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RESUMO 

Esta pesquisa se insere no campo da história da Educação Matemática Escolar e é 

direcionada pela questão-problema: de que maneira era desenvolvido o ensino de 

Matemática e qual era a cultura escolar presente nos grupos escolares do município de 

Aiquara no período compreendido entre os anos 1965 a 1985? O recorte temporal 

inicial decorre da instalação do primeiro grupo escolar no Município após a 

emancipação política e ainda por ser o ano que se instaura no país a ditadura militar, 

o recorte final converge com fim da ditadura.  Assim, tem como objetivo descrever 

como era desenvolvido o ensino de Matemática e identificar a cultura escolar dos 

grupos escolares do município de Aiquara no período compreendido entre os anos 

1965 a 1985. Para tanto, constitui-se os dados desta pesquisa as fontes primárias: 

documentos escolares (leis, decretos, atas, cadernetas, livros, cadernos, provas, etc.), 

referentes aos grupos escolares disponíveis na própria instituição escolar, nos acervos 

do município e no Arquivo do 22º Núcleo Regional de Educação (NRE 22), em Jequié, 

assim como as fontes orais, produzidas a partir de entrevistas semiestruturadas com 

ex-funcionários (professores e diretores) e ex-alunos. Por se tratar de uma pesquisa 

histórica será utilizada a análise documental e o aporte teórico utilizado foi composto 

por André Chervel (1990), que teoriza sobre a História das Disciplinas Escolares, Roger 

Chartier (2002) sobre a História Cultural e Dominique Julia (2001) sobre a Cultura 

Escolar. Sendo possível identificar que o ensino da matemática apresenta elementos 

do Movimento da Matemática Moderna, foi constituído do ensino das operações 

fundamentais, fortemente influenciada pelo uso da tabuada, prescrito com grande 

rigor disciplinar (castigos). Para dar suporte ao aprendizado dos alunos foi utilizado 

como estratégias o desenho, arguições, listas de exercícios (tanto no caderno quanto 

no quadro).     

Palavras-Chave: História do Ensino da Matemática. Grupo Escolar. Cultura Escolar. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This research is part of the history of School Mathematics Education and is orientate 

by the problem question: in what way was the teaching of Mathematics developed and 

what was the school culture present in the school groups of the municipality of 

Aiquara in the period between 1965 and 1985? The initial time cut follows from the 

installation of the first school group in the Municipality after the political emancipation 

and still being the year that establishes the military dictatorship in the country, the 

final cut converges with the end of dictatorship. Thus, aims to describe how 

Mathematics teaching was developed and to identify the school culture of school 

groups in the municipality of Aiquara in the period from 1965 to 1985. Therefore, the 

primary sources to constitute the data of this research:  school documents (laws, 

decrees, minutes, booklet, books, notebooks, tests, etc.), referencing to the school 

groups available in the own school institution, in the collections of the municipality 

and in the Archives of the 22nd Regional Nucleus of Education (NRE 22), in Jequié, as 

well as oral sources, produced from semi-structured interviews with former 

employees (teachers and principals) and alumni. It is a historical research will be used 

the documentary analysis and the theoretical contribution used was composed by 

André Chervel (1990), which about the History of School Disciplines, Roger Chartier 

(2002) about the Cultural History and  Dominique Julia (2001) about the School 

Culture. Being possible to identify that teaching of mathematics presents elements of 

the Modern Mathematics Movement, was constitute by the teaching of the 

fundamental operations, heavily influenced by the use of the table, prescribed with 

great disciplinary rigor (punishments). To support students’ learning used as 

strategies the drawing, arguments, exercise lists (both in the notebook and in the 

board). 

Keywords: History of Mathematics Teaching. School Group. School Culture.  
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INTRODUÇÃO  

 

Esta dissertação aborda a cultura e o conhecimento matemático difundido 

nos Grupos Escolares implantados no município de Aiquara no Estado da Bahia, 

a partir do ano de 1965 até o meado da década de 80. A pesquisa está vinculada 

ao projeto1 “O ensino de matemática no curso primário no estado da Bahia: a 

caracterização de um percurso” e é resultado de meu trajeto como pesquisador e 

aluno de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 

Formação de Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB, Campus de Jequié Bahia. Também, contou com o apoio e financiamento 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Foi se desenvolvendo ao longo do curso e à medida que cursava as 

disciplinas o nosso projeto de pesquisa recebia críticas e contribuições dos 

docentes, colegas da turma, dos participantes do Grupo de Estudos em Educação 

Matemática – GEEM2 e sobretudo do olhar atento do orientador. Essas 

colaborações foram decisivas para a definição da questão-problema, dos 

objetivos e justificativa. 

Esta pesquisa através da questão-problema tenciona investigar de que 

maneira era desenvolvido o ensino de Matemática e qual era a cultura escolar 

presente nos grupos escolares do município de Aiquara no período 

compreendido entre os anos 1965 a 1985? 

                                                 

1 Projeto de Pesquisa realizado no âmbito do Grupo de Estudos em Educação Matemática, 
contando com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), Edital Chamada Universal 01/2016 processo nº 407925/2016-3. 

2 Grupo de pesquisa, criado em 2004, coordenado pelo professor doutor Claudinei de Camargo 
Sant’Ana, com o objetivo de contribuir com os debates, discussões e reflexões na área da Educação 
e Educação Matemática. O GEEM (http://geem.mat.br) desenvolve ações e parcerias na forma 
do Programa de extensão - Atividades Colaborativas e Cooperativas em Educação (ACCE) - que 
são apresentadas sob a forma de pesquisas, cursos, oficinas para estudantes e professores do 
Ensino Fundamental e Médio, propiciado um espaço para a ampliação do debate, da reflexão e 
da pesquisa em torno da prática pedagógica. Também promove a divulgação e reflexão das suas 
ações e de outros grupos/professores, por meio da Revista Eletrônica "Com a Palavra, o 
Professor” (http://geem.ojs.galoa.com.br). 
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Desta forma, objetivamos descrever como era desenvolvido o ensino de 

Matemática e identificar a cultura escolar dos grupos escolares do município de 

Aiquara no período compreendido entre os anos 1965 a 1985. 

Um condicionante para o pesquisador que se propõe a fazer o 

levantamento de uma instituição escolar, é a temporalidade. Neste caso, há duas 

situações: a) ou são instituições existiram e não existem mais, onde busca 

conhecer sua a memória; b) ou são instituições que conseguiram sobreviver até 

os dias atuais, neste caso, o pesquisador optará por investigar os fatos que 

ocorreram na instituição somente no passado ou os que aconteceram tanto no 

passado como no presente. 

Nesse sentido, nos propomos pesquisar o período compreendido entre os 

anos 1965 a 1985. A escolha desse recorte temporal decorre do fato de que o 

Município foi emancipado em 1962 e as atividades pedagógicas do primeiro 

Grupo Escolar construído após emancipação ocorreu no ano de 1965. Como esse 

ano marca uma nova era no governo republicano, a instalação do Golpe Militar, 

optamos pela investigação até o término desse regime governamental em 1985. 

Traçado nosso objetivo, definimos como lócus da pesquisa os Grupos 

Escolares: Júlio Ignácio de Matos - GEJIM, Luís Carlos Braga – GELCB e o 

Lomanto Júnior - GELM. 

Na historiografia sobre os Grupos Escolares algumas obras têm se 

destacado ao longo das últimas décadas, tais como Souza (1998), Vidal (2006) 

Farias Limas (2000), entre outros. Há produções de pesquisadores integrantes do 

Grupo de Pesquisa em História da Educação Matemática (GHEMAT)3, bem como 

do GEEM, sendo destaques D’Esquivel (2015), Amaral (2015), Santana (2011), 

                                                 

3 Grupo criado em 2000, tem como líderes os professores Neuza Bertoni Pinto (PUC-PR) e 
Wagner Rodrigues Valente (UNIFESP - Campus Guarulhos). O GHEMAT desenvolve projetos 
de pesquisas que têm como objetivo produzir história da educação matemática. Buscando seus 
referenciais teóricos na História, para a produção de objetos, para a promoção de operações com 
documentação a ser transformada em fontes de pesquisa, e, por conseguinte, submissão de seu 
texto a regras de controle pela comunidade de historiadores, de historiadores da educação e 
historiadores da educação matemática. (Fonte: http://www2.unifesp.br/centros/ghemat 
/paginas/about_ghemat.htm acesso em 17 mai. 2018 



17 

 

Soares (2017), Santos (2018), vinculadas ao projeto de pesquisa “o ensino de 

matemática no curso primário no estado da Bahia: a caracterização de um 

percurso”. 

Quando se propõe a fazer uma investigação, um historiador compreende 

que são por meio dos vestígios preservados pelo tempo que a história é 

construída/reconstruída. No nosso trabalho, por se tratar de uma pesquisa 

histórica, fundamenta-se nas reflexões que giram em torno dos referenciais 

teóricos da História Cultural. Esse campo historiográfico emerge no final do 

seculo XX e enfoca não apenas os mecanismos de produção dos objetos culturais, 

como também os seus mecanismos de recepção. Desta Maneira a História 

Cultural interessa pelos sujeitos produtores e receptores de cultura (BARROS, 

2003) 

As pesquisas históricas têm como objeto de investigação o conceito de 

cultura e a centralidade de seus estudos baseiam-se nas práticas culturais, no 

processo de apropriação e nas representações sociais, nesse processo, se constrói 

sobre um tripé, segundo Nunes (2005), a saber: fontes, interpretação, narração. 

Nesses termos, a pesquisadora esclarece que: 

Quando o pesquisador define um tema de interesse ele já operou 
uma cisão. Essa cisão deslancha um movimento de constituição 
de fontes, de escolha de “guias” teóricos, de táticas e estratégias 
interpretativas. Em suma, essa cisão alavanca a construção de 
um campo de significado. Na verdade, este movimento obriga o 
historiador a um constante trânsito por um circuito múltiplo de 
instituições, tradições teóricas, fontes e resultados de pesquisa. 
(NUNES, 2005, p. 258, grifos da autora) 

Face ao exposto, nessa constate ideia ir e vir, passado e presente, a leitura 

e análise dos documentos proporcionam construir a história dando voz aos fatos 

registrados, indagando os documentos, fazendo questionamentos sobre os 

indícios para transformá-los em fonte de pesquisa. 

Nesse interim, as fontes se constituem os elementos essenciais para o 

historiador e é na sua relação com elas que se consolida a pesquisa a histórica. 

Diante de uma fonte, ele assume dois posicionamentos, um de ser o agente 
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pesquisador, que busca a informação e o outro de agente interpretativo, de dar-

lhe significados, contudo, no processo de articulação de presente e passado, é 

exigido do pesquisador o trabalho de suplantar a temporaneidade, isto é, analisar 

a fonte levando-se em consideração o momento histórico em que foi criada, 

evitando uma interpretação errônea e distorcida do passado. Nesta pesquisa 

buscamos dar significados as fontes catalogadas.  

Em função do exposto, convém-nos informar que nessa modalidade de 

pesquisa, os documentos são considerados como fontes e constitui de grande 

importância. Le Goff (2003, p.538) afirma que os documentos, “trazem 

ensinamentos que devem ser analisados e problematizados para além de seus 

significados aparentes”. Estes, originam-se diversos elementos: fontes escritas, 

fontes materiais não-escritas e fontes não-materiais (ou imateriais) fontes escritas, 

materiais, iconográficas/visuais ou áudio visuais ou orais. 

O termo mais clássico para conceituar a fonte histórica é 
documento. Palavra, no entanto, que, devido às concepções da 
escola metódica, ou positivista, está atrelada a uma gama de 
ideias preconcebidas, significando não apenas o registro escrito, 
mas principalmente o registro oficial. Vestígio é a palavra 
atualmente preferida pelos historiadores que defendem que a 
fonte histórica é mais do que o documento oficial: que os mitos, 
a fala, o cinema, a literatura, tudo isso, como produtos humanos, 
torna-se fonte para o conhecimento da história”. (SILVA; SILVA, 
2009, p.158). 

Nessa definição, Silva e Silva apresentam o documento, produto da fonte 

histórica, não apenas como um manuscrito produzido, mas como uma 

combinação de elementos que o historiador pode valer-se para compor o sentido 

da palavra. Nesse interim, é significativo trabalhar com a oralidade, visto que 

possibilitará uma leitura em profundidade dos temas estudados e compreensão 

dos fenômenos históricos sob o olhar de quem os vivenciou. Contudo, não é o 

depoimento em si que transforma em fonte, mas, a partir da análise acurada do 

pesquisador. 

