação para a aprendizagem. 

 

4.2.1 A motivação para a aprendizagem da matemática no Curso Normal do IERP: 

algumas considerações  

 

 Inicialmente, destacamos que Rosas (1959), em sua tese publicada em 1959, nos 

anais do III Congresso Brasileiro do Ensino da Matemática, ao abordar sobre a 

matemática nos diversos cursos de formação de professores primários no Brasil, 

afirma ter a impressão de que os problemas com relação ao ensino da matemática 

sejam os mesmos em todas as escolas de formação de professores, entre os quais 

pontua: 

1- A dificuldade que no curso encontram alunas insuficientemente 
preparadas pelo ginásio e pelo curso primário. 

2- A repetência que sempre traz uma aversão pelas aulas, justamente porque 
a aluna não logrou aprovação, mas aprendeu alguma cousa que agora 
ouve pela 2ª vez. 

3- A extensão da matéria programada para poucas horas semanais. 

                                                           
64 Essa referência trata-se de um texto que compõe as Apostilas de Didática de Matemática da CADES.  
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4- “A galharia sêca”, isto é, a matéria desnecessária que rouba muito tempo 
do período letivo. 

5- A colocação da matemática no último tempo do horário escolar. 
6- A falta de planejamento das aulas pelos mestres. 
7- A ausência de vocação para o magistério de mestres de Matemática que 

só encontram na profissão um meio de fazer aumentar a receita de seu 
orçamento. 

8- As turmas numerosas que são um desafio à resistência física do Professor. 
9- Desnível causado não só pelas diferenças individuais como por alunos 

vindos dos mais diversos meios e desigualmente preparados na matéria. 
10- O cansaço do Mestre provocado pelo excessivo número de aulas a que é 

obrigado pela remuneração irrisória de cada uma, impedindo-o de dar 
uma aula atraente e eficaz. (ROSAS, 1959, p. 177-178,  grifo nosso) 

 Ressaltamos que os problemas acima são elencados com o objetivo de 

apresentar as dificuldades encontradas nos cursos de formação de professores 

primários. Contudo, não podemos afirmar que todos eles afetavam o Curso Normal 

do IERP, mas alguns desses problemas – que podem ter contribuído negativamente no 

processo de motivação das alunas – foram mencionados pelas depoentes, são eles: 

dificuldades das alunas com a aprendizagem da matemática, a pouca afetividade com 

a disciplina, metodologia desfavorável adotada pelo professor, dificuldades na relação 

professor aluno, desnível na aprendizagem de matemática e baixa qualificação e 

remuneração do professor.  

 No excerto destacamos a palavra vocação, no intuito de enfatizar que, embora 

no período buscava-se investir em formação docente, a vocação ainda se fazia presente 

em alguns discursos, demonstrando assim, que ainda encontrava-se em processo de 

ressignificação a concepção do que seria a docência ou, pode ser que o termo tenha 

sido utilizado devido ao costume. 

 No que diz respeito à relação das normalistas com a matemática, Nina Rosa 

Braga Cardoso (2017) relata que a matemática “era vista como vilã”; Jaci Andrade 

Sturken (2017) afirma que em sua turma poucos tinham afinidade com essa disciplina. 

Magnólia Santana de Farias (2017) e Niza Guimarães Pereira (2017) relatam que 

algumas de suas colegas de turma tinham dificuldades com a matemática.  

 Importa destacar que sob nosso olhar, as identificações com a matemática, os 

afetos e desafetos dessas estudantes, com a disciplina e o professor da mesma, tem 

uma relação muito próxima com o contexto de vida de cada uma, bem como, com os 

discursos e práticas com relação ao ensino da matemática e, com as experiências 

vivenciadas pelas mesmas, já que segundo Chartier (1991), as apropriações não 
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acontecem num vazio, elas são influenciadas pelo contexto de vida de cada sujeito.  

 Para vencerem as dificuldades na disciplina de matemática, as normalistas Niza 

Guimarães Pereira (2017) e Magnólia Santana de Farias (2017) afirmam que faziam 

grupos de estudo, nos quais elas tiravam as dúvidas de suas colegas sobre os 

conteúdos de matemática, o que nos leva a pressupor que, desse modo, as alunas 

buscavam vencer o desnível na aprendizagem de matemática, presente na turma das 

citadas estudantes. As lembranças dessas alunas, também nos remetem ao capítulo II, 

quando discutimos os objetivos propostos com o ensino de matemática, entres os quais 

está o interesse em promover a solidariedade e colaboração com os colegas nos 

trabalhos de classe e com o professor. Sob nosso ponto de vista, atitudes como as de 

Niza e Magnólia expressam o sentimento de solidariedade com a turma, internalizado 

em ambas as estudantes.  

 Apesar das dificuldades apresentadas pelas discentes a respeito da disciplina 

específica de matemática, elas não relataram nenhuma reprovação na mesma e todas 

acabaram exercendo o ensino em matemática, uma vez que o Curso Normal habilitava 

para a docência em todas as disciplinas do ensino primário. Emerson Pinto de Araújo 

(2017) afirma que mesmo diante de uma postura rígida e introvertida do professor de 

matemática e de avaliações com nível de dificuldade elevado com relação ao nível de 

conhecimento das estudantes, todas as normalistas eram aprovadas na disciplina, o 

que nos leva a conjecturar que tais dificuldades não se constituíram como 

impedimentos para a aprendizagem da disciplina e que havia alguma motivação para 

sua aprendizagem, a qual poderia ser de origem intrínseca ou extrínseca.  

 De acordo com Jaci Andrade Sturken (2017) havia um pressuposto de que as 

discentes que ingressavam no curso já dispunham de conhecimentos matemáticos 

abordados no primário, ou seja, cabia ao curso somente reforçar a aprendizagem dos 

saberes a ensinar necessários à formação do normalista. Jaci Andrade Sturken (2017) 

ainda afirma que embora não percebesse na prática docente de alguns professores do 

Curso Normal, entre os quais o de matemática, uma preocupação em inovar e tornar 

o ensino atrativo, havia orientações para que as normalistas utilizassem diversos 

recursos, tendo em vista o processo motivacional. 

 Conforme vimos no capítulo anterior, de acordo com Niza Guimarães Pereira 
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(2017), no Curso Normal do IERP, a matemática não era considerada a disciplina mais 

importante do currículo, ela se colocava no mesmo patamar das demais disciplinas 

que estavam presentes no currículo do curso primário, já que aos normalistas era 

exigido o domínio dos saberes a ensinar de todas as disciplinas. A discente afirma que 

a relevância era dada à disciplina Didática, sendo assim, pressupomos que, no citado 

curso, a importância dada aos saberes para ensinar preponderava sobre os saberes a 

ensinar, e, assim, podemos dizer que havia uma preocupação em ensinar como motivar 

os alunos do primário para a aprendizagem da matemática. Ressaltamos que, de 

acordo com o pensamento da época, motivar as normalistas para o ensino da 

matemática era necessário, contudo, os relatos das discentes com relação ao ensino 

dessa disciplina não explicitam tal preocupação. 

 Ainda com base na fala da discente, Niza Guimarães Pereira (2017), importa 

salientar que a mesma nos remete ao que pontua Eliana Maria de Jesus (2017, p. 101) 

quando afirma que naquele período o ensino primário no Grupo Escolar Castro 

Alves65 era globalizado, o qual buscava “integrar o ensino, possibilitando ao professor 

desenvolver o processo de ensino de matemática de forma interdisciplinar com outras 

disciplinas do currículo escolar.” Ressaltamos que Eliana Maria de Jesus (2017) se 

refere ao ensino ministrado em uma instituição onde algumas das normalistas 

realizavam o estágio e que essa discussão estava presente também em livros de 

Didática da Matemática daquele período.  Magnólia Santana de Farias (2017) ratifica a 

afirmação de Eliana Maria de Jesus e Niza Guimarães Pereira, ao relatar que a 

disciplina Didática, buscava ensinar “como fazer um plano de aula, era um plano 

globalizado, porque no primário tinha que englobar geografia, matemática, história, 

português, ciências.” 

 Jesus (2017) ainda afirma que essa prática de ensino vislumbrava a constituição 

de atividades dinâmicas e reflexivas que levavam o aluno a aprender a matemática por 

intermédio de situações do cotidiano, o que remete à necessidade de uma formação 

docente capaz de proporcionar aos normalistas habilidades e conhecimentos para tal 

                                                           
65 Instituição de ensino primário, localizada em Jequié, em que as normalistas do IERP realizavam o 

estágio. 



143 
 

finalidade.  

 No II Congresso Nacional de Ensino da Matemática, realizado em 1957, as 

professoras coordenadoras do ensino primário no Instituto de Educação do Distrito 

Federal, no texto A matemática e suas relações com as demais disciplinas, destacam a 

necessidade de relacionar a matemática com todas as matérias do programa de ensino 

do primário, relatam também as vantagens alcançadas por um trabalho globalizado, 

entre os quais está o despertamento de uma motivação para a aprendizagem e da 

percepção da relação entre a matemática e a vida. Salientamos que embora esse 

trabalho se refira ao Distrito Federal, as discussões realizadas nesses congressos 

tinham repercussão em âmbito nacional. 

 Nesse contexto, Jaci Andrade Sturken (2017) afirma que “o ser professor era 

muito importante, o professor tinha um lugar especial na sociedade, ele era respeitado, 

ele era considerado um intelectual. [...] E ele também estudava, ele lia. Tudo se 

procurava através de um professor[...].” Essa afirmativa destaca a responsabilidade do 

professor no contexto educacional e, por sua vez, no processo motivacional dos alunos. 

Essa relevância dada ao docente primário também fica perceptível em algumas 

matérias do Jornal Jequié, na década de 1960, no qual há um quadro destinado à 

apresentação de entrevistas com as normalistas da cidade.  

 O exposto nos remete a Nóvoa (1995), que ao discutir o processo de 

profissionalização docente em Portugal, afirma que o estatuto social e econômico dos 

professores passou a garantir ao professorado uma vida econômica digna e o gozo de 

prestígio social, visto que os mesmos eram considerados essenciais para o processo de 

escolarização da população. A relevância dada ao docente no Brasil e em Jequié, no 

período em estudo, também apresenta uma ligação com o contexto político, econômico 

e social do país que buscava ampliar a escolarização da população, tendo em vista o 

desenvolvimento econômico.  

 Contudo, importa ressaltar que essa valorização do professorado em Jequié, não 

se deu em termos salariais, segundo afirma Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho 

(2017). Nessa conjuntura, conjecturamos que o último problema apontado por Rosas 

(1959, p. 178), “O cansaço do Mestre provocado pelo excessivo número de aulas a que 

é obrigado pela remuneração irrisória de cada uma, impedindo de dar uma aula 
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atraente e eficaz” também pode ter feito parte do contexto educativo do Curso Normal 

do IERP e, assim, pode ter contribuído de forma negativa com o ensino da disciplina 

de matemática, entre outras.  

Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) também afirma que os 

docentes do Curso Normal tiveram que fazer um curso da CADES, pois não tinham 

formação específica para o ensino secundário, o que nos leva a conjecturar que, a 

princípio, os professores do citado curso tiveram que se apropriarem de alguns saberes 

para ensinar as disciplinas, inclusive a matemática, no curso normal.  

 De acordo com Rosas (1959), diante dos problemas encontrados no contexto dos 

cursos de formação de professores primários, os professores desses cursos deveriam 

possuir alguns conhecimentos considerados fundamentais para o ensino da 

matemática, são eles: conhecimentos sobre a adolescência, – os impulsos, conflitos e 

dificuldades de ajustamento e adaptação de pessoas nessa fase – já que o público dos 

citados cursos era predominantemente de adolescentes;  conhecimentos em didática, 

além de conhecer os conteúdos específicos, ou seja, teriam que se apropriar de 

conhecimentos que os possibilitaria motivar seus alunos. 

 Nesse sentido, o docente deveria saber como motivar seus alunos, conhece-los 

muito bem, se constituir como um orientador educacional e não como um explicador, 

já que diante das peculiaridades dos discentes havia a necessidade de orientações 

específicas como: saber como organizar sua sala, observando a acomodação dos alunos 

nas carteiras, a ventilação e iluminação da sala, a fim de torná-la um ambiente propício 

para a aprendizagem (ROSAS, 1959). 

 Ressaltamos, com base nos depoimentos das discentes do Curso Normal do 

IERP que orientações nesse sentido foram realizadas para as normalistas, tendo em 

vista a formação das mesmas para o ensino de matemática no primário, conforme 

veremos a seguir.  