No decorrer da nossa pesquisa, quando nos deparamos com as fontes 

encontradas nos propomos a entender a cultura envolto nos documentos, onde 
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recorremos as contribuições de Chartier sobre a história cultural, denominado 

pelo autor de a “nova história cultural”, (BARROS, 2003) que elaborou noções 

complementares de "apropriação" e "representações" onde os objetos culturais 

seriam reproduzidos entre práticas e representações. 

A representação, de acordo Chartier, permite 

articular três modalidades da relação com o mundo social: em 
primeiro lugar, o trabalho de classificação e delimitação que 
produz as configurações intelectuais múltiplas, através das quais 
a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes 
grupos; seguidamente, as práticas que visam fazer reconhecer 
uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no 
mundo, significar simbolicamente um estatuto e uma posição; 
por fim, as formas institucionalizadas e objectivadas graças à 
quais uns <<representantes>> (instâncias coletivas ou pessoas 
singulares) marcam de forma visível e perpetuada a existência 
do grupo, da classe ou da comunidade” (CHARTIER, 2002, p. 23) 

E por apropriação, o autor entende com a “história social das 

interpretações, remetidas para as suas determinações fundamentais (que são 

sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas que as 

produzem” (CHARTIER,2002, p. 26). 

Na concepção do autor, há três elementos indissociáveis que compõem a 

nova história cultural: os objetos, na sua materialidade, as práticas, nas suas 

diferenças, e as configurações, nas suas variações, daí, tem-se o entendimento 

que a história cultural, “tem por principal objecto identificar o modo como em 

diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social e construída, 

pensada, dada a ler. ” (CHARTIER, 2002, p.16-17). 

Para as pesquisas em educação a História Cultural tem fornecido grandes 

contribuições no sentido de possibilitar a análise de práticas escolares de um 

determinado período. Partindo dessa premissa, advogamos o conceito de cultura 

escolar definido por Dominique Julia (2001, p.10) como “conjunto de normas que 

definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de 

práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação 

desses comportamentos”. 
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Frente ao conceito apresentado por Julia (2001) entendemos que a cultura 

escolar se estabelece com pessoas que mantem relações no interior da escola e é 

oriunda das diversas atividades existentes na escola (festas, atividades 

extraescolares, sua dinâmica de organização, etc.) bem como do contexto que a 

escola está inserida. 

 Nesse sentido, a produção se insere em duas perspectivas, uma dimensão 

global (uma síntese de várias combinações: cultural, política, religiosa e moral) 

decorrente da forma de relação que a escola estabelece com a sociedade em geral 

e outra específica, em decorrência da própria forma como ela produz e transmite 

sua cultura. 

Nessas circunstâncias, fica evidente que enquanto instituição de ensino, a 

escola é um local produtor e transmissor de uma cultura específica e os atores 

que a compõem inter-relacionam-se entre si, compondo uma identidade, 

resultante do conjunto de fatores organizacionais e processos sociais específicos. 

Para conhecer de que forma o ensino da matemática era difundido nos 

grupos escolares em Aiquara, recorremos aos preceitos do campo denominado 

história das disciplinas escolares, teorizado por André Chervel (1990). Para ele, 

toda 

[...] disciplina escolar é então constituída por uma combinação, 
em proporções variáveis, conforme o caso, de vários 
constituintes: um ensino de exposição, os exercícios, as práticas 
de incitação e de motivação e de um aparelho docimologico4, os 
quais, [...] funcionam em estreita colaboração (CHERVEL, 1990, 
p. 207). 

Nesse caso, a exposição dos conteúdos, a aplicação de exercícios e os 

aparatos de testes, provas e exames que dão legitimidade e conformação à 

disciplina escolar. Aqui, vale acrescentar que no ensino primário, os conteúdos 

são dispostos em matérias escolares e não em disciplinas. A teorização utilizada 

                                                 

4 Palavra originada da língua francesa docimologie que significa estudo científico dos exames e 
dos concursos (Chervel, 1990, p.206) 
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pelo autor cabe neste trabalho, vez que Chervel (1990, p.177) faz alusão ao 

sinônimo de disciplina referindo-a como “matérias” ou “conteúdos” de ensino. 

Assim, buscando entender o processo de escolarização dos conhecimentos 

matemáticos difundidos nos grupos escolares do município de Aiquara BA, 

pretendendo identificar a cultura escolar inerente ao recorte temporal 

selecionado, utilizando para isso as fontes históricas orais, constituídas de 

depoimentos de ex-diretores, ex-professores e ex-alunos, também das fontes 

documentais localizadas no Núcleo Territorial de Educação (NTE 22) em Jequié, 

em arquivos escolares e arquivos pessoais dos ex-professores e ex-alunos, e no 

Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB) e na Biblioteca Pública do Estado da 

Bahia, localizados em Salvador, organizamos o texto da seguinte maneira: 

No capítulo um, traçamos um panorama do ensino primário, onde 

descrevemos sobre a institucionalização dos grupos escolares no Brasil, assim 

como no Estado da Bahia.  Como nosso recorte temporal ultrapassa o período em 

que esse modelo de escolarização foi extinto no país, no ano de 1970, faz-se 

necessário discorrer sobre a Lei 5.692/71, que apresenta a reforma para o ensino 

de primeiro e segundo graus no país. Fechando o capítulo, comentamos sobre os 

aspectos pedagógicos do ensino da matemática no curso primário. 

No segundo capítulo propomos a construir uma história da cidade, lócus 

da nossa pesquisa. A cidade de Aiquara BA, não possui um histórico de criação 

organizado, desta forma, com o levantamento dos dados, compilamos as 

informações referente a cultura, política e educação do município em um 

capítulo. 

O terceiro e quarto capítulos apresentam as práticas do ensino da 

matemática nos grupos escolares do município de Aiquara. No terceiro são 

apresentados os vestígios e indícios da cultura escolar do ensino primário 

aiquarense envolto nos documentos encontrados nas instituições e no quarto, as 

marcas deste ensino através dos depoimentos dos ex-professores e ex-alunos 

participantes desta pesquisa. 
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Por fim, tecemos nossas considerações acerca da pesquisa, onde 

descrevemos um resumo do que foi observado nas fontes, buscamos responder 

nossa questão de pesquisa com a apresentação do resultado alcançado neste 

trabalho investigativo, que provavelmente farão emergir outras questões, 

ensejando a possibilidade de que novas investigações venham a ser realizadas. 
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CAPÍTULO I: O ENSINO PRIMÁRIO NO BRASIL E SUAS NUANÇAS PARA 
O ENSINO DE MATEMÁTICA: POLÍTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

Os grupos escolares são reconhecidos como o modelo de instrução 

primária que deu origem aos moldes de escola que conhecemos atualmente. 

Criados para agrupar em um só espaço as aulas que antes aconteciam em classes 

isoladas, heterogêneas e funcionavam de maneira precária, em locais 

improvisados, na própria residência dos docentes, sem qualquer articulação com 

o ensino. 

Souza e Faria Filho (2006, p. 24) reconhecem a importância do estudo dos 

grupos escolares, sobre tudo, para a educação, “é preciso reconhecer a relevante 

contribuição que os estudos históricos sobre os grupos escolares têm trazido para 

a história do ensino primário e da educação pública no Brasil”. 

Neste capítulo discorremos sobre a criação e institucionalização dos 

grupos escolares no Brasil, onde fundamentamos nosso texto nas contribuições 

de Souza, Souza (1998), Vidal (2006) Farias Limas (2000). Abordamos o ensino da 

matemática difundido nos grupos escolares, onde Valente (1999, 2013, 2015) 

guiará as discussões e para compreender o processo de institucionalização da 

matemática enquanto disciplina, visitamos o aporte teórico de André Chervel 

(1990), historiador das disciplinas escolares. 

Traçamos ainda, um panorama da criação dos grupos escolares no estado 

da Bahia, apresentando conteúdo elucidado nos textos oficiais programáticos, 

discursos ministeriais, leis, ordens, decretos, acordos, instruções, buscando 

compor os planos de estudos, os programas e os métodos adotados nos grupos 

escolares baianos. Por fim, entra em discussão, a reforma educacional de 1971, 

com a promulgação da Lei n. 5.692/71 que implementa o ensino de 1º e 2º graus 

no país e extingue em 1971 os grupos escolares. 

1.1 Criação e institucionalização dos Grupos Escolares 

No levantamento sobre os estudos a respeito dos grupos escolares, temos 

que a partir da década de 1990 que os pesquisadores brasileiros passaram a se 
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dedicar à reconstrução histórica dessa modalidade de ensino e a fazer o 

mapeamento das instituições escolares. No Repositório Institucional da UFSC, o 

GHEMAT5 tem um amplo acervo desse estudo, um material riquíssimo sobre a 

cultura escolar da história da educação primária de todo Brasil. 

Costa e Valente (2014) asseveram que, na História da Educação brasileira, 

muitos historiadores têm tomado a história dos grupos escolares como sinônimo 

do ensino primário. Já Vidal (2016, p. 9) afirma que “os Grupos Escolares 

fundaram uma representação de ensino primário que não apenas regulou o 

comportamento, reencenando cotidianamente, de professores e alunos no 

interior das instituições escolares, como disseminou valores e normas sociais (e 

educacionais). 

A história credita a criação dos Grupos Escolares ao estado de São Paulo 

na década de 1890, pela Lei nº 169, de 7 de agosto de 1893 e pelo Decreto 248 de 

26 de julho de 1894 (COSTA, 2011, p.736), no momento que o país passava por 

uma transformação política. Estabelecia-se a República e com essa nova forma de 

poder a implementação e institucionalização da educação brasileira, que passa a 

oferecer o ensino público e gratuito para a sociedade. No entanto, essa iniciativa 

parte dos governos estaduais sem a participação da união. 

A constituição republicana de 1891 manteve a atribuição 
cumulativa da União e dos governos estaduais em relação a 
instrução pública. Assim, prevaleceu nas primeiras décadas do 
regime republicano a interpretação constitucional segundo a 
qual a competência pela manutenção do ensino primário e 
secundário cabia aos governos estaduais. Desse modo, cada 
estado continuou legislando e organizando seus “aparelhos de 
instrução pública” de modo descentralizado. (SOUZA, 2013, p. 
20, grifos da autora) 

Os grupos escolares implantados no final do século XIX, consistiam em 

instituições de ensino primário graduado com novas metodologias para o ensino 

                                                 

5 Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/ 
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sendo inserida algumas exigências na pedagogia escolar, tais como: oficinas, 

bibliotecas, mobiliário escolar, pátio para recreio e utilização de material escolar. 

Emergindo da confluência da defesa da escola laica, da liberdade 
do ensino, da obrigatoriedade da instrução do ensino elementar, 
do direito à educação e do dever do Estado e da família em 
oferecê-la, com a difusão das práticas e dos princípios europeus 
e norte-americanos de escolarização, como método intuitivo ou 
lições das coisas, os Grupos Escolares reuniram os esforços da 
ilustração brasileira na propagação de um civilizatório, não raro 
eivado de referências cívicas e patrióticas (VIDAL, 2006, p.10, 
grifos da autora). 

 

Dessa forma, os grupos escolares primavam pela racionalidade científica 

e pela laicidade da escola e tinha na educação o viés para a modernidade e ao 

engajamento no processo civilizador. 

De acordo com Souza (1998, p.16) os Grupos Escolares foram projetados 

para terem “uma organização administrativa e pedagógica complexa, concebida 

nos princípios da racionalidade científica e na divisão do trabalho”, e foi 

considerado a principal difusora dos valores republicanos, “sendo preciso torná-

los evidentes, exibi-los, solenizá-los”. Amaral e Sant’Ana (2016, p.110) 

acrescentam que em geral eram: 

belos prédios, construídos em lugares de maior visibilidade, de 
preferência em uma praça, ponto central dos acontecimentos dos 
lugarejos, cidades e vilas, para que demarcasse o esplendor e 
investimentos em prol da modernização do Ensino Primário e os 
preceitos daquele momento histórico.  

Na história da educação brasileira esse modelo de escola configurava um 

símbolo de modernização educacional tornando-se uma referência para o ensino 

primário e como mencionou Souza (2013, p. 23), “constituiu-se como uma das 

formas de organização escolar que mais se enraizou no imaginário social como 

expressão da ”escola de verdade’’.  

A criação dos Grupos Escolares rompe com o modelo de educação 

primária vigente no período monárquico que consistiam em classes isoladas, 

heterogêneas e funcionavam de maneira precária, em locais improvisados, 

comumente na própria residência dos docentes, com uma quantidade de alunos, 
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sob a regência de um único professor e assume características da escola 

graduada, que segundo Souza (2008, p. 114). 

A escola graduada fundamentava-se essencialmente na 
classificação dos alunos pelo nível de conhecimento em 
agrupamentos supostamente homogêneos, implicando a 
constituição das classes. Pressupunha, também, a adoção do 
ensino simultâneo, a racionalização curricular, controle e 
distribuição ordenada dos conteúdos e do tempo (graduação dos 
programas e estabelecimento de horários), a introdução de um 
sistema de avaliação, a divisão do trabalho docente e um edifício 
escolar compreendendo várias salas de aula e vários professores. 

Esse modelo escolar que já que possuía turmas seriadas, foi utilizado no 

final do século XIX em diversos países da Europa e nos Estados Unidos para 

possibilitar a implantação da educação popular, também recebeu influência das 

repercussões da Revolução Francesa, que propagava a ideia de que, para se 

alcançar a civilização, era preciso instruir a população. 

A escola graduada trouxe uma reviravolta a educação primária brasileira, 

uma vez que 

A nova ordenação de tempo e do espaço escolares, a divisão do 
trabalho docente, a adoção sistemática do ensino simultâneo e a 
classificação ordinários dos alunos para a formação das classes 
entre outros aspectos, constituíram-se em elementos de 
racionalização, controle e eficiência considerados fundamentais 
no empreendimento da moralização da infância em voga no 
processo de constituição dos sistemas nacionais de ensino em 
vários países europeus. (SOUZA, 2013, p. 25) 

No Brasil, foi considerado um símbolo de modernização do ensino, por 

toda a parte onde foi implantado, em acordo mútuo com perspectivas em relação 

ao desenvolvimento social e econômico da época. 

Com a experiência exitosa, o modelo de educação primária instalado no 

Estado de São Paulo serviu de referência para a disseminação para outros estados 

brasileiros que, gradativamente, passaram a implantar. No Rio de Janeiro foi 

implantado em 1897, no Maranhão e Paraná em 1903, em Minas Gerais no ano de 

1906, no Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Santa Catarina em 1908, no Mato 
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Grosso em 1910, no estado da Bahia6 em 1913, na Paraíba e Sergipe em 1916,  em 

Goiás em 1918 e no Piauí em 1922. 

A nomenclatura Grupo Escolar, de acordo com Silva (2014) foi utilizada 

no território nacional por ser o tipo de escola que mais se aproximou do modelo 

de escola graduada reunindo características da arquitetura (construção de 

prédios próprios, com o espaço dividido em várias salas) e no que diz respeito 

aos aspectos pedagógicos (classificação dos alunos, divisão do trabalho docente, 

seriação, racionalização dos programas, etc.). 

A reorganização administrativa e pedagógica da escola 
elementar por eles [grupos escolares] propiciada incidiu na 
reordenação dos tempos e espaços escolares, na ampliação do 
currículo, contemplando disciplinas de caráter enciclopédico, e 
na redefinição do lugar ocupado pela escola no traçado das 
cidades, posto que os Grupos Escolares se constituíram como 
uma realidade essencialmente urbana. (VIDAL, 2006, p.10) 

Esse modelo de escolarização foi considerado um símbolo de 

modernização do ensino, por toda a parte onde foi implantado, em acordo mútuo 

com perspectivas em relação ao desenvolvimento social e econômico da época. 

De acordo Pinheiro et al (2013, p. 60), “a criação dos grupos escolares constitui-se 

de um momento de rompimento de antigas tradições e, ao mesmo tempo, da 

invenção de uma nova tradição educacional e escolar.”. 

A duração dos grupos escolares é considerada efêmera na história da 

educação brasileira, dado ao curto período que vigorou, de 1893 a 1971, apenas 

78 anos, contudo, grande parte de suas características permanecem presentes no 

atual modelo de escola vigente no país. 

Esse tipo de instituição previa uma organização administrativo-

pedagógica que estabelecia modificações profundas e precisas na didática, no 

currículo e na distribuição espacial dos edifícios. O grupo escolar era uma escola 

                                                 

6 Destinamos uma seção neste capítulo para implantação desse modelo escolar no Estado 
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moderna e o seu modelo previa edifícios, livros didáticos, mobiliário, além de 

docentes qualificados. 

Nesse contexto, destaca-se a figura do professor primário, que passou de 

desempenhar as novas funções que lhes foram designadas, sofrendo intensas 

modificações em sua maneira de trabalhar. De acordo com Amaral e Sant’Ana at 

al (2016, p. 110), a docência era distribuída de acordo o sexo do discente, na 

“escola primária moderna, em especial, os Grupos Escolares [...] a divisão por 

sexo ainda persistia. Professoras para as meninas e professores para os meninos. 

 

1.1.1 Histórico dos Grupos Escolares no Estado do Bahia  

Nos primeiros anos republicanos, houve no Estado da Bahia dois atos que 

trouxeram mudanças a instrução pública. Nesse contexto, de tentar trazer a 

modernidade à instrução pública baiana, e após sucessivas reformas 

educacionais ocorridas em um pequeno espaço de tempo, nas primeiras décadas 

da República: 1) Ato de 31 de dezembro de 1889; 2) Ato de 18 de agosto de 1890; 

3) Lei nº 117, de 24 de agosto de 1895; 4) Lei nº 1.006, de 6 de setembro de 1913; 

5) Lei nº 1.293, de 9 de novembro 1918; 6) Lei nº 1.846, de 14 de agosto de 1925. 

Surge, em 1913, os grupos escolares na Bahia, através da reforma 

educacional preceituada na Lei nº 1006, de 6 de setembro de 1913, que dispensa 

o Capítulo III a descrição no ensino público. 

Para justificar a necessidade da reforma, na mensagem de 1913 

apresentada à Assembleia Legislativa, o governador Seabra, comenta a situação 

da instrução pública na Bahia: 

Não soffreu sensivel modificação, nem nos seu regimen nem nos 
seus resultados, o nosso ensino publico primario, que continúa a 
ser como vos disse que elle era: um serviço defeituoso, que, em 
vez de reforma na lei, pede organisação, para que o professor 
ensine e o alumno aprendam e os seus fiscaes fiscalisem. A 
fiscalisação, sobretudo, que é até agora nenhuma, a despeito de 
quanto fez por ella a auctoridade que a superintende, precisa se 
tornar um facto, uma verdade, pois sem ella será perdido o 
esforço de qualquer mudança nos regulamentos da instrucção. 
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Fiscalisação administrativa e fiscalização pedagogica, mas, para 
valerem directamente instituias e competentes, seriamente 
praticadas, com a feição regular dos serviços permanentes, de 
acção continua, exercida por funccionarios capazes, bem pagos e 
absolutamente responsaveis. Antes disto, qualquer que seja a 
reforma, não teremos ensino, o que significa dizer-vos que o 
primeiro passo a dar no caminho de sua melhor fortuna, para 
que se lhe conheçam as procuradas vantagens, de habilitação do 
homem para a vida, é, precisamente, o do estabelecimento dessa 
fiscalisação, apparelhada de geito a lhe assegurar com a 
atividade a independencia. Pois se o governo, que custeia, em 
585 Escolas Primárias do Estado, o ensino que manda distribuir 
ao povo, nem, ao menos, sabe o que nellas se passa, como 
funcionam, de que beneficios carecem e a que necessidades se 
sujeitam! Ou accaso, Senhores, será somente a funcção do 
governo, em materia de ensino publico, nomear, remover e 
demittir o professor? (BAHIA, mensagem, 1913, p.38) 

JJ Seabra expõe a real situação da instrução pública no estado, adjetivando 

como defeituoso, dado as lacunas e desorganização. A mensagem datada de 7 de 

abril de 1913, faz menção e urgência da aprovação da Reforma que o Governador 

viria a promulgar em 6 de setembro daquele mesmo ano. 

Sobre o nosso ensino normal e secundário, confiados a direcção 
zelosa de illustres cometentes, são de contentar as informações 
que sobre ambos reuni, e isto vos declaro. Tendo falhas e 
defeitos, e carecendo de melhoramentos, um e outro estão, 
entretanto, organisados. Assim estivesse o ensino das nossas 
escolas primárias, e tudo iria bem. 
Preciso é, eis a verdade, que este anno não corra e nem passe sem 
que deixemos de nosso associado esforço pela melhor instrucção 
do Estado as effectivas provas. (BAHIA, mensagem, 1913, p.39-
40) 

De acordo o Artigo 14, da Lei nº 1006/1913, o ensino público se divide em 

a) ensino primário; b) ensino profissional; c) ensino secundário. O ensino é 

obrigatório e as escolas são caracterizadas em escolas isoladas e grupos escolares.  

Art. 22. A escola isolada é uma escola regida por um professor, 
funccionando em um prédio. 
Art.23. Grupo escolar é a reunião de diversas escolas 
funcionando separadamente no mesmo predio, sob uma 
direcção. 

Ao contrário da Reforma de 1895, nesta, os grupos escolares ofereciam o 

ensino por graduação. Para administração do grupo escolar, a Lei cria a função 
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do diretor. Este cargo com função específica, era nomeado pelo governador e se 

tratava de um cargo de confiança, sendo renovado anualmente. 

Art. 29. O grupo escolar até 4 escolas terá por director um dos 
professores que cumulativamente exercerá este cargo. 
Art. 30. O grupo escolar de mais de 4 escolas poderá ter um 
director incumbido da administração technica e da substituição 
momentanea dos professores. 
Art. 31 [...] 
§ unico: O cargo de director do grupo escolar é uma distincção 
dada como premio aos professores de maior preparo 
pedagogico, e que tenham as qualidades administrativas. 

Considerado uma figura representativa do governo presente na escola, o 

diretor do grupo escolar 

Era responsável por executar funções administrativas no que 
concerne no ordenamento do cotidiano de professores e alunos. 
Ainda tinha como função retransmitir e atualizar os conteúdos 
discutidos nas escolas normais e entendidos como inovadores ao 
corpo docente da escola sob sua responsabilidade. 

Sobre a papel do diretor, Souza (1998, p.78, grifos da autora) comenta: 

A identidade do diretor como uma autoridade do ensino foi 
construída nos primeiros anos seguidos à implantação dos 
grupos escolares. A importância dos diretores de grupo escolar 
não pode ser minimizada, pois eles constituíram, juntamente 
com os professores primários, o primeiro corpo profissional do 
magistério público dotado de uma identidade. A autoridade do 
diretor foi construída sobre a encarnação do poder do Estado 
como legítimo representante do governo no âmbito de sua 
competência. Dessa forma, ele deveria ser considerado pelos 
professores, alunos e comunidade local. (SOUZA, 1996, p.70) 

Ocupar a função de diretor dava ao cidadão status de autoridade local 

colocando-o entre um grupo de pessoas notáveis da comunidade como 

presidente da Câmara, o vigário, o juiz, o delegado, entre outros. 

A Lei também trata da fiscalização do ensino, instituindo a função de 

inspetor geral e delegados de ensino. Este último, poderia assumir a função 

administrativa ou a função técnica ou pedagógica, com a responsabilidade de 

atestar e verificar o exercício do professor. 

Art. 8.º Os primeiros serão delegados residentes, cuja 
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auctoridade será exercida por cidadãos idoneos, sem 
remuneração pecuniaria, nomeados pelo inspector geral para 
cada localidade e proposto pelo presidente do conselho da 
comarca; os segundos, com funcções technicas, percorrerão, 
conforme a designação que lhes fôr feita, os districtos escolares e 
para isto o Estado será dividido em 18 circumscripções. 

Responsáveis pela a inspeção técnica das escolas primárias, os delegados 

de ensino, segundo Souza, (1998, p.78) gozava do mesmo status do diretor. 

O diretor era visto como uma autoridade do governo. O mesmo 
ocorria com os inspetores do ensino, cuja forma de admissão era 
baseada, também, na livre escolha do governador, recaindo 
sobre professores diplomados pela Escola Normal do Estado e 
com experiência no ensino. 

O programa curricular dos grupos escolares se diferenciava de acordo com 

a categoria das escolas, pois eram classificadas de acordo a localização. A lei 

considerava escola de primeira classe, as que estavam localizadas na capital, de 

segunda classe, aquelas do subúrbio da capital, cidades e vilas sedes das 

comarcas e a de terceira classe as escolas situadas nas vilas, arraias e povoados. 

No Quadro 1, apresentamos o plano de ensino proposto para os grupos escolares. 