 

4.2.2 Orientações para o ensino no curso primário: um enfoque sobre o papel da 

motivação para a aprendizagem da matemática  

   

 As concepções de ensino e aprendizagem que permeavam o contexto escolar 
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em âmbito nacional no período em estudo tiveram muita relevância para a formação 

das normalistas do Curso Normal do IERP. A esse respeito, ressaltamos que no ensino 

tradicional os aspectos emocionais dos sujeitos eram desprezados, a criança era 

considerada um adulto em miniatura e a motivação para a aprendizagem era de 

responsabilidade exclusiva do estudante, podemos dizer que isso veio a se modificar 

a partir da introdução do método intuitivo, no qual passou-se a conceber a 

aprendizagem pelos sentidos e foi, progressivamente, sofrendo modificações ao longo 

da história da educação à medida que novas abordagens pedagógicas emergiram no 

cenário educacional (VALENTE, 2016).  

 Salientamos que isso não significa dizer que todas as práticas tradicionais foram 

extintas, já que em concordância com o pensamento de Chervel (1990), mencionado 

anteriormente, Julia (2001, p. 23) afirma que “[...] no momento em que uma nova 

diretriz redefine as finalidades atribuídas ao esforço coletivo, os antigos valores não 

são, no entanto, eliminados como por milagre.” Assim, o aparecimento de novas 

concepções de ensino e aprendizagem no contexto escolar não implica que as antigas 

práticas desapareçam instantaneamente, antes essas novas ideias se associam ao 

pensamento existente em um contexto de consensos e resistências.   

 Diante do exposto, percebemos nos depoimentos das discentes do Curso 

Normal do IERP, que discussões a respeito do papel do docente no processo 

motivacional dos estudantes eram realizadas na formação das futuras professoras 

primárias. Nesse sentido, Magnólia Santana de Farias (2017), concluinte do Curso 

Normal do IERP em 1962 – ao ser indagada se durante sua formação nesse curso 

presenciou discussões com relação à motivação e afetividade – afirma que essas 

abordagens eram realizadas em Didática. “Em Didática que a gente via tudo isso, como 

motivar, como arrumar a sala.” Desse modo, fica perceptível que o citado curso 

também se preocupava em discutir aspectos relacionados ao processo motivacional 

para o ensino e aprendizagem. 

 Na década de 1960, George J. Mouly (1966)66 apontou a motivação, a afetividade 

e o papel do professor como elementos de fundamental importância no processo de 

                                                           
66 Autor do livro intitulado Psicologia educacional, o qual foi encontrado na biblioteca do IERP. 
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ensino e aprendizagem e apresenta o docente como responsável principal no processo 

motivacional dos estudantes. Sendo assim, esse profissional deveria ter conhecimento 

na área de psicologia e didática, já que aquela ensinaria ao professor compreender o 

desenvolvimento da criança e esta ensinaria como ensiná-la, considerando a fase de 

seu desenvolvimento. A esse respeito, a discente Nina Rosa Braga Cardoso (2017) 

afirma que na disciplina de psicologia: 

 O que mais se estudava era a psicologia da criança, para entender as atitudes 
da criança. A gente tinha que compreender o porquê que a criança era de 
determinado jeito ou deixava de ser. 

[...]Eu lembro bem que ensinava sobre o ego do aluno para entender as 
atitudes, o desenvolvimento da criança. 

  Os conhecimentos mencionados pela discente eram considerados necessários 

para a organização do ambiente e processo de motivação dos estudantes para a 

aprendizagem dos conteúdos das disciplinas, entre elas a matemática, pois percebia-

se a necessidade de conhecer os fatores intervenientes no comportamento das crianças 

que, por sua vez, condicionam a aprendizagem das mesmas para saber como motivá-

las e desenvolver um ensino eficiente, já que o bom ensino dependeria do quanto o 

professor conhecia a respeito daqueles a quem se pretendia ensinar, ou seja, da relação 

estabelecida entre professor e alunos. Além disso, o conhecimento a respeito das 

crianças eram validados como fundamentais para a elaboração dos programas de 

ensino, ajudava a promover o ajustamento social das crianças e apresentavam 

relevância para o processo de avaliação das mesmas, em um contexto onde o aluno era 

considerado um ser ativo e o professor o promotor do desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem. (ADAMS; DICKEY, 1965)67.   

 De acordo com Georg J. Mouly (1966), é de responsabilidade do professor 

proporcionar orientação satisfatória à aprendizagem das crianças sendo que sua tarefa 

consiste, principalmente, em auxiliar o aprendiz a desenvolver a compreensão da 

natureza do produto a ser obtido, assim como o processo para atingi-lo; prever e 

impedir o uso de técnicas erradas, realizando diagnóstico contínuo e auxílio corretivo 

a fim de evitar a fixação de maus hábitos e; oferecer ao aluno apoio moral e sentimento 

                                                           
67  De acordo com a discente Dilma Santana Miranda, esse livro foi usado pelas normalistas na Biblioteca 

Municipal de Jequié e comprado pela citada discente, para o seu uso particular e de suas irmãs, que 

também fizeram o Curso Normal.  
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de segurança e confiança, desse modo, não deve fazer crítica negativa, sobretudo, nos 

estágios iniciais da aprendizagem. Nessa perspectiva, Jaci Andrade Sturken (2017) 

destacou em seu depoimento a importância do apoio do docente para a motivação do 

estudante ao relatar sua experiência no estágio:  

Então a professora, ela me chamou particularmente e me falou: têm uns 
alunos, fulano, fulano e fulano, esses meninos, eles me dão um pouquinho de 
trabalho. O que foi que eu fiz? Todos os dias, eu falava assim:  
_ Até terminar o meu estágio, todo dia um aluno vai tomar conta da sala, da 
disciplina, de quem estiver conversando, quem não estiver prestando atenção 
na aula vai anotar, mas vamos começar primeiro por... Eu vou escolher! 
Escolhi o considerado pior aluno da sala, o que a professora tinha feito a 
referência. Pronto! Acabou o problema, isso eu passei até para minhas alunas, 
porque você tem que valorizar, precisa melhorar a autoestima do aluno, 
porque você não pode dar reforço negativo. [...] 
A gente não pode jogar reforço negativo para cima dos alunos.  
“Vocês não querem nada, vocês não sabem nada, eu já fiz minha vida nem 
quero saber.”  
Não é assim, na sala de aula você tem que levantar a autoestima do aluno, se 
você não tiver esse objetivo, não serve para ser professor. (grifo nosso) 

 Com base no excerto, conjecturamos que os saberes voltados para a motivação 

do estudante, a importância da afetividade e o papel do professor no processo de 

ensino e aprendizagem da matemática, entre outras questões, de alguma forma, foram 

abordados na formação da citada depoente, já que a fala da mesma nos conduz a 

pressupor que ao professor dava-se também a incumbência de motivar o aluno para 

aprendizagem.   

 Nesse sentido, George J. Mouly (1966, p. 255) defendia que a motivação tem 

“interêsse específico para o professor, cuja tarefa é dirigir o crescimento de seus alunos, 

na direção de objetivos valiosos.”  Para motivar as crianças no trabalho escolar é 

necessário um estudo, a fim de que compreenda as crianças e as formas de motivá-las, 

que organize o material da sala de aula de forma interligada aos objetivos e intenções 

da criança; para dirigir o seu comportamento para o objeto de estudo e que seja uma 

inspiração para as crianças, um modelo a ser seguido. (MOULY, 1966). 

 Nessa mesma perspectiva, Marcozzi, Dornelles e Sá Rêgo (1966) no livro 

Ensinando a criança: Guia do professor primário – o qual também foi encontrado no IERP 

e destinava-se aos normalistas – afirmam que se outrora o ensino de dava de forma 

dissociada da vida, na escola moderna, a aprendizagem se daria pela vida e para a 

vida. Os autores destacam que o uso da Aritmética estava presente no cotidiano dos 

adultos e também fazia parte da vida das crianças e, no contexto da escola moderna, a 
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criança aprendia participando de experiências que a levasse à autorrealização e 

ajustamento social, o qual se concretizava numa aprendizagem motivada e pela 

aceitação consciente das normas e valores que regiam a vida naquela época.   

 De acordo com as normalistas do IERP, essa relação do ensino da matemática 

com o contexto da vida dos estudantes era realizada por intermédio da resolução de 

problemas, encontrados na conjuntura da vida social dos alunos e, utilização de 

materiais do cotidiano destes, a partir do ensino de uma matemática que tivesse 

sentido para a vida e despertasse o interesse pela aprendizagem, conforme veremos 

posteriormente ao tratarmos dos estágios. 

 Nesse sentido, salientamos que segundo Ceres Marques de Moraes (1959), o 

docente estimula os alunos a aprenderem, por intermédio dos recursos de motivação, 

que consistem em um ensino de matemática que busca relacionar a teoria com a 

realidade e a matemática com outros saberes científicos e a linguagem; ensina como 

aplicar os saberes matemáticos na vida; explica  a origem da matemática a partir da 

história da mesma; promove um ensino em que há a participação ativa dos alunos; 

propõe trabalhos socializados entre grupos ou com toda a turma; cria situações que 

promovam a automotivação; prepara e aplica atividades que possibilitem aos 

estudantes encontrar a resolução. Nos relatos dos depoentes, observamos alguns 

desses aspectos, exceto o que se refere à explicação da origem da matemática. 

 Desse modo, competia ao professor proporcionar aos alunos um ambiente 

propício para que participassem de experiências necessárias ao seu desenvolvimento 

integral. Sendo assim, do professor era exigido, além do conhecimento da matéria, o 

conhecimento de cada aluno; suas aptidões e deficiências; seu estágio de 

desenvolvimento; seu ritmo de aprendizagem;  seus gostos e preferências; seus 

problemas pessoais; era preciso que o normalista soubesse motivar o aluno para a 

aprendizagem; que ensinasse além dos conteúdos da matéria, hábitos e atitudes que o 

conduzisse a uma vida melhor; que soubesse organizar bem sua sala; planejar bem o 

ensino e que lançasse mão dos recursos que poderiam atingir os objetivos propostos 

nesse planejamento (MARCOZZI; DORNELLES; SÁ RÊGO, 1966).   

 Discussões nessa perspectiva estiveram presentes também no II Congresso de 

Ensino de Matemática de 1957, por exemplo, temos a abordagem de Odila Barros 
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Xavier (1957) que ratificava a importância dos conhecimentos da área da psicologia 

para a educação, quando a mesma afirma que a organização de um programa de 

ensino de matemática implica, entre outros fatores: 

uma sadia compreensão da criança: a) de como ela aprende; b) dos tipos ou 
graus de aprendizagem que esperamos dela; c) de como se desenvolve seu 
pensamento matemático; d) de como funciona a matemática em sua vida; e) 
de suas necessidades no campo da matemática – presentes e futuras; f) de 
como a Matemática se relaciona com o desenvolvimento de sua 
personalidade. 

 Presenciamos aqui uma preocupação com a forma como a criança aprendia, 

com o seu desenvolvimento cognitivo, com a relação dos conteúdos abordados com a 

vida do aluno e sua personalidade, o que implica numa interação com abordagens que 

possibilitam o conhecimento a respeito do desenvolvimento infantil, da motivação, da 

afetividade, dos recursos utilizados no processo de ensino e aprendizagem, entre 

outros fatores, ou seja, os congressos para o ensino de matemática apresentavam uma 

discussão em concordância ao que foi mencionado anteriormente, com base nos 

depoimentos das normalistas e livros didáticos do IERP.   

 Com base no exposto, conjecturamos que a Didática também tratava de aspectos 

relacionados ao processo de ensino e aprendizagem e que a motivação, de acordo com 

o pensamento da época, não envolvia apenas a interação dos indivíduos, mas também 

o ambiente em que os mesmos se encontravam e os recursos utilizados no processo de 

ensino e aprendizagem. Sendo assim, em seguida, estaremos discutindo a respeito dos 

recursos didáticos utilizados no Curso Normal do IERP e os que eram orientados para 

o uso na escola primária, de acordo com as fontes obtidas.  

 

 4.3 Os materiais didáticos utilizados e orientados, no Curso Normal do IERP, para 

o ensino de matemática 

 

 De acordo com Chervel (1990, p. 205) a motivação “trata-se não somente de 

preparar o aluno para a nova disciplina mas de selecionar, aliás com igual peso, os 

conteúdos, os textos, as narrações mais estimulantes, na verdade de levar-lhe a se 

engajar espontaneamente nos exercícios.” 