Quadro 1: Plano de Ensino dos grupos Escolares conforme Lei nº 1006/1913 

Escolas de Primeira Classe Escolas de Segunda Classe Escolas de Terceira Classe 

a) Língua portuguesa; a) Língua portuguesa, 
falar, ler, escrever, 

formas gramaticais. 

a) Língua portuguesa, falar, 
ler e escrever; 

b) Caligrafia; b) Caligrafia; b) Caligrafia; 

c) Aritmética e sistema 
métrico; 

c) Aritmética e sistema 
métrico; 

c) cálculo das operações 
fundamentais, pesos e 

medidas usuais; 

d) Desenho de imitação 
geométrico; 

d) Desenho de imitação 
linear; 

d) Noções de geografia geral 
do Brasil e geografia do 

Estado; 

e) Noções de geografia 
geral, do Brasil, 

especialmente da 
Bahia; 

e) Noções de geografia 
geral, elementos de 
geografia do Brasil, 

Geografia do Estado; 

e) Biografia dos homens 
notáveis do Brasil 

f) História do Brasil, 
especialmente da 

Bahia; 

f) História do Brasil 
(elementos) 

f) Desenho linear 

g) Elementos de 
ciências físicas e 

naturais, aplicada à 
agricultura e  

industrias 

g) Prenda domésticas 
para as meninas; 

g) Lições ocasionais de 
civilidade, de educação 

moral e cívica, de higiene 
elementar, sobre agricultura 

e indústria da localidade; 
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h) Elementos de higiene h) Lições ocasionais de 
civilidade, de 

educação moral e 
cívica, de higiene 

elementar, de 
ciências físicas e 

naturais aplicadas; 

h) Prenda domésticas para as 
meninas; 

i) Civilidade i) Calistenia sueca  i) Cânticos e hinos escolares; 

j) Instrução moral e 
cívica, sendo que as 

letras h, i, j por lições 
ocasionais; 

j) Cânticos e hinos 
patrióticos. 

j) Calistenia sueca 

k) Prendas domesticas 
para as meninas; 

  

l) Calistenias suecas;   

m) Cânticos e hinos 
patrióticos. 

  

Fonte: Elaborada por Zenildo Santos/Claudinei de Camargo Sant’Ana 

A lei não justifica o porquê da diferença existente na base curricular dos 

grupos escolares ou das escolas isoladas, contudo, pela situação da falta de escola 

no estado, conforme Tabela 1,  que não atendia a demanda de alunos fora da 

escola, e de professores, Tabela 2, abaixo,  para exercer o magistério, entre outras 

circunstâncias que acometia a instrução baiana, descrita pelo então governador 

JJ Seabra em 1913, em mensagem à Assembleia Legislativa, é possível inferir que 

pensou-se em conceder o mínimo possível de acordo os recursos humanos e 

materiais disponíveis para reverter a situação. 

Tabela 1: Quantidade de escolas elementares em 1913 

 
 

Escolas 

2ª
 C

la
ss

e 

3ª
 C

la
ss

e 

4ª
 C

la
ss

e 

T
O

T
A

L
 

Do sexo masculino................................. 62 97 28 187 
Do sexo feminino ................................... 62 95 23 180 
Mistas .................................................... - 26 181 207 

         Total ............................................. 124 218 232 574 

Fonte: Mensagem Governador JJ Seabra a Assembleia Legislativa em 1915 
 

Os dados apresentados quanto ao número de professores do ensino 

elementar referente aos anos de 1911 a 1914 indicam uma invariância entre 1911 

e 1913 no quadro de professores, havendo um pequeno acréscimo no ano de 1914.  
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Tabela 2: Quadro de professores das escolas elementares 1911-1914 

 
 

Nomes  

19
11

  

E
sc

o
la

s:
 5

74
 

19
12

  
E

sc
o

la
s:

 5
74

 

19
13

 

E
sc

o
la

s:
 5

74
 

19
14

 
E

sc
o

la
s:

 5
82

 

Número de professores:  574 574 574 582 
             Masculinos ............................... 114 114 86 86 
             Femininos.................................. 460 460 493 496 

     
Número de adjuntos  6 6 6 8 

             Masculinos ............................... 0 1 4 4 
             Femininos.................................. 6 5 2 4 

Total ............................... 580 580 580 590 
     

Fonte: Mensagem Governador JJ Seabra a Assembleia Legislativa em 1915 
 

Na tabela, é possível perceber a grande quantidade de professora no 

exercício do magistério. Essa feminização, termo cunhado por Dick et al (2009) 

para indicar o processo de ocupação do gênero feminino em espaços educativos, 

especificamente o magistério elementar, nos séculos XVIII e XIX, onde as 

discussões a respeito da desta temática giravam em torno algumas tensões, 

segundo Louro (2001, p. 450, grifos do autor). 

A identificação da mulher com a atividade docente, que hoje 
parece a muitos tão natural, era alvo de discussões, disputas e 
polêmicas. Para alguns parecia uma completa insensatez 
entregar às mulheres usualmente despreparadas, portadoras de 
cérebros “pouco desenvolvidos” pelo seu “desuso” a educação 
das crianças. 

Tal pensamento, repercute em um período em que a mulher não era 

valorizada na sociedade e lhe cabia a posição de ser dona de casa, mulher 

prendada dos afazeres domésticos. 

Na Bahia, o corpo docente das Escolas Normais e dos Grupos 
Escolares passaram pelo processo de feminização do Magistério, 
ou seja, a inserção da mulher no campo professional de ensino, 
apresentando uma dualidade em seus aspectos que estipulavam: 
ora ascensão do gênero feminino ao setor social e, por 
conseguinte, político; ora como estratégia de confirmação social, 
preparação para o casamento ou substituição da figura 
masculina na educação (AMARAL; SANT’ANA, 2016, p. 120-
121) 
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O fenômeno da feminização foi um processo que ocorreu em todo o 

território nacional, inserindo a figura da mulher como cerne da educação 

primária. Amaral e Sant’Ana (2016) apresentam suposta opção porque as 

mulheres assumiram o magistério. De acordo os autores: 

Uma explicação bem simplista seria a ampliação do quadro 
econômico, com a geração de emprego para os homens, devido 
a industrialização e a comercialização crescentes, quando 
visando melhores condições e salários, abandonaram as salas de 
aulas, restando às mulheres, sem muita opção, substituí-los 
(AMARAL; SANT’ANA, 2016, p.111). 

Outra possível causa, segundo Duarte e Paiva (2009, p.13): 

Em relação à educação da mulher, ao seu ingresso no magistério, 
prevaleceu a concepção da maternidade enquanto vocação 
feminina e a da atuação na sala de aula como extensão dessa 
vocação. As normalistas, ou professorinhas, como eram 
chamadas as jovens recém-formadas, ocuparam então um lugar 
demarcado para a mulher, preservando sempre a sua imagem, 
controlando suas falas, comportamentos e atitudes, no intuito de 
serem exemplos para suas alunas. 

Na justificativa apresentada por Amaral e Sant'Ana (2016) a respeito da 

inserção da mulher no magistério decorre por preenchimento de um espaço de 

trabalho abandonado pelo homem e em Duarte e Paiva (2009), a forte relação 

entre o ato de educar e a maternidade, como vocação feminina. 

Outra importante reforma na instrução pública baiana veio a acontecer no 

meado da década de vinte, por meio da Lei nº 1.846, de 14 de agosto de 1925, 

regulamentada pelo Decreto nº 4312, de 30 de dezembro de 1925 que aprovou o 

regulamento do ensino primário. Nesta ocasião, a Bahia passava por período de 

entusiasmo político e refletia os ideais republicanos de desenvolvimento 

nacional. 

Amparado na democracia e na crença da instrução pública para o 

progresso, o Governo de Francisco Marques de Calmon Góes (1924-1928) 

defende que a instrução primária no estado deve acontecer pela ação 

moralizadora do professor, alicerçada na democracia, na garantia de direito e 

deveres dos cidadãos. 
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O melhor remédio que encontramos para este grande mal, é 
antes de tudo, a diffusão da instrucção, e a primaria é a base de 
toda Ella; ahi está o alicerce das democracias, que não podem ser 
comprehendidas nem praticadas em um povo que não possua 
pelo menos a consciência de seus deveres e direitos. E’ preciso 
que seja uma realidade o regimen da opinião popular e este 
jamais existirá onde a instrucção não for realmente cuidada, mas 
cuidada com o maior empenho do governo. Enquanto é 
necessário que se ponha a escola ao alcance tão fácil ás classes 
mais abastadas quanto ás mais desprestigiadas, é igualmente 
indispensável moralizal-a pela acção do professor. (BAHIA, 
mensagem 1924, p. 10) 

Compartilhando de tais crenças e ideais, na Chefia Geral da Instrução 

Pública baiana, Anísio Teixeira, em 1925, apresenta a reforma do ensino 

fortemente pautada no método intuitivo e nos ideais pedagógicos da escola ativa. 

No relatório que apresenta ao Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública, 

o Sr. Bráulio Xavier da Silva Pereira, ao qual está subordinado, Anísio Teixeira 

discorre a situação se encontrava que o ensino primário baiano. 

Emquanto, nos referimos a esses numeros entristecedores do 
ensino primario, devemos registrar que a Bahia, que não possuia 
em 1923 uma escola primaria publica organizada e em condições 
de efficiencia, nem siquer em sua Capital, contava com um 
Gymnasio official montado com luxuosa liberalidade se o 
comparassemos com as classes elementares, varios collegios 
secundarios particulares, uma Faculdade de Direito, uma Escola 
Polytechnica e uma Faculdade de Medicina, considerada como 
uma das mais notaveis do paiz (TEIXEIRA, 1928). 

As medidas oficiais implantadas ao longo da República dos governos 

baiano apresentaram diversas reformas na instrução pública com o intuito ou 

finalidade de torna a escola um direito de todos. É certo, que nem tudo que foi 

prescrito em forma de lei, decretos ou atos se efetivou na prática. 

 

1.2 A Reforma Educacional de 1971  

Foram inúmeras e significativas reformas que o ensino brasileiro passou 

ao longo do século XX. Até a década de 1970 é possível citar a Reforma Campos 

em 1931, promulgação das Leis Orgânicas do Ensino (1942-1946) e a Lei de 

Diretrizes e Bases nº 4.024/1961. 
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A Reforma Francisco Campos, por meio do Decreto nº 19.890 de 

18/04/1931, trouxe uma modernização ao ensino secundário, trazendo 

características do ensino humanístico de tipo clássico em detrimento da formação 

técnica. 

As Leis Orgânicas do Ensino, instituídas entre os anos de 1942 e 1946, na 

Era Vargas, não trouxeram unificação do ensino, mantendo as distintas 

finalidades para os ensinos primário, secundário e técnico-profissionalizante. 

Contudo, ressalta-se caráter excludente e seletivo do ensino secundário, firmado 

através do sistema de avaliação com manutenção do exame de admissão e 

aprimoramento da rigidez no sistema de avaliação. 

Já Lei de Diretrizes e Bases de1961, cujo o debate perdurou por anos, 

determinou a descentralização do ensino, reservando ao governo federal a 

fixação de metas e a ações. 

A Reforma Educacional proposta pela Lei 5692/71 foi a primeira reforma 

educacional realizada no período da ditadura militar que buscou articular o 

ensino primário e secundário no país, denominado de ensino de primeiro grau. 

De acordo com Piletti (2006, p. 205, grifos do autor): 

A característica mais marcante dessa lei era tentar dar à formação 
educacional um cunho profissionalizante. Dentro do espírito dos 
"slogans" propostos pelo governo, como "Brasil grande", "ame-o 
ou deixe-o", "milagre econômico" etc., planejava-se fazer com 
que a educação contribuísse, de forma decisiva, para o aumento 
da produção brasileira. 

A reforma dá ênfase a formação tecnicista, com o propósito de atender à 

demanda por técnicos de nível médio e conter a pressão sobre o ensino superior. 

A Lei fixa o objetivo geral para a educação: 

Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral 
proporcionar ao educando a formação necessária ao 
desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de 
auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o 
exercício consciente da cidadania (BRASIL, 1971). 

Nessas circunstâncias, concerne à escola prover uma educação com 

conteúdos e métodos que possibilitem além de uma cultura geral também uma 
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educação para o trabalho, tornando-se preparadora de recursos humanos e 

favorecendo o desenvolvimento econômico do país. 

A Lei estrutura (Quadro 2) o ensino em 1º (junção do ensino primário com 

o ginasial) e 2º Grau (implementando a habilitação profissional de segundo grau). 

Sobre a unificação do ensino de 1º grau, o MEC fez a seguinte afirmação: “[...] 

antes dividido em duas etapas, nitidamente delimitadas, noutro em que estes 

limites de todo desaparecem. Antes, a educação da infância e a educação da pré-

adolescência, separadas. Agora, sem solução de continuidade” (BRASIL, 1980, 

p.7). Assim, esta reforma traz a obrigatoriedade do ensino fundamental para 8 

anos. 

Quadro 2: Características do ensino de 1º e 2 º Graus 

Modalidade Características 

Ensino de 1º grau Duração: 8 anos  
Carga horária: 720h anuais 

Público: Crianças e pré-adolescentes  

Faixa etária: 7 aos 14 anos. 

Ensino de 2º grau Duração: 3 ou 4 anos*   
Carga horária: 2.200h ou 2.900h* anuais 

Público: Adolescentes  
Faixa etária: a partir dos 15 anos. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Para atender aos jovens e adultos que não tiveram oportunidade, em 

tempo certo, de escolarizar-se, a lei apresentou mudanças no ensino supletivo 

com estrutura, duração e característica diferentes dos cursos de formação normal, 

inclusive podendo ser ministrados pelos meios de comunicação de massa. 

A organização curricular é tratada no quinto artigo da Lei que especifica: 

Art. 5º As disciplinas, áreas de estudo e atividades que resultem 
das matérias fixadas na forma do artigo anterior, com as 
disposições necessárias ao seu relacionamento, ordenação e 
seqüência, constituirão para cada grau o currículo pleno do 
estabelecimento. 
§ 1º Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currículo 
pleno terá uma parte de educação geral e outra de formação 
especial, sendo organizado de modo que: 
a) no ensino de primeiro grau, a parte de educação geral seja 
exclusiva nas séries iniciais e predominantes nas finais; 
b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de formação 
especial. 
§ 2º A parte de formação especial de currículo:  
a) terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciação para o 
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trabalho, no ensino de 1º grau, e de habilitação profissional, no 
ensino de 2º grau; 
b) será fixada, quando se destina a iniciação e habilitação 
profissional, em consonância com as necessidades do mercado 
de trabalho local ou regional, à vista de levantamentos 
periodicamente renovados. 
§ 3º Excepcionalmente, a parte especial do currículo poderá 
assumir, no ensino de 2º grau, o caráter de aprofundamento em 
determinada ordem de estudos gerais, para atender a aptidão 
específica do estudante, por indicação de professôres e 
orientadores. (BRASIL, 1971). 

Desenvolvido a partir de um núcleo comum, cujas matérias (as disciplinas, 

áreas de estudo e atividades ) seriam fixadas pelo Conselho Federal de Educação, 

e uma parte diversificada, sendo de incumbência dos Conselhos Estaduais de 

Educação relacionar as matérias desta parte, o currículo e constituído de uma 

parte de educação geral com intuito de fornecer uma base comum de 

conhecimentos, predominante no ensino de primeiro grau e de uma parte de 

formação especial que tem por objetivo a sondagem de aptidões e iniciação para 

o trabalho a partir das series finais do 1º grau e a habilitação profissional no 

segundo grau. 

Nessas condições Chagas (1980, p.136) sintetiza a formação do conteúdo 

curricular da seguinte maneira: 

Quadro 3: Síntese da formação do conteúdo curricular 

 

Fonte: Chagas (1980, p.136) 
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A constituição dos conteúdos ocorre em quatro níveis de influência: 

nacional, regional, escolar e individual que se projetam no ensino. A esses níveis 

acrescentam-se as camadas, sendo a primeira o núcleo comum que é item 

obrigatório fixado no âmbito nacional, as demais camadas constituem a parte 

diversificada. Na segunda camada, onde prevalece o mínimo de formação 

especial que também é estabelecido no âmbito nacional. A terceira compreende 

as matérias que os conselhos estaduais relacionam para as escolas e está 

vinculada ao nível regional. A quarta camada representa os acréscimos que as 

escolas podem apresentar ao núcleo comum. E a última camada são as opções 

dos alunos conforme oferta dos estabelecimentos. 

Sendo assim, o CFE, através do Parecer 853/71 fixou as matérias do núcleo 

comum conforme Quadro resumo abaixo: 

Quadro 4: Ordenação do Núcleo Comum para 1º e 2º Grau. 

 
Núcleo 

1º Grau 2º grau 

Atividades Áreas de Estudos Disciplinas 

1ªS.  2ªS. 3ªS.  4ªS. 5ªS. 6ªS.  7ªS. 8ªS. 1ªS.  2ªS. 3ªS.  4ªS 

1. Comunicação 
 e Expressão 

1. Comunicação 
 e Expressão 

1. Língua 
Portuguesa  

1. Língua 
Portuguesa 
 
2. Literatura  
 
 

2. Estudos Sociais 2. Integração Social  2. Estudos Sociais  1. História 
2. Geografia 
3. Organização 
Social e Política do 
Brasil  
 
 

3. Ciências 3. Iniciação às Ciências  1. Matemática 
2. Ciências  

1. Matemática 
2. Ciências Físicas e 
Biológicas  
 

Fonte: Parecer 853/71 - Conselho Federal de Educação 

 

Escrevendo sobre o Núcleo Comum para os Currículos do Ensino de l° e 2º 

Graus, Chagas (1993, p.393-394) comenta que: 

A elaboração do currículo pleno não se conclui com a conversão 
das matérias em atividades, áreas de estudo e disciplinas com o 
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seu "relacionamento, ordenação e seqüência". E necessário, ao 
mesmo tempo, que esses componentes se distribuam numa 
"parte de educação geral e outra de formação especial" (artigo 5°, 
§ 1º). Sem isto, não se delineará aquela " educação integral" (art. 
21) em que se harmonize o uso da mente e das mãos, abrindo 
sempre o caminho para mais estudos e preparando o aluno para 
a vida, para o trabalho e "para o exercício consciente da 
cidadania" (art. 1º) 

Essa reforma do ensino de 1º e 2º Graus apresentou grandes impactos no 

funcionamento e a organização didática-pedagógica das escolas no Brasil, 

estendendo o ensino obrigatório de 4 para 8 anos, tornando-o gratuito em escolas 

públicas; reduziu a duração do ensino médio de 7 para 3 ou 4 anos; 

institucionalizou a profissionalização do ensino médio com vista a garantir ao 

mesmo tempo continuidade e terminalidade dos estudos. 

 

1.3 Ensinar matemática na República: aspectos políticos e pedagógicos 

Por meio da história cultural é possível conhecer avanços e retrocessos 

enfrentados pela disciplina Matemática ao longo de sua constituição enquanto 

saber escolar. 

Para Chervel (1990), o historiador das disciplinas escolares tem como 

primeira tarefa estudar os conteúdos que compõem o ensino da disciplina, para 

isso deve consultar a documentação disponíveis “na série de textos oficiais, 

programáticos, leis, decretos, instruções, circulares, fixando os planos de estudo, 

programas, métodos e exercícios (CHERVEL, 1990, p. 188-189), bem como 

“cursos manuscritos, manuais e periódicos pedagógicos” (CHERVEL, 1990, 

p.203).  

As disciplinas em si apresentam-se como corpus privilegiado pois possui 

uma lógica interna e articula-se com temas específicos, organizados em planos 

sucessivos claramente distintos. Dessa maneira, o autor, encaminha a pesquisa 

na história das disciplinas escolares, para análise documental, indicando ainda 

como outras fontes escritas os textos oficiais programáticos, as leis, os decretos, 

programas, projetos de reforma, artigos ou manuais de didática, entre outros. Ele 
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direciona que para os estudos dos conteúdos há toda uma documentação, 

composto por livros didáticos e periódicos pedagógicos. 

André Chervel (1990, p. 183-184), apresenta três indicadores como objeto 

de estudo da história das disciplinas escolares: a gênese, que ser refere a forma 

como age para produzir os saberes; a função, que reporta às finalidades dos 

saberes produzidos e difundidos pela escola; e por fim, a funcionamento, que 

seria o autor refere à própria natureza da escola. 

Nas últimas décadas, vários estudos vêm demonstrando interesse pelos 

saberes matemáticos ministrado no ensino primário no Brasil. As pesquisas de 

Costa (2010), Leme da Silva (2012, 2013) tem demonstrado a aritmética e a 

geometria como saberes fundamentais que tiveram grande destaque no ensino 

da matemática no curso primário. 

Esta dissertação, a partir da perspectiva teórico-metodológica utilizada, 

insere-se na área de estudo da História da Educação Matemática. Esse campo de 

pesquisa é tido “como a representação construída sobre os processos e dinâmicas 

elaborados ao longo do tempo na produção da matemática escolar em termos de 

seu ensino e aprendizagem” (VALENTE, 2013, p.946). Por esse viés, trazemos 

nesta seção a constituição da Matemática enquanto disciplina e as transformações 

do ensino ao longo do tempo. 

No que se refere ao ensino da matemática, segundo Valente (1999) ela 

existe como disciplina desde 1931, quando Euclides de Medeiros Guimarães 

Roxo, apresentou uma proposta baseando-se na reforma realizada por Felix Klein 

na Alemanha, onde o ponto principal seria em acabar com a matemática ensinada 

em partes distintas e separadas (geometria, álgebra, aritmética e trigonometria) 

ensinando-as conjuntamente sob o nome de matemática. Com essa mudança no 

ensino da Matemática, o conhecimento deixa ser um saber técnico e 

especializado, pois atendia a uma demanda específica. E é nesse contexto que a 

escola primária ganha grande importância. 

No que concerne ao estudo da matemática presente no ensino primário, 

Valente (2015, p. 358) afirma que é necessário compreender que em meio “[...] a 
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tantas matérias escolares, à diversidade de saberes elementares, está presente a 

matemática. E ela se dá a conhecer por intermédio de diferentes rubricas: cálculo, 

aritmética, geometria, formas, desenho linear, cartografia, trabalhos manuais 

etc.”. 

Conforme explicita o autor, essa diversidade de saberes que compõe o 

ensino da matemática nas séries primárias aponta a necessidade de entender 

como uma pedagogia organiza e estrutura em um certo período. 

Nesse sentido, buscando entender o conhecimento matemático difundido 

nos grupos escolares, importa-nos conhecer a pedagogia ou método que 

claramente era defendido para o processo de ensino aprendizagem. 
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CAPÍTULO II: A CIDADE DE AIQUARA E SEU PROCESSO DE 
ESCOLARIZAÇÃO: HISTÓRIA E REGISTROS. 

Quando nos propomos a trilhar o caminho da pesquisa ingressando no 

curso de Pós-graduação, nosso olhar sempre foi o de que nosso estudo e pesquisa 

contribuísse de forma direta ou indireta com o desenvolvimento educacional da 

cidade onde residia. 

No que se refere ao histórico do município, nossa primeira tarefa foi 

realizar um levantamento entre os órgãos municipais sobre a história oficial por 

meio de documentos. Constatamos que não há um registro da história do 

município. As informações são fragmentadas, os órgãos têm em seu poder 

elementos dessa história, mas não há uma compilação que torne a história 

disponível em único documento que pudesse ser disponibilizado para pesquisa. 

Ao recorrer a rede mundial de computadores, visitamos alguns sítios que 

pudessem nos auxiliar, os poucos, inclusive o site oficial Prefeitura de Aiquara7, 

apresenta versão limitada e extraída de outras fontes. Frente a essa demanda, nos 

propomos a juntar os fragmentos dessa história, solicitando as secretárias 

municipais e Câmara de Vereadores do Município, por meio de ofício, 

informações e fatos históricos que marcaram a história da cidade. 

Ainda, tendo em vista a necessidade de conhecer outros detalhes da 

história que não é possível encontrar nos órgãos oficiais, procuramos fazer um 

levantamento da história e casos do munícipio com auxílio de moradores antigos 

e os participantes da pesquisa, para compor este e o terceiro capítulo desta 

dissertação. Estes entrevistados serão identificados pelas duas letras iniciais das 

partes que compõem seu nome completo. 

a) ALSISA, 73 anos, ex-aluna do Grupo Escolar Lomanto Júnior, ex-

professora do GEJIM. Atualmente, aposentada do oficio do magistério 

e da função de Auxiliar de Enfermagem. Aos 54 anos, concluiu uma 

                                                 

7 Fonte: <http://www.aiquara.ba.gov.br/detalhe-da-materia/info/historia/6505> acessado em 
19 mai. 2018 
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graduação Filosofia (Faculdade de Ciências Educacionais - FACE) e 

com 63 anos em Serviço Social (Universidade Luterana do Brasil - 

ULBRA), onde possui uma especialização na área. Durante toda 

entrevista, destacou o gosto pelos estudos: “Eu tinha muita vontade de 

estudar, Zenildo, muita mesmo! Eu gostava sempre de estudar, como 

gosto até hoje” (ALSISA, em 20/12/2017); 

b) JODIAN, 61 anos, ex-aluno e ex-professor do GEJIM. É professor 

aposentado, comentou que “sempre levei com carinho as coisas, na 

verdade eu era duro porque eu achava que como na matemática só 

tinha duas respostas, se estava errado estava errado, mas a minha 

vontade de ver o aluno aprender, eu sempre tive” (13/02/2018); 

c) ILLACH, 73 anos, ex-professora do GEJIM, ex-delegada de ensino, ex-

diretora. Professora aposentada. Lembrou-se com saudosismo do seu 

período de regência “como era maravilhoso o trabalho de ensinar as 

primeiras letras, educar aqueles pequenos” (28/04/2018); 

d) FROLSISA, 58 anos, ex-aluna do Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos. 