 Desse modo, é válido inferir que os métodos utilizam-se também dos materiais 

didáticos para se concretizarem, se constituem em instrumentos utilizados para a 



150 
 

motivação dos estudantes e também auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, 

promovem dinamicidade, economia do tempo, enriquecimento à experiência sensorial 

e estímulo à imaginação (MORAES, 1959). Sendo assim, são selecionados 

considerando a concepção pedagógica que os atores do processo educativo abraçam, 

bem como, as finalidades do ensino.  

 Nessa perspectiva, Marcozzi, Dornelles e Sá Rêgo (1966, p. 78) afirmam que “o 

material didático, concretizando ideias abstratas, completa a aprendizagem, de forma 

duradoura e com maior rendimento.” Os autores destacam ainda que os materiais 

didáticos devem se adequar a quem aprende, ao que se ensina e a quem se ensina, 

sendo assim, não deve ser selecionado por sua beleza ou novidade que apresenta. 

Diante do exposto, como o Curso Normal do IERP oferecia uma formação para o 

ensino de matemática no primário, com base em saberes a ensinar e saberes para ensinar, 

consideramos pertinente discutir não apenas os recursos utilizados no citado curso 

para o ensino de matemática, como também os que eram orientados para o ensino da 

citada disciplina. 

 De acordo com os depoentes desta pesquisa, para o ensino de matemática, no 

Curso Normal do IERP, o docente utilizava basicamente o quadro negro e o giz, as 

aulas eram, em sua maioria, expositivas. Essa era uma prática comum em outras 

instituições de ensino da época. Lando (2012, p. 149) afirma que no ensino de 

matemática no Colégio de Aplicação da Universidade da Bahia, que servia como 

campo de estágio para os alunos dos cursos de licenciatura dessa universidade, “os 

elementos da prática pedagógica mais frequentes neste período [1949 a 1959] foram o 

método expositivo com o auxílio do livro didático e cumprimento dos programas 

oficiais.” A autora ainda destaca que a aula expositiva estava entre as técnicas que 

foram utilizadas nas aulas de matemática do livro Apostilas de Didática da 

Matemática, publicado pela Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 

Secundário, publicado em 1959. Ressaltamos que, conforme salientamos 

anteriormente, de acordo com maioria dos depoentes da nossa pesquisa, os 

professores do Curso Normal do IERP fizeram curso da CADES. 

 Importa ressaltar que de acordo com Magnólia Santana de Farias (2017), 

concluinte em 1962, nos primórdios do Curso Normal:  
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Não tinha livros específicos de psicologia, didática, nada disso. Porque o 
magistério estava ainda começando, eu fui da segunda turma, então era tudo 
muito... Não tinha essas coisas modernas como retroprojetor, nada disso. A 
única coisa que existia era o cartaz de cartolina que o professor fazia, se 
achasse a figura ele colava e que a gente fazia com figuras de acordo com o 
assunto da aula, era muito rudimentar. 

 Em outras palavras, havia poucos recursos didáticos para o ensino. A discente 

ainda afirma que em todo o tempo em que cursou o Curso Normal não percebeu 

mudanças, “era aula expositiva, explicava o assunto no quadro de giz. E isso foi até 

bem mais tarde quando eu já fui fazer o exame de suficiência, que era o concurso.” 

(FARIAS, 2017). 

 Percebemos assim, uma dada importância do quadro negro no contexto do 

ensino da matemática no Curso Normal durante o percurso em estudo. Manoel Jairo 

Bezerra (1959) aponta como desvantagem do uso do quadro negro, quando este 

recurso torna o professor o único ser ativo no processo de ensino e aprendizagem, 

contudo destaca também que seu uso oferece uma segurança relativa de que o aluno 

terá acesso ao conhecimento de forma concisa e logicamente organizada com maior 

rapidez.  

 De acordo com Ceres Marques de Moraes (1959)68 a invenção do quadro negro 

tem época desconhecida, mas sabe-se que o seu uso se generalizou a partir de 1827. 

Esse recurso proporciona maiores possibilidades de integração dos conhecimentos, já 

que o aluno pode visualizar e ouvir sobre o que se escreveu no quadro. Essa autora 

ainda orientava o professor, que ao usar esse recurso deveria se atentar para algumas 

questões, como: apagar o quadro antes de usá-lo a fim de evitar que escritos diversos 

prejudiquem a atenção dos alunos; escrever de forma correta; usar letras cursivas ou 

de fôrma, em tamanho médio ou grande e de forma espaçosa, no intuito de facilitar a 

visão e compreensão dos alunos; procurar colocar no início do quadro o título da aula 

e dar aos dados da matéria uma disposição ordenada; quanto à utilização de giz 

colorido, deveria ser utilizado na intenção de frisar algumas informações mais 

relevantes e não apenas para variar da cor branca. 

                                                           
68  Esta referência é de uma professora que publicou o texto intitulado: O material didático; sua 

importância no ensino da matemática nas Apostilas de Didática Especial de Matemática, publicado pela 

CADES. 
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 Marcozzi, Dornelles e Sá Rêgo (1966) consideram o quadro negro um material 

básico indispensável ao trabalho pedagógico, contudo, destacam que o uso excessivo 

e mal planejado desse recurso conduz a monotonia e cansaço do aluno. Sendo assim, 

os autores oferecem algumas orientações para usar o quadro negro de forma dinâmica: 

Lançar mão de diferentes recursos, escrevendo palavras-chaves, em giz de 
cor, combinando texto com ilustrações, linhas divisórias, mapas, etc. [...] 
Escrever somente o necessário e em momentos oportunos; 
Permanecer ao lado do quadro-negro quando não estiver escrevendo nele; 
Usar tipos de letra grandes e simples; 
Manter boa apresentação e continuidade no que escreve; 
Usar o apagador de cima para baixo; 
Não fazer do quadro-negro suporte para cartazes ou trabalhos; 
Incentivar e dar oportunidade às crianças de usar o quadro-negro, de forma 
correta e ordenada. 

 Além do quadro negro, os autores destacam a utilidade do flanelógrafo, quadro 

de pregas e álbum seriado no ensino.  Com relação a predominância do uso do quadro 

negro como recurso didático Magnólia Santana de Farias (2017) argumenta que: 

Naquela época não era como é hoje, que você usa aparelhos tecnológicos para 
estudar, o professor tinha que se virar expositivamente. Não tinha prova 
impressa, não tinha nada. Você tinha que copiar tudo no quadro para o aluno 
[...]. 

 É importante ressaltar que de acordo com Emerson Pinto de Araújo (2017), 

durante esse período – 1959 a 1971 – “surgiu o projetor de slides, mimeografo”. 

Segundo a discente Nina Rosa Braga Cardoso (2017), normalista no período de 1970 a 

1972, na disciplina de matemática o conteúdo era explicado pelo professor, usando o 

quadro que era verde, giz branco e colorido. A citada discente acrescenta que nessa 

época usava-se livro e caderno e que dificilmente se trabalhava em grupo na disciplina 

de matemática, nas outras disciplinas sim, já existiam as equipes formadas com líderes. 

Desse excerto, importa destacar que percebemos que quase não houve mudanças em 

termos de utilização de recursos para o ensino. Salientamos que o ensino ativo e 

individualizado era característico do escolanovismo e que as técnicas de exposição e 

utilização do livro didático eram orientadas também pela CADES. 

  Jacy Andrade Sturken (2017) conta que: 

Quando eu fui aluna, matemática eu só estudei no primeiro ano e estudei 
como ensinar matemática, como ensinar matemática era realmente... uma aula 
aos moldes tradicionais mesmo, você jogar a expressão no quadro, o problema 
no quadro, era quadro, giz e pronto. Não havia essa simulação de ir em um 
supermercado, em uma venda [...]. 

 Sendo assim, embora as discussões no âmbito da pedagogia no período de 1959 
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a 1971 tenham demonstrado preocupação para o processo de motivação dos 

estudantes, conjecturamos, com base nas fontes, que as práticas realizadas no Curso 

Normal do IERP eram repetitivas e não apresentavam muitas possibilidades para 

motivar os discentes, mas segundo algumas normalistas, havia orientações para a 

utilização de elementos do cotidiano dos estudantes no ensino da matemática, 

buscando relacionar o ensino dessa disciplina com a vida social dos alunos e, assim, 

torná-lo mais significativo.  Jacy Andrade Sturken (2017) confirma que haviam 

orientações para que as normalistas inovassem no momento em que fossem atuar em 

sala de aula ao informar que: 

[...] tinha muitos professores bons que tinha essa abertura, porque não se pode 
só a matemática com o giz e o quadro de giz, que não era uma lousa não, era 
o quadro de giz, mas já se dizia: _ Gente leva no supermercado, já tinha essa... 
já se falava, não se fazia isso no Colégio, mas você podia fazer. Já se tinha essa 
abertura. [...] você podia levar o aluno no mercadinho e vê que a anotação era 
feita na caderneta, com a venda a prazo [...] A gente podia levar o aluno, tinha 
uma livre orientação para trabalhar, não tinha nenhuma repressão dos 
professores de Didática não [...]. 

 Percebemos então, que havia orientações para o ensino de matemática, a fim de 

que as normalistas não restringissem a prática educativa ao uso do quadro e giz e que 

associassem o ensino da matemática com aspectos da vida social dos alunos. É 

importante destacar que, de acordo com os depoimentos coletados nesta pesquisa, as 

orientações rememoradas por Jacy Andrade Sturken (2017), – formada em 1971 -  

citadas anteriormente, se fez presente na formação de outras normalistas, como por 

exemplo, Niza Guimarães Pereira (2017), formada em 1965, a qual também destaca 

que:  

No Curso Normal teve uma professora, não lembro a qual, ela sugeriu que a 
gente usasse esse material com os alunos, mas os alunos teriam que comprar 
para terem esse material, o esquadro, o compasso para fazer círculos, o 
triângulo, o que até hoje ainda usa. 

 Os recursos apontados por Niza demonstram que havia orientações para o uso 

de recursos diversos no ensino de geometria. Havia também indicações para uso de 

materiais didáticos no ensino da aritmética, conforme pontua Magnólia Santana de 

Farias (2017) ao afirmar que a sua turma era orientada a usar: 

[...] ábaco, que era um aparelho antigo de contagem, cartazes, a gente 
preparava os cartazes com o alfabeto, como escrever números, como ler 
números. Tudo isso na base dos cartazes porque naquela época não tinha o 
que se tem hoje. 
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 Desse modo, com base nos depoimentos, conjecturamos que, embora na prática 

os docentes do Curso Normal do IERP tenham dado maior importância ao quadro 

negro, havia orientações para que as normalistas utilizassem outros materiais 

didáticos no ensino de matemática no primário.  Esses materiais eram, muitas vezes, 

retirados do cotidiano dos estudantes, conforme afirma Jacy Andrade Sturken (2017) 

quando relata sobre os recursos utilizados no Curso Normal para o ensino de 

matemática: 

É sempre da forma tradicional, mas você trabalhava também com a forma 
prática, por exemplo, levava vários copos e somava, multiplicava. Subtende-
se que o aluno que está na Escola Normal ele já sabe as quatro operações, não 
precisa mais de tabuada, mas para ele aprender a ensinar a tabuada, ele 
utilizava de alguns artifícios práticos, por exemplo, o quilo, o quilo de feijão, 
de arroz, o litro, a gente levava um litro de garrafa, um litro de metal. 
Trabalhava desse jeito, com copos: _tem 4 copos, você tira 2, quanto é que fica? 

 O relato de Jacy nos leva a acreditar que as orientações do Curso Normal eram 

realizadas também de acordo com a concepção pedagógica do método do 

escolanovismo, em que o docente buscava conduzir a aprendizagem da matemática 

por intermédio do oferecimento de situações em que o aluno pudesse elaborar seu 

próprio saber a partir da observação e também da ação.   

 Diana Gonçalves Vidal (2010), no texto Escola Nova e processo educativo, 

publicado no livro 500 anos de Educação no Brasil, afirma que na década de 1920, a escola 

renovada passou a servir de base à disseminação de valores e normas sociais em 

sintonia com as necessidades da nova sociedade no contexto de modernização que se 

fundamentava nos preceitos do trabalho produtivo e eficiente, na velocidade das 

transformações e na internalização de normas e comportamentos em termos de tempos 

e movimentos e na valorização das propostas da psicologia experimental, tomando o 

ser humano em sua dimensão individual.  

Nesse contexto, o aluno assumia o centro do processo educativo e os materiais 

da escola se constituíam como de fundamental importância para a construção 

experimental do conhecimento pelo estudante. Sendo assim, “aprofundava-se aqui a 

viragem iniciada pelo ensino intuitivo no fim do século XIX, na organização das 

práticas escolares. Deslocado do ‘ouvir’ para ‘ver’, agora o ensino associava ‘ver’ e 

‘fazer’” (VIDAL, 2010, p. 498).  
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 Importa destacar que o professor Roberto Peixoto, no III Congresso Brasileiro 

do Ensino de Matemática, realizado em 1959, apresentou como conclusões de um 

estudo, proposto pela Comissão do Ensino Normal e Primário, sobre o problema da 

tabuada, as seguintes orientações: 

1) Desde o jardim de infância, deve a criança ser levada a experiências que 
lhes permitam uma aprendizagem significativa da Matemática.  

2) A formação de conceitos é dos aspectos mais importantes na aprendizagem 
de Matemática Elementar. 

3) A exatidão e prontidão do cálculo são objetivos igualmente importantes. 

4) Só se deve chegar a mecanização através da compreensão. 

5) A fixação da aprendizagem deve ser encarada com especial cuidado para 
atingir aquêle objetivo. 

6) A abolição do uso da antiga tabuada significa que o seu sistema é 
substituído por métodos mais eficientes de chegar à aprendizagem e 
memorização perfeitas das combinações tabelares. 

7) Os métodos modernos de ensino e fixação de aprendizagem servem a 
satisfazer melhor aos fins propostos. 

8) Os professôres precisam ter conhecimentos profundos sobre os métodos 
que se propõem a adotar. 

9) Há necessidade de incentivar a propagação de novas técnicas pedagógicas. 

10) O ensino de frações no ensino primário deve ser feito em bases concretas. 

11) No Ensino Primário o professor só deverá cogitar das frações em si, 
deixando para outras etapas as possíveis diferenciações que visem a 
finalidades de ordem prática. Não cabe no Curso Primário, além do ensino 
das frações, em si mesmo, o ensino das razões, das porcentagens, no fundo 
coisas entre si idênticas. (PEIXOTO, 1959, p. 113) 

 Com base nos depoimentos das discentes do Curso Normal do IERP, 

percebemos que algumas dessas orientações apontadas por Peixoto (1959), bem como 

as orientações rememoradas por Jacy Andrade Sturken foram levadas para o estágio, 

conforme veremos a seguir. 

 

4.4 Os estágios: o ensino da matemática em foco 

  

 Chervel (1990, p. 2014) afirma que na história das disciplinas “se os conteúdos 

explícitos constituem o eixo central da disciplina ensinada, o exercício é a 

contrapartida indispensável”. O autor denomina exercício a toda atividade realizada 

pelo discente que pode ser observada pelo mestre, os mecanismos de avaliação e 

controle utilizados pelos docentes ao longo do ensino, no intuito de alcançar os 
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objetivos propostos na disciplina.  

 No Curso Normal, havia diversos exercícios, entre os quais, os estágios, 

momento em que os discentes tinham a oportunidade de exercer à docência, articular 

a teoria com a prática, utilizarem em suas práticas os saberes a ensinar e para ensinar a 

matemática. Nesse período de formação, os normalistas eram avaliados e classificados 

como aptos ou inaptos ao exercício da profissão para a qual estavam se preparando.  

Ao recordar o momento de estágio, Jacy Andrade Sturken (2017) relata que: 

eu estagiava a tarde, levei os alunos para a Escola de menores, [...] nessa escola 
de menores os meninos da região passavam o dia lá, estudavam e faziam 
outras atividades na escola e tinha outros que moravam lá também, no 
internato, porque não tinham boas condições financeira. Então, eu levei meus 
alunos do estágio, os meninos de quinto ano, para passar uma tarde lá, para 
verem a experiência dos meninos [...] eu levei também meus alunos para ver 
um júri, porque o professor de história, Emérson, gostava muito de fazer [...]. 

 Na fala da depoente, é importante destacar o desenvolvimento de atividades no 

primário, buscando preparar os alunos para a vida, destacamos também a influência 

da prática educativa de seus professores em sua prática docente, ou seja, os saberes para 

ensinar não eram ensinados apenas por intermédio de orientações e aulas destinadas 

ao ensino desses saberes, mas, também, por intermédio, da própria prática  de alguns 

dos docentes do Curso Normal do IERP, que eram considerados um modelo a ser 

seguido, pois conforme percebemos na fala de Jacy, ela acabou repetindo ações de seu 

professor por considerá-las significantes. Atividades nessa perspectiva eram também 

realizadas no âmbito da matemática. A esse respeito, conforme já mencionamos, Jacy 

Andrade Sturken (2017) relata que, embora o ensino dessa disciplina se realizasse sem 

a utilização de materiais atrativos, tinham orientações para relacionar o ensino da 

mesma com a vida dos estudantes e, assim, ela buscou fazer. Além das orientações e 

modelos significantes, a prática docente também contava com outro elemento 

importante: a criatividade de cada normalista. Como menciona o relato abaixo: 

Olha, quando eu fui estagiária, estagiei no Grupo Escolar Fernando Barreto, a 
matemática dependia muito da criatividade de cada um, a gente trabalhava 
com algumas técnicas, já em 1971 eu trabalhava matemática com vendas, com 
apresentação de quilos, levava os quilos de arroz, isso aí dependia de cada um 
usar a criatividade que tinha, porque o professor ensinava de uma forma, mas 
se o aluno fosse interessado lá dentro fazia mil coisas. Então já se trabalhava 
com o quilo, eu levava, aí falava: _ Olha aqui é um quilo, meio quilo é metade, 
eu trabalhava assim, eu fiz um estágio muito bom, graças a Deus. (STURKEN, 
2017). 

 Percebemos, no excerto acima, que a prática adotada pela citada depoente 
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estava em consonância com os ideais da Escola Nova, bem como apresentava 

características do método intuitivo, conforme descrevemos anteriormente. É 

importante destacar que Jacy Andrade Sturken (2017) ao relatar seu estágio, 

vivenciado em 1971, relaciona a atuação da normalista no estágio à sua criatividade, o 

que nos faz supor que elas não presenciavam tais práticas, mas, com base nas 

orientações e uso da criatividade, poderiam desempenhar diversas atividades.  

 Embora o escolanovismo tenha surgido, na década de 1920, no cenário 

educacional brasileiro, Magnólia Santana de Farias (2017) pontua que na época em que 

cursou o Curso Normal no IERP, de 1962 a 1964, o ensino primário “não preparava o 

menino para a vida, muito tempo depois é que foi se pensar em preparar para a vida, 

mas naquela época não.”   

 Para Magnólia Santana de Farias (2017) o ensino de matemática no Curso 

Primário buscava preparar os alunos para o prosseguimento nos estudos, “era mais 

uma preparação para o ginásio, porque naquela época tinha o exame de admissão,” 

ou seja, o objetivo maior era preparar os alunos para serem aprovados no exame de 

admissão.  

 Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) também conta que os 

professores de escola pública se empenhavam muito para que seus alunos fossem 

aprovados nesse exame.  A esse respeito, salientamos que essas apropriações não são 

construídas de forma dissociada da conjuntura social, já que suas interpretações se 

referem às determinações e práticas específicas do contexto em que as normalistas 

estavam inseridas (CHARTIER, 1991). Jesus (2017) afirma que as finalidades da 

escolarização primária no Grupo Escolar Castro Alves atendia às duas perspectivas 

apontadas, a preparação para a vida e para o prosseguimento nos estudos. Isso nos 

leva a acreditar que havia essas pretensões em outras escolas jequieenses – nas quais 

as normalistas podem ter realizado o estágio – ao considerarmos o contexto local da 

época e as políticas educacionais destinadas à escola primária. 

 Niza Guimarães Pereira (2017) ao descrever sua prática no estágio, relembra o 

uso de materiais do cotidiano dos estudantes no ensino de matemática. 

[...] tivemos uma professora que deu aula de artes no Curso Normal e ela 
ensinou a gente a trabalhar com quadrados, triângulos ou com uma pedra. E 
eu lembro que propus isso na sala em que estagiei, mas o professor sempre 
usava lousa, giz e quadro negro. Trabalhava com palitos de fósforo para 
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contagem, lembro-me das crianças com caixas de fósforos nas mesas, os 
alunos com os montinhos para contar e só. 

 Diante do exposto, percebemos que elementos das vagas pedagógicas intuitiva 

e escola ativa estavam presentes no contexto educacional das escolas primárias, em 

que as normalistas estagiavam e, sendo assim, fizeram parte da formação das mesmas. 

Esse contexto, nos remete a Chervel (1990, p. 205) quando o mesmo afirma que no 

processo de mudanças no currículo há “um período de maior diversidade, onde o 

antigo e o novo coabitam em proporções variadas.” 

 A discente Magnólia Santana de Farias (2017) ainda afirma que durante seu 

período de estágio, devido a sua pouca experiência, o ensino de matemática se 

configurou de igual forma ao que se desenvolvia no Curso Normal em termos de 

utilização de recursos pedagógicos. Para a citada normalista o ensino no estágio: 

Era a mesma coisa. A gente ia pra sala de aula no estágio ficava na classe, eu 
não me lembro mais quanto tempo era, levava o plano de aula de matemática 
no quadro de giz. Então, a gente ia para o quadro e dava aula explicando, 
depois passava atividade em classe e dever pra casa, o aluno levava, no outro 
dia a gente corrigia no quadro, às vezes trazia até os cadernos. [...] Mas não 
tinha assim algum cartaz, muito pouco [...]. 

 A fala das normalistas, acima citadas, nos levam a entender que suas 

experiências enquanto discentes contribuiu com a formação das mesmas enquanto 

docentes, em que seus professores se constituíram como modelos a serem seguidos. 

De acordo com as experiências relatadas, constatamos também que algumas das 

práticas de ensino realizadas pelas discentes do Curso Normal do IERP estavam em 

consonância ao que estabelece a Lei Orgânica do Ensino Normal (1946) quando afirma 

em seu artigo 14 que o ensino do Curso Normal “atender-se-á na composição e na 

execução dos programas aos seguintes pontos: a) adoção de processos pedagógicos 

ativos[...].” 

 O estágio se dava em momentos de observação e atuação junto à professora 

regente, sob a supervisão de uma coordenadora, conforme relata Niza Guimarães 

Pereira (2017):  

Inicialmente íamos para o estágio uma vez por semana no horário da aula, só 
observar. Nos outros dias assistíamos às aulas no IERP. Depois, os dias foram 
aumentando gradativamente, com mais dias no estágio, sem interferir, só 
observando e menos dias em sala de aula, embora não interferíssemos nas 
aulas do estágio, só ficássemos a tarde inteira, cumprindo o mesmo horário 
da professora, aprendendo com ela e com horário para assinar no início e final 
do dia. No segundo semestre já começava a ajudar a professora. Lembro-me 
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que no último ano cumpríamos a maior carga horária de estágio e para não 
interferir nas aulas do curso Normal, estagiávamos no outro turno.  

 Aos estágios era dada grande importância, pelo fato de que além de se 

constituírem um momento de avaliação dos normalistas, também era um espaço de 

aprendizagem, já que as normalistas aprendiam “observando, ajudando a professora 

e trabalhando junto,” segundo a discente, Niza Guimarães Pereira (2017). Em outras 

palavras, o estágio se constituía como um momento de formação para o ensino de 

matemática, em que as normalistas aprendiam com as professoras regentes do Curso 

Primário. O estágio também estava em consonância ao que estabelecia a Lei Orgânica 

do Curso Normal quando afirmava no inciso do artigo 14 que “a prática de ensino 

será, feita em exercícios de observação e de participação real no trabalho docente, de 

tal modo que nela se integrem os conhecimentos teóricos e técnicos de todo o curso.” 

 Niza Guimarães Pereira (2017) ainda informa que: 

[...]a orientação era que a gente observasse o estágio, que a gente aprendesse 
com os professores [...]. Então a gente já saía pronto, porque a gente ajudava 
a professora, aprendia com a professora, não era como os estágios que eu vejo 
falar, em que a professora regente entrega a classe ao estagiário e nem vai lá. 
Naquela época não, a professora tinha o dever de ensinar aos estagiários. 

 Sendo assim, ratificamos que o momento de estágio se consolidava também 

como um espaço para a aprendizagem de saberes para ensinar e mostra mais uma vez a 

estreita relação entre a formação docente no Curso Normal para o ensino de 

matemática e o que era proposto e vivenciado nas escolas primárias. Diante disso, 

acreditamos que a prática pedagógica e a pedagogia adotada nas escolas primárias de 

Jequié influenciavam a formação das normalistas do IERP, durante suas vivências nos 

estágios.  