Atualmente reside no sitio da família. A entrevista comentou: “tempo 

de durezas na minha época de primário, mas o que sei hoje eu devo 

aos meus professores” (11/05/2018); 

e) ANMAOLSI, 50 anos, ex-aluna do Grupo Escolar Júlio Ignácio de 

Matos, atualmente é funcionária pública municipal. (11/05/2018); 

f) JOSALI, 62 anos, ex-aluno do GEJIM. Atualmente é funcionário 

público Municipal. “Naquele tempo a matemática era rígida, aplicada, 

ou você sabia ou não sabia. A matemática é a matéria que eu mais 

gosto, é a que eu tenho mais aptidão [...] eu faço aqui [apontando para 

cabeça], enquanto alguém está lá na calculadora eu digo qual é o 

resultado ” (04/06/2018). 

g) MALUSOBA, 61 anos, ex-aluna do Grupo Escolar Lomanto Júnior e do 

Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos, ex-professora do Grupo Escolar 

Luís Carlos Braga e Grupo Escolar Edgard Cardoso de Moura. 
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Atualmente é aposentada. “Eu sei todos os hinos que você perguntar 

para mim, da Bandeira, do Colégio, hino Nacional ” (26/07/2018); 

h) LANUSI, 42 anos, ex-aluno do Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos. 

É funcionário público municipal, é bacharel em Administração Pública 

Municipal pela UNEB. Segundo o entrevistado: “No início eu tinha 

uma aversão a matemática, como nunca tinha estudado, tinha uma tal 

da sabatina, se não me falha a memória era numa sexta-feira que tinha 

a sabatina [...] aí tive que tomar alguns bolos para aprender” 

(26/07/2018); 

i) DOOLMI, 64 anos, ex-aluna do Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos. 

Hoje é funcionária pública municipal, possui uma graduação em 

Pedagogia pela ULBRA. “Naquele tempo a gente era castigado, mas a 

gente aprendia” (27/07/2018); 

j) MASACA, 48 anos, ex-aluna do Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos. 

Hoje é funcionária pública municipal. “Por causa da matemática deixei 

de ganhar presentes, não sou gosto dela” (27/07/2018). 

k) DEBA, 87 anos, morador do município desde 1939, ex-vereador. 

(09/08/2018); 

l) ROREHO, 52 anos, ex-aluna do Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos 

e do Grupo Escolar Luís Carlos Braga. Formada em Magistério 

(Colégio Municipal Américo Souto - CMAS) e Pedagogia 

(Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC), atualmente exerce a 

função de coordenadora pedagógica e destaca “o rigor de antigamente 

me disciplinava e isso não vejo como uma coisa ruim” (09/08/2018). 

m) MAROBR, 56 anos, ex-aluna dos Grupos Lomanto Júnior e Júlio 

Ignácio de Matos, formada em Magistério (CMAS), atualmente é 

agente administrativo na Prefeitura de Aiquara, exerce suas funções 

laborais na secretaria de uma escola do município. “Eu nunca fui muito 

boa em matemática, não gostava de como o professor classificava 

alguns alunos, em mais fraco, fraco, bom...” (09/08/2018). 
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À primeira vista, tomamos o cuidado de fazer uma triagem das 

informações levantadas, onde buscamos cruzar as informações e ligar a outros 

elementos que pudessem validá-las. 

Assim, nesse capítulo dispusemos a traçar o histórico do município, 

apresentando suas características, discorremos sobre a educação, economia e 

cultura. E finalizando, apresentamos o registro da fundação dos grupos 

escolares. As informações que compõem essa sessão foram extraídas dos 

documentos encontrados nas unidades escolares e complementadas por 

informações e relatos fornecidos pelos participantes da pesquisa e ou 

funcionários ligados a essas instituições. 

Os dados referentes a história do Município aqui apresentados, antecedem 

ou suplementam o nosso recorte temporal, vez que os mesmos constituem 

elementos importantes na composição do histórico da Cidade. 

 

2.1. O Município de Aiquara: Caracterização e História 

O Município de Aiquara foi criado em 12 de abril de 1962, através da Lei 

Estadual nº 1.6718, sancionada pelo governador Juracy Magalhães. Sua extensão 

territorial no período de sua criação era de 142 km² e está situada a 402 

quilômetros de distância da Capital Baiana, segundo fontes do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

O município limita-se com os seus vizinhos, ao norte, Jequié e Jitaúna; ao 

sul, Itagibá; a leste, Ipiaú e Itagibá; a oeste, Itagi e Jequié. 

                                                 

8 Disponível em <http://leisestaduais.com.br/ba/lei-ordinaria-n-1671-1962-bahia-cria-o-
municipio-de-aiquara-desmembrado-do-de-jequie-constituido-do-distrito-do-mesmo-nome-e-
obedecendo-os-limites-atuais?q=jequi%C3%A9> acesso em 20 mar. 2018. 
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Figura 1: Divisão Político Administrativa da Bahia 

 

Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI 

 

Aiquara é uma palavra de origem indígena, cujo significado é refúgio das 

preguiças. No projeto de Lei Municipal nº 112/1975, esta denominação liga-se ao 

Rio da Preguiça que corta o município. Do tupi aí ou ay: preguiça; e quara ou coara: 

refúgio, habitat9. Entretanto, versa entre os munícipes e na letra do próprio Hino 

da Cidade10 que o significado do seu nome é caminho da toca, por servir de 

passagem para um lugarejo denominado Toca Bonita.  

Para aqui a história do município conta que para essa fazenda 
que era chamada Preguiça, vinham algumas pessoas de outros 
lugares para... em busca de trabalho, né! Em busca de trabalho 
nas roças. E aqui passavam para a Fazenda Vai quem quer, para 
a Fazenda Toca Bonita. (ALSISA, em 20/12/2017) 

Situada na Região Cacaueira, no sul da Bahia, o município surgiu a partir 

de uma propriedade rural, denominada Preguiça, pertencente primeiro ao 

senhor Honorato José dos Santos e depois ao senhor Juvenal Jeronimo de Oliveira 

que cedeu parte das terras de sua fazenda, dando origem ao pequeno povoado. 

No memorial, Ayquara, sudoeste da Bahia caminha na sua história, Oliveira 

(2001) relata com minúcias a fundação do Município. 

Foi nos idos de 1916, a floresta era densa na região do vale da 
Preguiça [...]. Motivo do habitat gigantesco do animal silvestre 

                                                 

9 Fonte extraída do site Wikipédia, em 20 mar. 2018.  

10 O Hino de Aiquara é uma composição de João Gonçalves Júnior. A canção foi escolhida através 
de um concurso .... 
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denominado Preguiça que predominava naquele oceano de mata 
virgem. [...] 
Mas, ainda em 1916, caçadores ou bandeirantes que rumavam de 
outras paragens, principalmente do sertão ou mesmo do 
recôncavo da capital do estado, ou seja, Areia, hoje Ubaira, 
Jiquiriçá, Santo Antonio de Jesus, Caldeirão, hoje Itaquara, Toca 
da Onça atualmente Jaguaquara e outras regiões de maior 
distância. Ali fundaram uma nova moradia, plantando bandeiras 
do aqui fico. 
Dentre esses bravos pioneiros figuramos o nome de Honorato 
José dos Santos [...]. 
Em 1918 entrou Juvenal Jeronymo de Oliveira, o conhecido Nono 
associado a firma Oliveira e Filho estabelecida na Fazenda Pontal 
da Volta Funda na margem do Rio de Contas. (OLIVEIRA, 2001, 
p. 34) 

No relato de Oliveira, Juvenal Jeronimo se estabelece em uma fazenda 

situada a 8km da fazenda que viria a surgir o município. A posterior aquisição 

da gleba viria a ocorrer em 1920. De acordo com o relato, as terras do município 

já pertenciam ao município de Jequié BA. 

Em 1920, o Intendente de Jequié [...] enviou para as matas, dois 
fiscais afim de recadastrar todas as posses, porque os 
proprietários somente iam na sede do município quando 
efetuaram o negócio e nunca mais apareceram para pagar os 
impostos dos locais das terras que se diziam do Estado. Eram 
quase todos documentos passados como dizem ao pé do pau, 
porém precisava de renda para conserto de estradas, que não 
tinham condições de se trafegar mesmo montado a cavalo. [...] 
Foi quando verificaram que os impostos da gleba que pertenciam 
a Honorato José dos Santos, estavam em dívida ativa desde que 
comprou e lançou para sua segurança jamais pagou os impostos 
[...] talvez por motivo do desentendimento que teve com a sua 
companheira Zeferina, como ele Honorato separou-se da 
Zeferina deixou justamente 20 hectares para ela. (OLIVEIRA, 
2001, p. 36) 

O município mandou notificar ao senhor Honorato a dívida existente, 

entretanto, o devedor não apresentou nenhuma solução o que levou a fazenda a 

leilão naquele mesmo ano, sendo a propriedade arrematada pelo senhor Juvenal 

Jeronimo. 

Nesse mesmo ano, 1920, já Zeferina tinha se mudado. O 
arrematante floresceu no seu pensamento uma criação de um 
arraial afim de abrigar os que ali aportavam a procura de dias 
melhores, e sempre se hospedavam nas casas dos mais 
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afortunados, não deixando de incomodar os familiares. Assim 
procedeu a demarcação e retirando uma determinada parte. 
Foram feitas provisoriamente a abertura de ruas, uma praça 
onde se realizou a primeira feira num Sábado. A rua que mais 
cresceu foi a da Palha que depois foi chamada rua de Areia (hoje 
J. J. de Oliveira) logo depois a do comércio (OLIVEIRA, 2001, p. 
37). 

Inicialmente, o vilarejo chamou-se Arraial da Preguiça, entretanto, a 

esposa do proprietário, a senhora Celsina, que era devota de Nossa Senhora da 

Conceição sugeriu ao esposo que o lugarejo deveria chamar Arraial da 

Conceição: 

E no dia 07 de dezembro daquele ano, foi construído às pressas 
um círculo com pequena cobertura com palhas de coqueiro. 
Erguendo-se ali um altar de amontados de caixotes forrados de 
toalhas de renda e enfeitadas com os perfumados jasmins 
silvestres [...]. E na madrugada de 8 de dezembro acordou a 
pequena população que estia no mini grupamento de casas e 
taipas coberta de palhas. 
Eram apenas dois arruados e uma pequena praça. Um “velho 
gramofone” vitrola antiga... a tocar o Hino Nacional e uma 
alvorada de fogos e tiros de cabina para os ares, [...] e às 8 horas 
era celebrada a primeira Missa no Arraial do Preguiça com o 
nome de Conceição. O celebrante foi o vigário Altino Freire, 
costumeiro hospede do sitiante Jovino Souto (OLIVEIRA, 2001, 
p. 37). 

Alguns anos depois, estas terras passaram para o domínio público com o 

nome de ″Arraial da Conceição″.  No entanto, esse nome foi mudado, por meio 

de um plebiscito realizado no ano de 1924 em que foi aprovado o nome Aiquara. 

Então, depois da construção de algumas casas nessa fazenda que 
o proprietário cedeu posses para o povo fazer casas, aí passou 
ser arraial, que deram o primeiro nome Arraial da Conceição e 
através de um plebiscito deram o nome de Aiquara (ALSISA, em 
20/12/2017) 

Com o crescimento da vila, Aiquara em 1932 foi elevada à categoria de 

distrito, pertencente ao município de Jequié BA, através do decreto estadual nº 

8143, de 08 de setembro de 1932. Enquanto distrito, Aiquara ficou indexada ao 

território jequieense até a sua emancipação em 1962 e em divisão territorial 

datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede. 
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Quando emancipada, Aiquara, por força da sua Lei de criação que 

estabeleceu que seus munícipes elegessem seus representantes em eleição em 07 

de outubro daquele ano. No Quadro abaixo, apresentamos os primeiros 

legisladores: 

Quadro 5: Primeiros representes eleito em Aiquara BA 

Nomes Função 

Dorival Rodrigues Alves  Prefeito Municipal  

Filomeno Costa Galvão Presidente da Câmara de Vereadores  

Dorival Souza Barreto Vice-presidente da Câmara Vereadores  

Hélio Santana Câmara 1ª Secretário da Câmara de Vereadores  

Aloísio Rebouças de Jesus  2º Secretário da Câmara de Vereadores 

Rafael Bernardo Santos Vereador 

Nilton Gonçalves dos Santos Vereador 

Aurélio dos Santos Borges Vereador 

Américo Duarte Souto Vereador  

Aloísio Vaz Lacerda Vereador  

Moacyr Vianna Vereador 

Fonte: Elaborado por Zenildo Santos/Claudinei de Camargo Sant’Ana 

 

Nessa legislatura os representantes foram eleitos por dois partidos 

políticos, o Partido Social Democrático – PSD e o Partido Republicano – PR. Com 

a instauração do regime militar, houve nos país a destituição dos partidos 

políticos e na segunda legislatura todos os representantes políticos foram eleitos 

pelo partido Aliança Renovadora Nacional11. De acordo os dados levantados na 

Câmara de Vereadores até o ano de 1977 não existia a função de vice-prefeito. 