 A discente Dilma Santana Miranda (2017) também menciona o caráter 

formativo dos estágios e lembra do mesmo como um momento áureo do curso, algo 

esperado por todos: 

Eu vivia o terceiro ano para o estágio [...]. A gente passava o terceiro ano todo 
se preparando para o estágio, tinha tanto preparo que assumia a sala de aula. 
Tinha os professores que supervisionavam o estágio. Chegávamos na sala, 
tinha a apresentação e chegava um momento em que a regente saía da sala e 
nós assumíamos a docência sozinhas. Havia festa de encerramento com 
muitos doces, bolos, choro de muita saudade. Eu não lembro bem, mas acho 
que eram três meses de estágio, tínhamos que ter a farda do estágio e era o 
momento áureo do Curso Normal. 

 No depoimento acima, a discente, além de dar ênfase a formação que tinha no 
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estágio, faz referência à supervisão realizada no mesmo, bem como à valorização dada 

a esse momento, o considerando como de grande importância para a formação do 

normalista, tendo em vista seu caráter prático e quiçá reflexivo.  

 Nina Rosa Braga Cardoso (2017) aponta a relevância dada ao planejamento, 

quando informa que as aulas de estágio eram preparadas com planos diários, os quais 

eram avaliados e corrigidos pelos coordenadores. Niza Guimarães Pereira (2017) 

também relata as atividades de planejamento desenvolvidas para o estágio, segundo a 

depoente: 

No terceiro ano a gente trabalhava no planejamento, não me lembro para 
comparar com os modelos atuais, mas lembro que um dia por mês os 
professores se reuniam para discutir o que iam trabalhar no próximo mês.  

 Nina Braga Cardoso (2017) e Niza Guimarães Pereira (2017) afirmam que no 

estágio a disciplina de matemática tinha um destaque com relação às outras 

disciplinas, ou seja, apresentava-se maior preocupação com relação ao ensino e 

aprendizagem dessa disciplina. Certamente, o fato de que muitos alunos apresentaram 

dificuldades com relação à aprendizagem dessa disciplina, segundo menciona 

algumas de nossas entrevistadas, tenha contribuído para a valorização do ensino de 

matemática. Diante do exposto, surge também o seguinte questionamento: será que 

essa valorização pode ter sido causada pelo fato de que o país passava nesse período 

por um processo de desenvolvimento industrial e, assim, necessitava que os operários 

tivessem ao mínimo uma formação elementar em escrita, leitura e matemática para 

operar as máquinas?  

 Ainda sobre os estágios, salientamos que a supervisão realizada ocorria em todo 

o período, segundo o que pontua Jaci Andrade Sturken (2017), “na minha sala foram 

três supervisoras, passavam o período todo olhando a gente dar aula, chegavam 

também sem você saber o dia e preenchiam um questionário sobre sua atuação.” Niza 

Guimarães Pereira (2017) afirma que durante seu período de estágio a supervisão era 

bastante rigorosa, assim, o estágio era desenvolvido: 

[...] sempre com a presença do professor. Podia acontecer, quando a 
professora estava lá dando aula e precisava ir ao banheiro ou às vezes a 
direção a chamava, mas entregar a sala, não. Pelo menos comigo nunca 
aconteceu. Era muito rígido nisso, o estagiário não poderia ficar sozinho na 
sala. 

 O depoimento também revela que diferentemente do que aconteceu com Dilma 
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Santana Miranda (2017), Niza Guimarães Pereira (2017) em nenhum momento do 

estágio, assumiu a regência da turma sozinha, sem a presença da professora regente.  

 Importa destacar que a supervisão do estágio buscava avaliar o desempenho 

das normalistas, o qual era registrado em um boletim de estágio, conforme podemos 

observar nos anexos T, U e V.  

 O boletim de estágio das normalistas, mostra alguns fatores que eram avaliados 

no momento de estágio, entre os quais, podemos destacar a capacidade de controle de 

classe por parte da professora, a capacidade de contribuir com o desempenho dos 

alunos e iniciativa para o trabalho, o relatório leva em consideração a quantidade de 

alunos na turma. Além desses fatores, buscava-se avaliar a auto confiança das 

normalistas, o senso de responsabilidade, a aplicação do programa, a organização do 

trabalho diário, o desenvolvimento objetivo das lições, a utilização de materiais 

adequados e atraentes, assiduidade e pontualidade. Essa avaliação se dava por 

intermédio de conceitos, eram eles: pouco satisfatório, insatisfatório, regular, bom e 

excelente.  

 Diante disso, pressupomos que as normalistas buscavam conduzir suas práticas 

de ensino tendo em vista os aspectos apresentados pelo boletim de estágio. A esse 

respeito, Jacy Andrade Sturken (2017) afirma que no estágio, buscava-se avaliar 

“aspectos da sala de aula, a sua desenvoltura na sala de aula, como era dado o 

conteúdo, como você fazia a disciplina.”  

 Segundo Nina Rosa Braga Cardoso (2017) “tudo que se fazia era relatado pelo 

estagiário e avaliado pelos coordenadores.” Jaci Andrade Sturken (2017) também 

relata que: 

Em 1971, no término do Curso Normal, foi exigido um relatório, você tinha 
que fazer um relatório de todas as atividades, de todo o estágio, em 
manuscrito, eles davam um roteiro, não me lembro o roteiro, aí a gente fazia 
um relatório dentro de um roteiro dado pelo coordenador de estágio da época, 
um relatório para ser respondido dentro das questões exigidas pelo 
coordenador do estágio 

 Sendo assim, pressupomos que, possivelmente, os normalistas do IERP 

refletiam sobre suas práticas de ensino, uma vez que a escrita sobre o que realizavam 

possibilitava a reconstituição da prática de ensino e, assim, a auto avaliação da mesma. 

Além da avaliação no estágio, as discentes do Curso Normal do IERP também eram 

avaliadas em outros aspectos e por intermédio de outros instrumentos, conforme 
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veremos a seguir. 

 

4.5 A avaliação  

 

Chervel (1990) afirma que a avaliação se constitui em um ponto importante na 

arquitetura das disciplinas, ela possibilita averiguar a assimilação efetiva do curso, 

uma forma de garantir que a palavra do professor foi entendida e que a disciplina 

realmente funcionou.  O autor ainda destaca que as necessidades de avaliação dos 

alunos nos exames internos e externos engendram dois fenômenos que são de suma 

importância no desenvolvimento das disciplinas, são eles: a especialização de certos 

exercícios, tendo em vista suas funções de controle e o peso considerável que as provas 

exercem sobre o desenrolar das classes e o desenvolvimento das disciplinas. 

 Considerando o exposto, pretendemos apresentar como se dava a avaliação no 

Curso Normal do IERP nas disciplinas de Matemática, Psicologia e Metodologia. Para 

tanto, trazemos informações da legislação em vigor, bem como o que explicita os 

depoimentos dos entrevistados a esse respeito.  

 A Lei Orgânica do Curso Normal (1946) afirmava em seu artigo nº 30 que “a 

habilitação dos alunos, para a promoção à série imediata, ou conclusão de curso, 

dependerá, em cada disciplina, de uma nota anual de exercícios, da nota obtida em 

prova parcial e das notas do exame final.” De acordo com a citada lei, essa avaliação 

se registraria como notas em escala de zero a cem; sendo as notas parciais, resultantes 

da avaliação do aproveitamento do aluno pelo professor e, as notas anuais o computo 

da média aritmética das notas parciais do aluno, obtidas ao longo do ano.  

 Embora a Lei Orgânica do Curso Normal não explicite registros em formas de 

conceito, o Curso Normal do IERP adotou o uso de conceitos no lugar de notas a partir 

de 1970, conforme pudemos observar nos registros realizados nas pastas das 

normalistas. Esses conceitos eram: bom, ótimo, satisfatório e insatisfatório. Esse fato 

nos leva a acreditar que houve uma mudança com relação às concepções de avaliação 

quantitativa. 

 Nos primórdios do Curso Normal, Magnólia Santana de Farias (2017) – 

normalista do IERP no período de 1960 a 1962 – destaca que a avaliação na disciplina 
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de matemática se dava da seguinte forma: 

Prova escrita, era o único tipo de avaliação. O professor passava a prova no 
quadro negro, aí você copiava e respondia. Não existia naquela época o 
mimeógrafo para ser usado, nada disso. Você sentava, copiava o que ele 
colocava no quadro numa folha de papel pautado e fazia a prova. 

 Essas provas eram realizadas com base no ponto que era dado anteriormente 

em aula. Segundo a citada discente, “o professor ditava, a gente copiava, chamava de 

ponto, e aí estudava. Fazia provas, não tinha mimeógrafo, nada disso!” Importa 

destacar que de acordo com Valente (2012, p. 14) “o ensino e avaliação por pontos 

surgiu no contexto dos cursos preparatórios para o nível superior, em 1827. Naquele 

tempo preparar-se para o ensino superior, para o ingresso nas faculdades, 

representava estudar os pontos dos exames.” Segundo Valente (2012) esses pontos 

organizavam todos os assuntos a serem estudados na disciplina de Matemática, esse 

modelo de organização persistiu após a estruturação do nível secundário e, 

conjecturamos que até a década de 1960, conforme a citada depoente relatou.  

 Nessa mesma perspectiva, Niza Guimarães Pereira (2017) afirma que a 

recuperação da disciplina Matemática, denominada, naquele tempo, de segunda 

época, se dava da seguinte forma: 

Então, o aluno tinha que estudar o conteúdo do ano inteiro e fazia a prova 
escrita. Em outro dia todo o conteúdo era numerado de 1 a 10 pelo professor 
e feita uma lista com o nome dos dez pontos a ser entregue a cada aluno para 
estudar com antecedência. Os dez pontos eram colocados em uma caixa de 
madeira. O aluno após tirar o ponto era questionado ou tinha que discorrer 
sobre o tema selecionado, pelo professor.  

 Desse modo, percebemos que a avaliação por pontos esteve presente também 

nos processos de recuperações. No período que compreendeu a formação de Niza 

Guimarães Pereira (2017), a forma como se dava o processo avaliativo era muito 

semelhante ao modelo de decodificação dos assuntos, de acordo com o que ocorria nos 

cursos preparatórios, que conforme pontua Valente (2012), naquele contexto, o 

trabalho do professor consistia em fazer os alunos fixarem os pontos e cabia aos 

discentes demonstrarem nos exames e provas o nível de abstração dos mesmos. 

 Valente (2012) afirma que de acordo com as orientações sobre provas orais 

realizadas pela Inspetoria Geral do Ensino Secundário, em 1935, as arguições de 

matemática seriam, de preferência, sobre a parte teórica e caberia ao professor analisar, 

a partir das respostas obtidas, se o aluno havia compreendido ou, simplesmente, 
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decorado as respostas. Essas respostas deveriam ser expressas com as próprias 

palavras dos alunos e com exemplificações. 

 Niza Guimarães Pereira (2017) ainda afirma que as avaliações eram escritas e 

orais, cada uma valia 50 pontos, a soma das duas totalizava a média do aluno. Na 

contabilização dessa média, “o que contava era a nota, de zero a dez, cinco era 

considerado muito fraco, que é o mesmo cinco de hoje,” ou seja, as médias eram 

calculadas por notas, em conformidade ao que explicitamos anteriormente com base 

na Lei Orgânica do Curso Normal.  

É válido ressaltar que, embora Niza Guimarães Pereira destaque o uso de notas 

no processo avaliativo, encontramos fontes que revelam o uso de conceitos na 

avaliação dos estágios, a partir de 1970.  

Outra questão que merece destaque é o fato de que, com exceção de Niza 

Guimarães Pereira, as demais depoentes só rememoraram que havia prova escrita, 

contudo, como vimos anteriormente, nas pastas das discentes havia uma solicitação 

de dispensa das provas orais em conformidade ao que propôs a lei naquela época, o 

que nos remete à Lei Orgânica do Curso Normal (1946) quando afirma em seu artigo 

32 que os exames finais constavam prova escrita e prova oral ou prática. Em 

consonância com esse pensamento, Niza Guimarães Pereira afirmou que “só fazia a 

prova oral quem não era aprovado na prova final.” Desse modo, acreditamos que a 

citada solicitação se refere aos exames finais. 

 Jacy Andrade Sturken (2017) ao rememorar como se dava a avaliação de 

matemática no Curso Normal do IERP, no período de 1969 a 1971, afirma que 

“geralmente era uma prova escrita, toda prova de matemática era para você fazer 

cálculo e tinha que deixar os cálculos na prova, quando eu estudei e quando eu 

estagiei, o cálculo tinha que ficar do lado, não podia apagar os cálculos não, para 

mostrar que você não pescou69.”  

 Nina Rosa Braga Cardoso (2017) – normalista no período de 1971 a 1972 – afirma 

que as avaliações, em sua época de estudante do Curso Normal do IERP, se dava por 

intermédio de testes, as faltas tinham que ser justificadas, já que havia reprovação por 

                                                           
69 Expressão utilizada para se referir ao aluno que copiou as respostas da prova de um colega. 
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faltas. Essa afirmação nos remete ao que institui a Lei Orgânica do Curso Normal em 

seu artigo nº 35, o qual estabelece que “não poderão prestar exames finais, na primeira 

época ou na segunda, os alunos que houverem faltado a vinte e cinco por cento das 

aulas e exercícios, ou dos trabalhos complementares, quando de caráter obrigatório.” 

 Ressaltamos que a preocupação com relação à capacitação das normalistas para 

ensinar matemática levava as docentes da disciplina Metodologia a avaliar a forma de 

ensinar das normalistas, tendo em vista a finalidade da disciplina, conforme pontua 

Magnólia de Santana de Farias (2017), abaixo: 

A metodologia geral era para aprender como se dava aula, ensinar a maneira 
como se dá aula. Então a gente dava aula, a professora avaliava, falava sobre 
o que tínhamos feito de errado, o que tinha que modificar. A gente escolhia o 
assunto, levava os recursos, cartazes, figuras e dávamos aula para as colegas 
do curso normal. A professora olhava os defeitos, elogiava a parte que achava 
boa. O objetivo era ensinar como a gente deveria dar a aula.  

 Diante desse fragmento, pressupomos que a docente da disciplina Metodologia 

buscava realizar atividades práticas com as normalistas, no intuito de possibilitar que 

a prática educativa das mesmas se aproximasse ao máximo do que era proposto para 

a escola primária. Conjecturamos que essas atividades contribuíam para a reflexão da 

prática e o aprimoramento das alunas, ao analisarem e levarem em consideração as 

ponderações da docente e dos colegas.  

 Jacy Andrade Sturken (2017) também informa que as avaliações sobre os 

saberes para ensinar, ministrados nas disciplinas de Psicologia e Didática, também se 

realizavam por intermédio de instrumentos como: trabalhos escritos, pesquisas e 

entrevistas. Essas pesquisas e entrevistas tinham a intenção de proporcionar às 

normalistas o conhecimento a respeito da realidade do contexto educacional das 

escolas, ou seja, do seu campo de trabalho, os resultados das mesmas eram 

apresentados em sala de aula e analisados pelos professores das referidas disciplinas. 

Além dos instrumentos avaliativos citados, tinha também a avaliação do estágio, 

conforme mencionamos no item anterior.  

 É pertinente destacar que além da legislação em vigor, os docentes do Curso 

Normal do IERP, também tiveram orientações da Campanha de Aperfeiçoamento e 

Difusão do Ensino Secundário (CADES) com relação às formas de avaliação e 

metodologias, conforme veremos a seguir. 
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4.4 CADES: Orientações pedagógicas para o ensino da matemática   

 

Conforme mencionamos anteriormente, de acordo com Baraldi e Gaertner 

(2013), a partir da década de 1940, houve uma grande expansão do ensino secundário, 

contudo, o quantitativo de Faculdades de Filosofia não foi o suficiente para atender à 

demanda de formação de professores para esse nível de ensino. Sendo assim, diante 

do baixo índice de docentes habilitados para lecionar no secundário foi criada a 

Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES), por 

intermédio do decreto nº 34.638 de 14 de novembro de 1953. A CADES buscou 

promover cursos de formação e aperfeiçoamento para professores do Ensino 

Secundário, “a fim de difundir e elevar o nível do ensino secundário, tornando-o mais 

ajustado aos interesses e necessidades da época” (BARALDI; GAERTNER, 2013, p. 02). 

A CADES teve papel relevante no processo de profissionalização docente dos 

professores do ensino secundário, pois a mesma veio a partir de 1955, viabilizar a 

certificação de professores que lecionavam no ensino secundário, já que os capacitava 

para terem aprovação no exame de suficiência – legitimado pela lei nº 2. 430 de 19 de 

fevereiro de 195570 – que dava o direito aos professores aprovados de lecionarem em 

locais onde não havia licenciados pelas Faculdades de Filosofia. (BARALDI; 

GAERTNER, 2013).  

As depoentes, Magnólia Santana de Farias (2017), Jacy Andrade Sturken (2017), 

Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017), Teresinha Queiroz de Araújo 

Paranhos (2017), e, o depoente, Emerson Pinto de Araújo (2017), afirmam que os 

docentes do curso Normal do IERP fizeram cursos oferecidos pela CADES. Nesse 

sentido, Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) declara que: 

[...] esse curso da CADES eu também fiz, mas não foi por causa do magistério 
não. Na época, quem não tinha nível universitário não podia ensinar, então 
teve que fazer o curso da CADES, que equivalia ao nível universitário, mas 
não foi em Vitória da Conquista não, nós fizemos em Salvador, inclusive eu 
tive um grande professor de desenho, que foi Malba Tahan, que escreveu 
aquele livro de matemática, “O homem que calculava”. [...] 

Então, ele foi meu professor no Curso da CADES, então a gente tinha que 

                                                           
70 O exame de suficiência foi legitimado em 1946, contudo, diante do alto índice de reprovação dos 

professores nesse exame, em 1955, condicionava a participação no referido exame à participação no 

Curso da CADES. (LOPES; SOUZA, 2015). 
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fazer o curso da CADES depois nós fizemos um concurso, fizemos o curso de 
um mês e depois nós fizemos um concurso, aí recebemos a carteirinha que 
equivalia ao nível universitário. 

 Diante do exposto, conjecturamos que os saberes disseminados pelos cursos da 

CADES podem ter influenciado na formação das normalistas do IERP. O excerto do 

depoimento também nos revela que, na década de 1960, os professores que não 

possuíam a formação adequada para o cargo de docência, tiveram que, 

obrigatoriamente, cursar a CADES, a fim de obter registro para o exercício da função. 

Isso nos remete a Nóvoa (1995), quando este afirma que a obrigatoriedade de um 

registro, indicando que o professor teve formação específica para o exercício da 

docência, se constituiu em um dos aspectos do processo de profissionalização docente. 

 A depoente Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) ainda afirma que 

como ela, outros professores fizeram o citado curso e conseguiram a permissão para 

atuar no nível secundário, por intermédio dessa Campanha de Aperfeiçoamento. 

Abaixo, segue a carteira de registro, ofertada pela CADES à citada professora.  

Imagem XII – Certificado de registro de professor emitido pela CADES 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho 

 Como percebemos na imagem, o curso da CADES que possibilitou o registro da 

docente acima, era vinculado ao Ministério da Educação e Cultura e à Diretoria do 

Ensino Secundário, conforme afirmaram Baraldi e Gaertner (2013). Essa formação foi 

possibilitada porque, segundo Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos (2017): 

[...] mesmo depois da exigência de registro, entrava professor sem esse 
registro, mas ficava com a obrigação de participar do próximo concurso 
público ou fazer o curso da CADES, isso porque havia muita oferta para o 
cargo de professores para um número pequeno de professores formados. 

 Baraldi e Gaertner (2010, p. 03) ratificam a informação dada por Terezinha, 
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quando informam que: 

[...] as ações da CADES foram ampliadas e os cursos foram espalhados por 
todo o Brasil, via inspetorias seccionais. Para que, realmente, todas as regiões 
brasileiras fossem contempladas pela Cades, foram criadas as “missões 
pedagógicas”, definidas pelo Ofício Circular nº 15, de 10 de março de 1960, 
como equipes volantes compostas por membros treinados e que possuíssem 
experiência no magistério devidamente reconhecida.  

Desse modo, conjecturamos que havia uma preocupação em promover a 

habilitação dos professores do Curso Normal do IERP, tendo em vista a necessidade 

de formação específica desses sujeitos e para a implementação das ideias pedagógicas 

que permeavam naquele período. Essa formação teve influência da CADES, uma vez 

que além do fato de os professores do Curso Normal do IERP terem realizado 

formação em curso da CADES, de acordo com Emerson Pinto de Araújo (2012), no 

período de 1959 a 1962, em que foi diretor, o IERP adquiriu uma grande quantidade 

de material didático, também conseguiu os gabinetes de física, química e ciências 

naturais, os quais foram ofertados pela CADES.  

Diante disso, conjecturamos que havia no IERP a preocupação em adquirir 

materiais didáticos para os professores a fim de aperfeiçoá-los nas modernas 

metodologias e, nessa perspectiva, a CADES veio a contribuir de forma significativa. 

De acordo com Baraldi e Gaertner (2010) um estudo realizado sobre as obras de 

matemática, produzidas pela CADES revelam duas importantes orientações didáticas, 

difundidas aos professores, são elas: a adoção de estudo dirigido, o qual implicava na 

realização de atividades pelos alunos, em sala de aula, sob a orientação do professor 

e; a utilização de materiais didáticos diferenciados para a promoção da aprendizagem 

de matemática.  A esse respeito, destacamos que, entre os depoimentos coletados, não 

encontramos afirmações com relação à importância dada ao estudo dirigido no Curso 

Normal do IERP, mas percebemos que havia orientações às normalistas para o uso de 

materiais diversos no ensino de matemática, conforme discutimos anteriormente. 

Baraldi e Gaertner (2010) ainda afirmam que a preocupação dos manuais 

didáticos da CADES não era com a apresentação dos conteúdos a serem ensinados e 

sim com as orientações para o ensino, ou seja, com as didáticas, as formas de se ensinar 

no ensino secundário. Nesse aspecto, Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) 

nos conta que na abordagem do ensino de matemática, a CADES:  

Dava a parte da metodologia e dava a parte teórica. Malba Tahan é que dava 
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a parte da metodologia de desenho e um outro professor do colégio, dava a 
parte teórica de desenho, todos os professores vinham do Rio de Janeiro e de 
São Paulo, não era de Salvador não. Era assim, e nas outras disciplinas era a 
mesma coisa. 

 Do fragmento acima, importa destacar que os cursos da CADES, ofertados aos 

docentes do Curso Normal do IERP, se dava numa perspectiva de ensinar saberes para 

ensinar matemática, assim como afirmou Baraldi e Gaertner (2010) em pesquisas 

realizadas sobre os livros didáticos da CADES. Ressaltamos que o objetivo de nossa 

pesquisa não foi detalhar como se dava a formação dos professores que ensinavam 

matemática no Curso Normal do IERP, e sim interpretar como se dava o ensino de 

matemática no mesmo. Sendo assim, não aprofundaremos essa discussão, mas a 

mesma poderá ser estudada com maiores detalhes em momentos posteriores. 

 Diante do exposto, é válido salientar que embora sob o olhar da docente, Anísia 

Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017), a prática dos professores do IERP após o 

curso da CADES não tenha apresentado mudanças, não temos como informar como 

se deu a influência dos ideais da CADES na prática docente dos mesmos, nem se as 

propostas dessa campanha foram implementadas por esses professores, já que não 

realizamos uma pesquisa específica nesse intuito, contudo, conjecturamos que os 

discursos e ideias divulgados no curso da CADES tocaram, de alguma forma, os 

professores do Curso Normal do IERP, ao considerarmos a importância dada pelos 

depoentes à CADES e aos docentes que atuaram nessa campanha. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta dissertação apresentamos resultados da pesquisa, na qual realizamos 

uma investigação histórica, no intuito de compreender como ocorreu a formação 

matemática dos estudantes do Curso Normal do Instituto de Educação Régis Pacheco 

(IERP), em Jequié, no período de 1959 a 1971. Sendo assim, com base em documentos, 

fotografias, jornais e depoimentos de alunas, diretores e professores que estudaram e 

atuaram na instituição, respectivamente, pudemos fazer algumas interpretações sobre 

o ensino da matemática nesse curso, no período proposto. 

O Ginásio Estadual de Jequié, posteriormente denominado Instituto de 

Educação Régis Pacheco, foi proposto pela lei nº 130 de 14 de dezembro de 1948, 

contudo, só foi inaugurado em 1952, devido a questões políticas que se constituíram 

como empecilhos no processo de implementação desse projeto. Para a construção e 

inauguração desse estabelecimento de ensino, o qual também se constituía como um 

sonho da população jequieense, destacamos o papel do jornal O Labor e o jornalista 

Astrê Santos, o qual, por intermédio do citado jornal e de sua relação com políticos, 

contribuiu com a construção e inauguração do ginásio. Destacamos também o 

empenho de Anísio Teixeira nesse processo e do prefeito Newton Pinto, pois este 

comprou um terreno que possibilitou a expansão do ginásio em momentos posteriores 

à sua fundação, conforme planejou aquele. 