                                                 

11 Partido fundado em 4 de abril de 1966, a ARENA era um partido político 
predominantemente conservador. A sua criação se deu em decorrência do Ato Institucional 
Número Dois, de 27 de outubro de 1965, e do Ato Complementar nº 4, de 20 de novembro de 
1965. Ambos foram baixados pelo regime militar e terminaram com o pluripartidarismo existente 
no Brasil. Em decorrência da criação deste partido, foram extintos os 13 partidos políticos 
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Figura 2: Ato de Instalação do Município em 07 de abril de 1963 

 

Fonte: Acervo pessoal DEBA, cedido em 09/08/2018  

 

Desde a sua emancipação até os dias atuais, o município teve 14 

legislaturas, destas, a oitava marcou a história política do município, tendo o seu 

representante do executivo passado pelo processo de Impeachment. Em 1996, no 

dia 07 de julho o então prefeito Moacyr Viana Júnior foi casado pela Câmara 

Municipal por desvio de dinheiro. O seu vice-prefeito renunciou ao cargo e 

assumiu o poder executivo o então presidente da Câmara de Vereadores, o sr. 

Sebastião Arquimínio da Silva. 

A representação feminina na Câmara de Vereadores foi marcada nas 

legislaturas dos anos 1971 a 1973, 1974 a 1977, 1973 a 1988, 1989 a 1992, 1993 a 

1996, 1997 a 2000, 2005 a 2008, 2009 a 2012 e na legislatura atual que vai de 2017 

a 2020. A primeira vereadora do município foi a Sra. Marinalva Santos e a última 

eleita em 2016 a sra. Mirian Batista Sanches12. Dos 14 mandatos, a mulher esteve 

                                                 

legalizados no País e determinada a implantação do bipartidarismo. Seus membros e eleitores 

eram chamados de "arenistas". (Fonte: em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_ 

Renovadora_Nacional > acessado em 21 mai. 2018) 

12 Eleita pelo Partido dos Trabalhadores, com 243 votos  
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presente em nove, no entanto, nenhuma chegou a presidência da Câmara, apenas 

a compôs a diretoria da casa assumindo o cargo de primeira ou segunda 

secretária. 

Atualmente, Aiquara possui pouco mais de 4.602 habitantes, segundo 

dados do Censo Demográfico13 de 2010. Sua economia está baseada em 

atividades da agricultura familiar e agropecuária. 

Regida pela sua Lei Orgânica, promulgada em 12 de Abril de 1990. O 

município é composto da sede (município) e um Povoado. O povoado 

denominado de Palmeirinha, foi criado pela Lei 142, de 02 de maio de 1981, está 

situado às margens da BR 330, a 13 km do município, possui uma escola, criada 

em 1985, que atente alunos de 1º a 5º ano do ensino fundamental. Diferente da 

sede, no Povoado o padroeiro é São José. 

O parágrafo primeiro, do quarto artigo, da Lei Orgânica expõe sobre a 

coleção dos símbolos do município:  o Brasão, a Bandeira e o Hino. Segundo o 

documento, “representativos da sua cultura e história, estabelecido na forma da 

Lei”. 

O Projeto de Lei nº 112 de 2 de fevereiro de 1975, dispõe sobre a 
criação destes símbolos. O artigo primeiro versa sobre a criação 
do Brasão de Armas, complementados pela Bandeira, Estandarte 
e pelos selos. 
 O brasão, descrito no artigo segundo é composto dos seguintes 
elementos: 
Art. 2º - [...] Escudo esquartelado por linhas ondas: I de azul, uma 
flor de Liz prata: IV, de azul; II e III murado por tijolos 
pratalavrados de preto em nove laços; Insígnia constituída de 
uma coroa mural de prata, com quatro torres, que é a cidade 
municipal. Por Lema: “Primo Progressu” de prata sobre listel 
azul. (AIQUARA, 1975) 

Na justificativa para a criação destes símbolos, o prefeito Américo Duarte 

Souto explica que os símbolos foram criados com inspiração nos dispositivos da 

Constituição da República. Alega o prefeito que os símbolos heráldicos contêm 

                                                 

13 Fonte disponível no site do IBGE em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/aiquara/ 
panorama acesso em 20 de mai. 2018.  
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características históricas como elementos assumidos na constituição do 

município. 

A linha ondada representa o Rio da Preguiça, sua principal marca 

geográfica. Os carteis murados representam o Arraial da Conceição e a Cidade 

Emancipada.  A Flor de Liz representa a padroeira do Município, Nossa Senhora 

da Conceição, de onde se derivou o nome do Arraial. A frase Primo Progressu 

alude aos primeiros passos de construção do município. 

 

Figura 3: Brasão do Município de Aiquara 

 

Fonte: http://www.sensacaotermica.com.br/aiquara-ba/ acesso em 21 mai. 2018 

 

A Bandeira, de cor azul e branco, outro símbolo municipal, é composta dos 

elementos heráldicos existentes no Brasão município, foi criada pela Lei nº 

95/1972, de vinte de setembro de 1972. Tem a dimensão de 152cm² de pano, 

devendo ser confeccionada em tecido “filete”. No parágrafo único do artigo 

quinto do Projeto de Lei nº 112/75 versa que “a bandeira será hasteada 

publicamente nas unidades municipais, juntamente com o Pavilhão Nacional e a 

Bandeira do Estado” 
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Figura 4: Bandeira do Município de Aiquara 

 

Fonte: http://semecaiquara.blogspot.com.br/2012/04/cinquentenario-de-aiquara-ba.html 
acesso em 21 mai. 2018 

 

Acompanha a Bandeira municipal, o Estandarte do Município, expresso 

com a seguinte descrição: 

Art. 5º - O Estandarte terá haste de madeira de lei, cuja 
extremidade superior recebe uma ponta em lança de metal, 
podendo a haste ser inteiramente de madeira conservando a 
ponta em lança. O pano do Estandarte será ajustado a haste por 
quatro braçadeiras de pano filete com 22cms de altura cada uma, 
e por dois cordões trançados (um azul e outro branco) junto ao 
campo em toda a orla formando dois laços nas extremidades 
juntos à haste e terminadas em quatro borlas de branco e preto, 
sendo duas na parte inferior e duas na parte superior. 
(AIQUARA, 1975) 

 

Já o Hino da Cidade foi adotado no ano de 2007, por meio de um concurso 

cultural para escolha do Hino. A competição passou por seletivas e a grande final 
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culminou nos festejos do aniversário da cidade  daquele ano, cuja a composição 

vencedora foi do cidadão João Gonçalves Junior14. 

Hino de Aiquara15 
 
Um lugar escolhido a dedo por Deus, o Arraial da Conceição. 
Revelou-se imponente e notório para toda região. 
 
Feito o Éden na terra a tua beleza refulgiu e se fez perceber 
Na história já era presente evidente sim, era você. 
 
Isso fez evolver-se à cidade o caminho da toca chegou 
Aiquara agora é o seu nome assim o seu povo a chamou. 
 
Com trabalho e esforço Aiquara surgiu 
Dia doze de Abril. 
 
Afeiçoam-se os que a conhecem pelo teu céu de anil 
Aiquara pelas tuas praças, ruas, jardins e rio. 
 
Nossa gente sempre hospitaleira resoluta e de bom coração. 
O trabalho é a nossa força e a paz é o nosso pendão. 
 
Nosso povo é nossa cultura nunca vai se deixar apagar 
O fulgor que tem esta terra nunca deixe também de cantar. 
 
Com trabalho e esforço Aiquara surgiu 
Dia doze de Abril. 
 
Já com leme nas mãos teu destino vai estar sempre marcado e 
certo, sim, avante seguimos com força Aiquara, primo progresso. 
Com ardor foste tu construída um estalão é para quem 
contemplar as grandezas que tem esta terra não se ver em 
nenhum outro lugar. 
 
Com pujança teu povo entoa em uníssono e com altivez 
Levantando o estandarte de Aiquara, cantemos mais uma vez. 
 
Com trabalho e esforço Aiquara surgiu 
Dia doze de Abril. 

                                                 

14 Compositor e cantor musical, integrante da Banda Evangélica Tribo de Levi. No ano da 
composição do hino, João Goncalves tinha 22 anos. Pela composição do hino ganhou além do 
troféu e um prêmio em dinheiro.   Atualmente é funcionário público. 

15 (Fonte: https://pt.wikisource.org/wiki/Hino_do_munic%C3%ADpio_de_Aiquara ) acesso 
em 22 jun. 2018 
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Aspecto Cultural  

No tocante a cultura, são consideradas festas tradicionais em Aiquara, 

folia de reis, juninas (tradicional no nordeste do país) e da Padroeira. São eventos 

marcados por grande envolvimento popular, no entanto, as festas juninas são as 

que mais atraem a população aiquarense. Segundo as ex-professoras depoentes 

participantes desta pesquisa, muito comemorada nas escolas do município. 

Nesta festa, além da cultura de acender a fogueira, do preparo das 

comidas típicas e da intensidade das músicas de forró característicos do período, 

há em Aiquara o tradicional desfile do Licor do Jegue. Um bloco de São João que 

surgiu a partir de uma adaptação de um  bloco semelhante em uma cidade da 

região, conforme descreve Santos (2016)16 sobre a origem desta tradição ao fazer 

entrevista com alguns fundadores: 

Tudo começou com uma conversa com minha colega de trabalho 
na Câmara de Vereadores da Cidade e também professora da 
rede estadual. Ela me contou que numa viagem a uma cidade da 
região na época de micareta viu no cortejo da festa um jegue 
enfeitado com caixas de som. Lá o chamavam de “Jegue 
Elétrico”; essa curiosidade chamou a sua atenção e ela viu e ficou 
encantada (SANTOS, 2016, p.5) 

De acordo a descrição de Santos, a ex-professora pensou na ideia de 

contextualizar para festa junina o episódio presenciado na micareta, a partir daí, 

inserir o jegue na festa de São João e para nomear o evento pensaram em um 

nome que o lexema “jegue” estivesse presente juntamente com outro que 

caracteriza a festa junina. Arrazoaram chamar “jegue milho” ou “jegue licor” e 

utilizando o trocadilho optaram por “Licor do Jegue”. 

                                                 

16 Trabalho de Conclusão de Curso, depositado na Secretaria de Curso de Licenciatura em 
Ciências Sociais do Programa de Formação de Professores (PARPOR), da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia. 
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Figura 5: Desfile Licor do Jegue – São João 1986 

 

Fonte: Acervo pessoal do cidadão João Gonçalves Júnior 

 

Assim, no início dos anos de 1980 apareceu uma na cultura junina de 

Aiquara, um evento que traria ao São João aiquarense uma tradição que se 

popularizou e permanece até os dias atuais, com um intuito de animar os festejos 

juninos, visto que 

Nesta época, o São João de Aiquara-Bahia ainda era realizada de 
casa em casa. Não havia bandas ou grupo musicais de forró 
tocando nas ruas para as grandes multidões e para que ficasse 
animada se criou o “Licor do Jegue”. Enfeitaram o jegue com 
motivos juninos e colocaram pendurados em seu lombo dois 
“carotes” (barris de feito de madeira de tamanho médio que 
serviam para armazenar bebidas) cheiros de licor de jenipapo. 
Na caminhada pelas ruas da cidade de porta em porta, o jegue 
era guiado por um menino; seguido por uns poucos foliões 
caracterizados com vestimentas caipiras e um casal vestido de 
noivos. (SANTOS, 2016, p.5-6, grifos nossos). 