 O jornal O Labor apresentava a pretensão da instalação de uma Escola Normal 

pública em Jequié, juntamente à promessa da fundação de um ginásio público, 

contudo, essa só veio a ser instalada em 1959, como anexa ao ginásio. Entre os amparos 

legais que fazem referência à fundação da Escola Normal do IERP, são eles: a lei nº 

737/55 que declara que no ano seguinte deveria funcionar uma Escola Normal, anexa 

ao ginásio público; o decreto de nº 16.446 de 20 de fevereiro de 1956, em que o 

governador do estado autorizou o funcionamento da Escola Normal a partir do mês 

de março de 1957; e o decreto nº 17. 234 de 14 de dezembro de 1958, que criou o Curso 

Pedagógico anexo ao Colégio Estadual de Jequié e deu outras providências. Este 

último, certamente cumpriu suas finalidades, uma vez que, segundo as fontes que 

encontramos em nossa pesquisa, a Escola Normal do IERP passou a funcionar em 1959. 
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Entre os fatores que dificultaram a instalação da mesma, as fontes nos levaram a pensar 

que foram os mesmos motivos que dificultaram a instalação do ginásio, ou seja, 

interesses distintos entre os que defendiam a escola pública e os que defendiam a 

escola particular. 

Ressaltamos que a Escola Normal do IERP surgiu em um contexto de 

institucionalização de Escolas Normais em âmbito nacional. Ao considerarmos que os 

professores primários eram responsáveis por ensinar todas as disciplinas em cada série 

do curso primário, podemos então dizer que essa expansão de Escolas Normais 

contribuiu para o processo de profissionalização docente para o ensino da matemática 

no nível primário. Esse público de profissionais foi marcado pela feminização, devido 

à sua vinculação com a maternidade e aos baixos salários ofertados para os professores 

primários.  

As fontes também nos possibilitaram perceber que a intervenção do Estado no 

processo de disseminação de normas e valores que deveriam reger a atuação docente, 

por intermédio das Escolas Normais, entre as quais, a do IERP, se constituiu como uma 

das etapas do processo de profissionalização docente, apontada por Nóvoa (1995). 

Essas normas eram estabelecidas, tendo em vista o fato de que as normalistas seriam 

responsáveis pela formação dos futuros funcionários da indústria, o que implicava na 

necessidade de uma formação moral para as mesmas, a fim de que estas pudessem 

promover uma formação intelectual, física, moral e religiosa, com o intuito de 

preservar a ordem vigente. 

Diante disso, o Curso Normal do IERP buscava consolidar tal formação, por 

intermédio das normas instituídas no regimento da instituição e das leis que 

regulamentavam o Curso Normal – Lei Orgânica do Curso Normal, que foi 

estabelecida pelo decreto-lei nº 8. 530 de 02 de janeiro de 1946, entre outros. 

Conjecturamos, com base nas fontes, que as normatizações dos documentos não foram 

determinantes, já que percebemos alguns desvios das normas, bem como, que os 

professores – responsáveis pela implementação das normas – se apropriavam de forma 

diferenciada das mesmas, em conformidade ao que defende Chartier (2002) quando 

este afirma que os discursos e textos dependem da forma como os sujeitos interpretam 

e se apropriam dos mesmos, ou seja, não são determinantes. 
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Percebemos que em consonância ao que defende Chervel (1990), o estudo das 

disciplinas escolares implica em uma compreensão sobre os conteúdos e métodos 

utilizados para o ensino destas, como também a compreensão a respeito das 

finalidades que se propõe para o mesmo, já que estudos realizados sobre o ensino da 

matemática apontaram que os objetivos propostos para o seu ensino têm uma relação 

com a cultura escolar, esta, por sua vez, tem nexos com outras culturas 

contemporâneas. Desse modo, a história do ensino da matemática não pode ser 

interpretada de forma desvinculada do contexto social, político, econômico e cultural. 

Sendo assim, importa salientar que, nessa perspectiva, a direção do IERP 

buscou controlar o comportamento das normalistas, não apenas no estabelecimento de 

ensino, como também no espaço extraescolar. Nessa instituição havia uma forte 

presença da religião de matriz cristã em atividades realizadas ao longo do ano letivo, 

ou seja, encontramos resquícios deixados pela nossa história. As normas do IERP 

proporcionavam também uma formação cívica para as estudantes, tendo em vista os 

ideais propostos pelo Estado em leis e decretos que legitimavam essa formação. Desse 

modo, sua rotina apresentava ritos de cantar o hino nacional com muita reverência, 

além da promoção de eventos cívicos ao longo do ano letivo, – festas de 07 de 

setembro, independência da Bahia, aniversário da cidade, excursões etc. – percebemos 

que tais comemorações tinham grande receptividade tanto por parte dos estudantes, 

como também pela comunidade em geral. Essas atividades também contribuíam com 

a formação matemática das estudantes já que possibilitavam a aquisição de 

habilidades como: disciplina, ordem, capricho, esmero, boa conduta moral, lealdade e 

fidelidade ao dar a resposta de um problema sem fiscalização do professor, ou seja, a 

cultura escolar colaborava para o alcance dos objetivos propostos para o ensino de 

matemática. 

O estudo sobre a cultura escolar do IERP também nos fez perceber que as 

formaturas se constituíam como festas de grande glamour e importância social, um 

momento esperado por todas as estudantes, bem como pelos seus familiares e a 

comunidade. Entre os fatos que a caracterizavam dessa forma, pressupomos que para 

o Estado, tais festas apresentavam os resultados que se esperavam; para as estudantes, 

esse momento representava a conquista de uma mobilidade econômica e de maior 
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status social; quanto à população, estas davam grande relevância às festas de 

formatura por terem se apropriado de um significado, uma simbologia que dava 

prestígio social ao que representava esse evento.  Pressupomos que tais significados 

incitavam as estudantes para a aprendizagem da matemática, assim como das demais 

disciplinas, uma vez que precisariam obter boas notas para serem aprovadas e, assim, 

se formarem e vivenciarem esse momento tão esperado. 

O estudo da cultura escolar do IERP revelou também que mesmo em meio a 

regras e imposições houve desvios de tais normas. Alguns estudantes conseguiram 

desenvolver um senso crítico sobre a realidade vivenciada na conjuntura do regime 

militar, se envolveram em movimentos estudantis em oposição ao que era imposto por 

esse regime e também se mobilizaram para propor mudanças no ensino da 

matemática. 

A matemática no currículo do Curso Normal do IERP, ao longo do período em 

estudo, foi marcada por um processo de inclusões, exclusões e permanências de 

disciplinas destinadas à formação geral e profissional das futuras professoras, ou seja, 

o período de 1959 a 1971 foi marcado por um processo de transformações no currículo, 

que podem se explicar por mudanças no âmbito político, social e econômico que 

ocorreram ao longo do período. Tais mudanças são resultado de conflitos, negociações 

consensos e resistências, decorrentes do contexto em que se apresentaram diferentes 

interesses e ideais para a educação. Contudo, destacamos que embora as legislações 

apresentem as intenções para o ensino da matemática, são as apropriações dos 

discursos e representações que configuram o ensino da matemática, uma vez que as 

práticas realizadas no contexto escolar não traduzem na íntegra o que propõem os 

documentos, mesmo que sejam por estes influenciadas. 

As fontes também nos levaram a interpretação de que o ensino da matemática 

no Curso Normal do IERP apresentou uma preponderância do ensino de aritmética 

com relação ao ensino de geometria. A matemática se fazia presente não apenas na 

disciplina com esta denominação, mas também na Estatística, no ensino de Desenho e 

em disciplinas voltadas para o ensino de metodologia. Com base nas fontes, 

conjecturamos que a Estatística tinha a finalidade de ensinar os futuros professores a 

realizarem cálculos a fim de classificar os estudantes, como também diagnosticar e 
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formular políticas do Estado, sendo que a Psicologia servia como conhecimento 

auxiliar nesse sentido. No ensino de desenho, percebemos que houve a princípio a 

disciplina desenho que ensinava alguns elementos da geometria e a disciplina desenho 

aplicado que destinava-se ao ensino de desenhos que seriam utilizados na prática 

docente do primário, posteriormente a disciplina desenho foi retirada do currículo, 

mas alguns elementos de geometria continuavam sendo abordados em desenho 

aplicado, acreditamos que isso ocorreu em virtude da origem histórica dessa 

disciplina. 

Os depoimentos nos permitem interpretar que houve durante algum tempo, 

uma tensão com relação aos conteúdos a serem adotados na disciplina específica de 

matemática do currículo do Curso Normal do IERP. Assim, para Niza Guimarães 

Pereira (2017), os conteúdos adotados eram iguais aos do curso científico, enquanto 

que para Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) o ensino de matemática no 

Curso Normal adotava os mesmos conteúdos que o ginásio.  Salientamos que cada 

uma fala de um lugar e com um olhar específico sobre o Curso Normal e que entre os 

motivos que podem ter ocasionado essa tensão podemos citar o fato de que o Curso 

Normal se estabeleceu como anexo ao Ginásio Estadual de Jequié, vindo assim a adotar 

a cultura do ginásio e o fato de que tanto o científico como o normal eram cursos 

secundários; outra questão a ser observada é que o docente de matemática, a princípio, 

não possuía formação específica para o ensino no Curso Normal, consequentemente, 

pode ter pensado que deveria abordar os mesmos conteúdos em ambos os cursos. 

Apesar desses indícios de que foi ensinada a matemática do ginasial e do 

científico no Curso Normal, percebemos que, em maior parte do período pesquisado, 

buscou se relacionar a matemática do Curso Normal do IERP ao que se ensinava no 

curso primário, uma vez que as normalistas deveriam ter propriedade de tais 

conhecimentos, ou seja, dos saberes a ensinar associados aos saberes para ensinar; os 

conteúdos a serem ensinados e os elementos pedagógicos utilizados na abordagem e 

avaliação dos conteúdos matemáticos.  

Quanto aos conteúdos específicos de matemática, ministrados no Curso Normal 

do IERP, acreditamos que estes eram adotados com base na portaria nº 1.045 de 14 de 

dezembro de 1951, por reconhecermos que a maioria dos conteúdos mencionados 
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pelas discentes, assim como os que estavam presentes nos livros destinados ao Curso 

Normal, tratavam de conteúdos estabelecidos para o primeiro ano ginasial, instituídos 

pela citada portaria. Além disso, um artigo publicado nos anais do III Congresso 

Brasileiro do Ensino de Matemática, em 1959, aponta a citada portaria como o 

documento que foi utilizado pelos programas de formação de professores primários 

para a definição dos conteúdos que compuseram o currículo do Curso Normal. Esses 

conteúdos se constituíam nos saberes a ensinar matemática, ensinados no Curso Normal 

do IERP. 

Além dos saberes a ensinar, os professores do Curso Normal do IERP deram 

destaque aos saberes para ensinar, entre os quais os saberes a ensinar matemática, os quais 

se destinavam à formação teórica e pedagógica das normalistas e eram abordados, 

principalmente, nas disciplinas de Metodologia ou Didática e Psicologia. A 

importância dada à formação teórica e metodológica dos normalistas fica perceptível 

nos depoimentos coletados, em especial das estudantes, percebemos tal relevância 

também nos livros didáticos e no edital que recrutou docentes auxiliares para o ensino 

primário de Jequié, em 1959.  

Entre os saberes para ensinar que percebemos nas fontes mobilizadas na pesquisa, 

destacamos a motivação, a qual era concebida como essencial ao processo de ensino e 

aprendizagem, podendo ser de origem intrínseca e extrínseca, sendo esta última de 

reponsabilidade do professor que, por intermédio dos recursos utilizados, deveria 

incitar os alunos para aprenderem matemática. Desse modo, o ensino dessa disciplina 

deveria ser: contextualizado, ter relação com a vida, ser atrativo, ter relação com outras 

disciplinas, etc. A falta de motivação era apontada, por alguns livros usados no 

período, – Moraes (1959), Mouly (1966), Bello (1969) – como uma das causas para as 

dificuldades encontradas no ensino de matemática, ao professor dava-se a 

responsabilidade de motivar os estudantes. Sendo assim, com base nos depoimentos, 

embora no Curso Normal do IERP, os docentes não buscassem inovar suas práticas 

pedagógicas no intuito de torná-las atraentes, havia várias orientações – em especial 

nas disciplinas de Didática – para que os normalistas utilizassem recursos diversos, no 

intuito de motivar os estudantes no curso primário.  

Os livros encontrados na instituição, bem como, a Apostilas de didática de 
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matemática, utilizada no Curso da CADES e o livro da coleção Didática na escola primária, 

dão bastante ênfase à importância da motivação no processo de ensino e 

aprendizagem, ou seja, se constituía em um discurso que permeava todo o contexto 

escolar e, diante disso, podemos dizer que foi marcante no processo de formação 

docente no Curso Normal do IERP.  

Ressaltamos que os professores que atuavam no Curso Normal do IERP fizeram 

o curso da CADES, a fim de conseguirem a licença para ensinar no secundário. Dessa 

forma, as orientações teóricas e metodológicas da CADES, possivelmente 

influenciaram a prática e o discurso dos professores do Curso Normal do IERP. Nesse 

sentido, fomos provocadas a conhecer de forma aprofundada como se deu a formação 

desses professores na CADES e de que forma os mesmos tiveram suas práticas 

modificadas por influência de tal curso, contudo, não se constituiu como objetivo desta 

pesquisa. 

Os recursos utilizados pelos professores do Curso Normal não apresentavam 

muitas inovações, a prática docente no Curso Normal do IERP, na sua maioria, se 

restringia ao uso de quadro e giz. No entanto, os momentos de estágios, vivenciados 

pelas estudantes, demonstram que as normalistas do IERP utilizavam recursos 

diversos, conforme orientações obtidas na formação do Curso Normal.  

Conjecturamos, com base nas fontes, que os saberes a ensinar e para ensinar eram 

ensinados ao longo do curso por intermédio de todas disciplinas, no entanto, aqueles 

com maior ênfase nas disciplinas de Desenho, Matemática e Estatística e estes 

ressaltados pelas disciplinas da área de educação, em especial pela Psicologia e pelas 

Didáticas. Entre os respaldos legais que norteavam como deveria se dar o ensino e a 

aprendizagem de tais saberes, destacamos a Lei Orgânica do Curso Normal – Lei nº 

8.530 de 02 de janeiro de 1946 –, a portaria nº 1.045 de 14 de dezembro de 1951 e a LDB 

de 1961. Essas bases legais trouxeram normatizações em termos de conteúdos a serem 

adotados pelo curso, bem como as finalidades e formas de ensiná-los.  

Vale salientar que somando-se às discussões dessas disciplinas, tínhamos os 

estágios que se constituíam em momentos de formação e quiçá de reflexão sobre a 

aprendizagem dos saberes a ensinar e para ensinar matemática. Os estágios 

representavam também um momento áureo de validação e experiência do ser 
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professor.  

Ao analisarmos as práticas realizadas nesses estágios percebemos atividades 

que foram orientadas pelo método intuitivo, bem como, pelo escolanovismo. Quanto 

ao MMM, movimento que também se fez presente no período em estudo, 

interpretamos que este só passou a influenciar a formação das estudantes do Curso 

Normal do IERP a partir de 1970. Em decorrência disso, não encontramos vestígios de 

atividades realizadas nessa perspectiva nos estágios, já que o recorte temporal desta 

pesquisa finaliza em 1971. 

Por fim, importa destacar que as fontes da pesquisa nos oportunizaram o 

entendimento de que a concepção de formação docente para o ensino de matemática 

na época em estudo – 1959 a 1971 –, se dava numa perspectiva de saber o que e como 

ensinar. Essa concepção se fundamentava na finalidade da instituição que consistia em 

habilitar o normalista para a prática pedagógica na escola primária. Ao longo desse 

período, embora diferentes concepções e vagas pedagógicas tenham se apresentado 

no contexto escolar, há resquícios de um ensino tradicional que se fizeram presentes 

nos primórdios da educação de nosso país, percebemos também que o escolanovismo 

foi implementado juntamente a elementos do pensamento intuitivo e que as ideias da 

Matemática Moderna só apareceram no curso ao final do período, já em 1970.  

Na escrita desta dissertação, com base nos estudos realizados por Nóvoa (1995), 

percebemos alguns aspectos importantes para o processo de profissionalização 

docente, no âmbito da matemática, os quais são: a criação de instituições específicas 

para a formação de professores; a organização de um conjunto de normas e valores 

que tinham a função de reger o exercício da profissão, que se estabelecia a partir do 

regimento do IERP e legislações em vigor, conforme mencionamos anteriormente; a 

constituição de um corpo de conhecimentos e de técnicas próprias que passaram a 

especificar o papel da docência, ou seja, dos saberes a ensinar e saberes para ensinar; e a 

exigência de uma licença ou diploma para o exercício da profissão, a qual fica 

perceptível na fala de alguns depoentes, quando afirmam que os docentes do Curso 

Normal do IERP tiveram que fazer o curso da CADES para continuarem ministrando 

aula no citado curso.  

Ao término deste trabalho algumas questões nos provocaram, outras que 
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precisariam de um estudo mais aprofundado, entre as quais destacamos: o que 

abordavam os livros didáticos encontrados na instituição com relação aos saberes a 

ensinar e saberes para ensinar a matemática? De que forma as propostas desses livros 

eram apropriadas pelas estudantes do Curso Normal do IERP? Mas essas são questões 

para pesquisas futuras. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A 

FUNDAÇÃO DE ESCOLAS NORMAIS NO BRASIL (1935-1960) 

 

EMERGÊNCIA DAS ESCOLAS NORMAIS NAS DIFERENTES UNIDADES FEDERATIVAS 

Cidades Unidade federativa Ano de criação 

Niterói RJ 1835 

Salvador BA 1836 

Cuiabá MT 1842 

São Paulo SP 1846 

Teresina PI 1864 

Porto Alegre RS 1869 

Curitiba PR 1870 

Aracajú SE 1870 

Vitória ES 1873 

Natal RN 1873 

Fortaleza CE 1878 

Rio de Janeiro RJ 1880 

Florianopólis SC 1880 

João Pessoa PB 1883 

Goiás GO 1884 

São luís MA 1890 

Ponte Nova BA 1907 

Uberlândia MG 1924 

Campo Grande MS 1930 

Brasília DF 1960 

Fonte: Araújo, José Carlos Souza; FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de; LOPES, Antônio 
de Pádua Carvalho, 2008. 
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ANEXO B 

PRIMEIRA ESCOLA NORMAL DA BAHIA, FUNDADA EM 1936. 

 

Fonte: FRANÇA, Alípio. Escola Normal da Bahia: Memória histórica (1836-1936). 
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ANEXO C 

CRIAÇÃO E FECHAMENTO DE ESCOLAS NORMAIS NA BAHIA (1836 – 1937). 

1836 Criação da escola Normal da Bahia, a qual foi dividida em duas 
(externato para homens e internato para mulheres) em 1870. 

1895 Criação das mais duas escolas Normais públicas, uma em Barra do Rio 
Grande e outra em Caetité. 

1903 Extinção das escolas normais, a de Barra do Rio Grande e Caetité, 
citadas anteriormente. 

1906 O Educandário do Sagrado Coração de Jesus dos Perdões foi 
equiparado à Escola Normal da Bahia em Salvador. 

1919 O Colégio N. Sra. Da Piedade, em Ilhéus, foi equiparado à Escola 
Normal da Bahia. 

1920 O Colégio de Santíssimo Sacramento, em Salvador, foi equiparado à 
Escola Normal da Bahia. 

1921 Colégios equiparados ao Instituto Normal passam a serem regulados 
pela lei orgânica de 1918. 

1925 Criadas as Escolas Normais de Feira de Santana e Caetité. 

1932 O Curso Fundamental dos Colégios Santíssimo Sacramento, São José e 
Senhor do Bonfim foi equiparado à Escola Normal da Bahia. 

1934 Criação da Escola Normal de Nazaré 

1935 A Escola Normal de Feira de Santana foi transformada em escola 
Normal Rural. 

1936 O Colégio Nossa Sra. Das Mercês foi equiparado a Escola Normal da 
Bahia. 

1937 O Ginásio Clemente Caldas e o Educandário da Cidade de Nazaré 
foram equiparados à Escola Normal da Bahia pelo decreto nº 10.125 de 

17 de fevereiro de 1937. 

Fonte: SOUZA (apud SOUZA E CRUZ, 2012). 
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ANEXO D 

RESULTADO TOTAL DAS ELEIÇÕES NO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ EM 1950. 

 

Fonte: Jornal O Labor, n. 30, ano XIV, de 24 de outubro de 1950. 
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ANEXO E 

CELEBRAÇÃO DA VITÓRIA DE RÉGIS PACHECO COMO CANDIDATO A 
GOVERNADOR DA BAHIA EM 1950. 

 

Fonte: Jornal O Labor, n. 30, ano XIV, de 24 de outubro de 1950. 
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ANEXO F 

DECRETO QUE AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NORMAL DE 
JEQUIÉ. 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos. 
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ANEXO G 

SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA EM SÉRIE DO CURSO NORMAL DO IERP 

 

Fonte: Pastas dos alunos do Curso Normal do IERP, ano 1961. 
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ANEXO H 

FICHA CONTENDO AS DISCIPLINAS CURSADAS PELO DISCENTE DO CURSO 

NORMAL DO IERP E SUAS RESPECTIVAS NOTAS 

 

Fonte: Pastas dos alunos do Curso Normal do IERP, ano 1961. 
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ANEXO I 

TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO POR ALUNA DO CURSO 

NORMAL DO IERP 

  

Fonte: Pastas dos alunos do Curso Normal do IERP, ano 1971. 
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ANEXO J 
 

ATESTADO DE BOA SAÚDE FÍSICA E MENTAL 
 

 

Fonte: Pastas dos alunos do Curso Normal do IERP, ano 1971. 
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ANEXO K 
 

CERTIFICADO DE VACINAÇÃO 
 

 

Fonte: Pastas dos alunos do Curso Normal do IERP, ano 1971. 
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ANEXO L 
 

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE PROVA ORAL. 

 
Fonte: Pastas de discente do Curso Normal do IERP, 1960. 
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ANEXO M 

ATESTADO DE BOA SAÚDE FÍSICA E MENTAL E CERTIFICADO DE 

VACINAÇÃO DE INGRESSO NO GINÁSIO DO IERP 

 

 

Fonte: Pastas dos alunos do Ginásio do IERP, ano 1955. 
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ANEXO N 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA ALUNOS DO GINÁSIO ESTADUAL DE 

JEQUIÉ 

 

Fonte: pasta dos alunos ingressantes no Ginásio Estadual de Jequié, 1952. 
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ANEXO O 

JORNAL DO GRÊMIO PEDAGÓGICO “A ESCOLA,” PÁGINA I 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos 
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ANEXO P 

JORNAL DO GRÊMIO PEDAGÓGICO “A ESCOLA,” PÁGINA 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos 
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ANEXO Q 

JORNAL DO GRÊMIO PEDAGÓGICO “A ESCOLA,” PÁGINA 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos 
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ANEXO R 

JORNAL DO GRÊMIO PEDAGÓGICO “A ESCOLA,” PÁGINA 4 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos 
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ANEXO S 

JORNAL A RENASCENÇA

 

Fonte: Arquivo pessoal de Terezinha Queiroz de Araújo Paranhos 
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ANEXO T 

BOLETIM DE ESTÁGIO DO CURSO NORMAL, PÁGINA I71 

 

Fonte: Pastas dos alunos do Curso Normal do IERP, ano 1965. 

                                                           
71  Ao analisarmos as pastas das discentes do Curso Normal do IERP, constatamos que das que 

continham boletim de estágio, todas adotavam esse modelo. 
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ANEXO U 

BOLETIM DE ESTÁGIO DO CURSO NORMAL, PÁGINA II 

 

Fonte: Pastas dos alunos do Curso Normal do IERP, ano 1965. 
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ANEXO V 

BOLETIM DE ESTÁGIO DO CURSO NORMAL, PÁGINA III 

 

Fonte: Pastas dos alunos do Curso Normal do IERP, ano 1965. 
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ANEXO W 

ÍNDICE DO LIVRO O ENSINO DA ARITMÉTICA PELA COMPREENSÃO, PARTE I 
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ANEXO X 

ÍNDICE DO LIVRO O ENSINO DA ARITMÉTICA PELA COMPREENSÃO, PARTE 
II 
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ANEXO Y 

ÍNDICE DO LIVRO O ENSINO DA ARITMÉTICA PELA COMPREENSÃO, PARTE 
III 
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ANEXO Z 

ÍNDICE DO LIVRO O ENSINO DA ARITMÉTICA PELA COMPREENSÃO, PARTE 
IV 

 

 