Desde a primeira versão do desfile do Licor do Jegue até os dias atuais, 

essa manifestação passou por algumas transformações para que pudessem tornar 

a festa atrativa. Em 1982, a prefeitura municipal passou a conceder incentivos 

financeiros para a realização do evento. O aprimoramento da festa foi 

acontecendo com algumas ideias e sugestões de alguns moradores para tornar o 

evento mais atrativo.  
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Um médico, por exemplo, que residia na cidade e gostava muito 
das manifestações folclóricas, deu a ideia de colocar uma noiva e 
o noivo caracterizados com a tradição junina. Sentados em uma 
carroça puxada também por um jegue [...] percorriam todas as 
principais ruas se comportando de forma cômica e bem 
humorada.  

Com a popularização da festa, o “Licor do Jegue” foi se adequando as 

questões referente ao crescimento. De alguns anos para cá, o bloco passou a ser 

organizado como “festa de camisa”. Os foliões adquirem uma camisa oficial que 

identifica o evento, no entanto, qualquer pessoa que não tenha a vestimenta pode 

desfilar normalmente. Para atender a quantidade de foliões, um trio com banda 

de forró anima e conduz o circuito pelas ruas da cidade. 

Mesmo atingindo um grande público atualmente, o desfile não consta 

registro de brigas, tumultos ou agressões em seu percurso. Neste evento, a 

comunidade aiquarense que não acompanha o desfile, prestigia-o das portas e 

janelas de suas casas, acenando para a multidão composta por pessoas de 

diversas classes sociais e gênero. 

Outra manifestação cultural que perdurou no município foi o projeto S.O.S 

Cultura, idealizado pelo diretor do Colégio Municipal Américo Souto - CMAS, o 

sr. Railton Cesário Ferreira. O projeto vigorou entre nos anos 90 e envolvia todo 

o alunado do CMAS 

Figura 6: SOS Cultura  1990 
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Fonte: Acervo institucional Colégio Municipal Américo Souto  

 

Em entrevista, o ex-diretor relata que o projeto teve início quando ele era 

professor de língua portuguesa do Colégio Municipal Américo Souto, na 

tentativa de tornar suas aulas mais dinamizadas e atrair o aluno e a comunidade 

ao colégio. Segundo o professor, as atividades culturais eram realizadas pelas 

suas turmas, com a sua supervisão. Eram direcionadas atividades que todos 

pudessem participar, independente do credo religioso. 

De acordo, com o entrevistado, nesta época, havia no CMAS muitos 

evangélicos, inclusive a direção, então, para que todos pudessem participar e 

serem avaliados na sua disciplina, eram pensadas para esse público as atividades 

que pudessem ser realizadas. 

A partir do início da década de 90, quando assume a direção do CMAS, o 

projeto passa a se chamar S.O.S Cultura. Nesse período, não compunha elemento 

de nenhuma disciplina e a participação envolvia alunos e pessoas da comunidade 

que quisessem fazer alguma apresentação. Os alunos que se interessavam pelo 

projeto, se encaixavam naquilo que melhor se desempenhavam e fazia ensaios 

ou trabalhos relativos ao S.O.S no turno oposto as aulas. 

As apresentações culturais se desenvolviam em torno de temas referentes 

ao samba, novelas de época, casamento do século, o carnaval local, folclore, festa 

de vaqueiro, Movimento Sem-terra, o grito do berrante, apresentação de 

personagens que marcaram a teledramaturgia brasileira, entre outros. 

O evento passou a ser anual, houve adesão das escolas primárias 

municipais que se apresentavam também. Sempre acontecia em um sábado na 

quadra poliesportiva do colégio. O ex-diretor ao detalhar o evento, disse que 

antes das apresentações na quadra, organizava um desfile pelas ruas da cidade 

com o intuito de convidar a comunidade para prestigiar as apresentações e em 

geral dava certo, muita gente ia para quadra que lotava as arquibancadas para 

assistir as manifestações culturais. 
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De acordo com o entrevistado, após a sua saída da direção do colégio, não 

houve prosseguimento do projeto, visto que houve mudança de governo no 

município, fazendo realocação de funcionário, inclusive ele foi para o ensino 

primário e a nova direção do CMAS não quis dar continuidade ao projeto por ser 

muito dispendioso. 

 

Aspecto Educacional  

Partindo da perspectiva sócio histórica, a escola enquanto instituição 

insere-se em um contexto mais amplo da sociedade e ela carrega consigo as 

nuanças dessa sociedade. Nesse sentido, procuramos descrever, a partir das 

fontes cedidas pela Secretaria de Educação do Município e outros órgãos da 

esfera municipal, bem como dos participantes desta pesquisa, uma linha histórica 

da educação do município. 

A cargo do município, as escolas em Aiquara, por muito tempo, consistia 

em escolas isoladas, funcionando em localidades rurais.  

Figura 7: Escola isolada Município de Aiquara (1964) 

 

Fonte: Acervo Pessoal Deba 
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Essa modalidade de escola, foi definida por Boaventura (1977), em uma 

palestra na Universidade Federal da Bahia – UFBA, quando assumia a Secretária 

de Educação e Cultura do Estado da Bahia, como: 

Na Bahia, chama-se de escola isolada à escola unitária, escola de 
um só mestre, que tem a seu cargo crianças de distintas idades e 
graus de ensino, funcionando em uma única sala [...] é aquela 
que não subdivide-se em classes de acordo com o grau de 
instrução ou outras características dos alunos (BOAVENTURA, 
1977, p. 11). 

Sobre o funcionamento, ainda, dessa modalidade de escola no estado, na 

década de 70, o secretário descreve como condições: 

Os países que lideram o desenvolvimento educativo mundial 
continuam a utilizar esse sistema nas regiões onde as 
dificuldades de transporte ou de financiamento não permitiram 
reagrupar os alunos das localidades pequenas em escolas 
centrais, com ou sem internato. b) apesar de suas deficiências, a 
escola completa de professor único oferece indiscutíveis 
vantagens sobre o triplo aspecto pedagógico (estudo do 
ambiente, trabalho de grupo e trabalho individual), humano 
(atmosfera da família, relações e cooperações com os 
companheiros) e social (extensão da influência da escola e sua 
contribuição para a educação de adultos). Esses argumentos 
favoráveis à permanência deste tipo de estabelecimento de 
ensino conduzem, especialmente, a três questões: localização no 
meio rural, confronto com a escola graduada e sua organização 
(BOAVENTURA, 1977, p. 11) 

Percebe-se na fala do representante da pasta da educação baiana que a 

manutenção destas escolas se dá por questões financeiras, vez que diminui os 

custos de construção de novas escolas, manutenção das unidades pelos 

municípios e ainda pela localização. Essas unidades geralmente eram instaladas 

no meio rural. Boaventura (1977, p. 11) também justifica a persistência desse 

modelo: 

À primeira vista e dadas as circunstâncias em que a 
encontramos, somos tentados a condená-la ou a suprimí-la. Mas 
o problema não é só nosso. É universal. Observa José Martinez 
Aguiar: Parecerá fora de lugar falar, em fins da primeira metade 
do século XX, dessa classe de escola; porém não devemos 
esquecer que mais de 60% das que funcionam no mundo inteiro 
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e que enquanto existam pequenos núcleos de população e o 
problema de transporte e alimentação não se resolve, continuará 
funcionando esse tipo de centro de ensino.  

Boaventura, reconhece a precariedade do funcionamento dessas escolas, 

mas justifica que essa não é uma prática exclusiva do estado baiano, explicando 

por meio dos dados de um estudo levantado pelo pesquisador mexicano que 

funcionamento desta possibilita a escolarização no meio rural, menciona a 

eliminação da dificuldade do transporte escolar e diminui o custo de construção 

das escolas centralizadas.  

Figura 8: Escola Municipal situada na Fazenda do Sr. Miguel Limeira (1964) 

 

 Fonte: Acervo Pessoal DEBA 

Na figura acima, apresentamos uma escola isolada que funcionava no 

município de Aiquara no ano de 1964. Essa escola funcionava em uma fazenda, 

onde hoje é o povoado de Palmeirinha (distrito do município), em uma casa 

cedida pelo proprietário da fazenda que atendia a educação das crianças daquela 

região. 

Conforme ressalta Boaventura (1977), o funcionamento deste tipo escola 

unitária poderiam ocorrer em qualquer localidade onde existisse clientela (vila 

ou distrito, povoado e até mesmo, numa fazenda). Assim, a condição para 

existência desta modalidade escola é a existência de número de alunos necessário 

para o seu funcionamento. 
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2.2. Fundação do Grupo Escolar Lomanto Júnior  

Antes mesmo da emancipação do Município e da instalação dos Grupos 

Escolares Luís Carlos Braga, Júlio Ignácio de Matos e do Edgard Cardoso de 

Moura, havia no município Grupo Escolar Lomanto Júnior. A depoente Alsisa, 

afirma ter cursado o ensino primário nesse grupo escolar por volta do ano de 

1958. 

Figura 9: Alunos do GELM 

 

Fonte: Acervo Pessoal Deba  

 

De acordo com os dados levantados, o Grupo Escolar Lomanto Júnior foi 

criado em 1954. Essa informação foi encontrada em uma pasta no Grupo Escolar 

Luís Carlos Braga, contendo o extrato publicado no Diário Oficial do Estado da 

Bahia, de 20 de dezembro de 1995, do resumo da criação da instituição. 
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Figura 10: Extrato do Ato de Autorização de funcionamento do GELM 
 

Fonte: Diário Oficial da Bahia, 20/12/1995 

Deste documento, coube-nos pesquisar outras fontes que possibilitassem 

encontrar mais dados do histórico do GE. Foi encontrado um decreto Municipal 

nº 1.568, datado de 03 de julho de 1995, que cria o GE, este, retroagem os efeitos 

ao ano de 1954. 

O prefeito municipal da época, ao assinar o Ato Municipal, justifica 

elaboração deste documento naquele ano retroagindo seus efeitos a 1954, devido 

à ausência de um ato legal que criasse o grupo escolar e pelo mesmo já estar 

funcionando a 38 anos até aquela data. Assim, o GELJ situado a Praça João XXIII, 

dotado de 04 salas de aulas com capacidade para duzentos alunos, funcionava 

em dois turnos. 

 

2.3. Fundação do Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos  

A construção do Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos foi uma realização 

do Governo Estadual, do então governador Antônio Lomanto Júnior. De acordo 

a placa de inauguração, (Figura 12) a obra do prédio iniciou-se em outubro de 

1964 e a inauguração se deu em 25 de maio do ano subsequente.  



65 

 

Figura 11: Placa de inauguração do Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos 

 
Fonte: Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos  

 

 

Figura 12: Reprodução da placa de inauguração do Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos 

 

Fonte: Reproduzida pelos autores   
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A construção do prédio é uma realização conjunta entre os governos 

brasileiro e norte-americano, dentro do programa Aliança para o progresso17. 

Para realização da obra, o governo baiano, através da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE18, firmou convênio com a USAID19, 

órgão responsável pelo financiamento da obra. 

Os chamados Acordos MEC-USAID (Ministério da Educação e Cultura - 

United States Agency for International Development) visavam a participação de 

técnicos da agência estadunidense na organização direta do sistema educacional 

brasileiro. 

Clark; Nascimento e Silva (2005, p.5) explicam que esses acordos, 

deram a USAID um poder de atuação em todos os níveis de 
ensino (primário, médio e superior), nos ramos acadêmicos e 
profissional, no funcionamento do sistema educacional, através 
da reestruturação administrativa, no planejamento e 
treinamento de pessoal docente e técnico, e no controle do 
conteúdo geral do ensino através do controle de publicação e 
distribuição de livros técnicos e didáticos. 

                                                 

17 Programa de ajuda externa norte-americano direcionado para a América Latina, idealizado 
nos primórdios da administração Kennedy e implantado nos anos subseqüentes. Aliança para o 
Progresso foi concebida como um programa americano de ajuda econômica para as reformas 
sociais, aliado a um conjunto de novas regulações comerciais, especialmente focado na América 
Latina. A ajuda externa dos anos 60 significou uma projeção do poder americano no Brasil em 
uma escala talvez nunca alcançada antes ou depois. Poder econômico, poder político, poder 
psicológico de convencimento e persuasão da validade do “american way of life”. A Aliança pode 
ser entendida como uma vasta operação de intervenção econômica e política, disposta em campo 
como um baluarte dos interesses americanos, garantidos através de meios positivos ou 
“construtivos”, em uma escala até então não tentada e em aliança com as elites locais confiáveis. 

(RIBEIRO, 2006, p.365, grifos do autor) 
 

18 Criada pela Lei 3.692, de 1959, no governo do presidente Juscelino Kubitschek, a SUDENE veio 
substituir o modelo dos dois órgãos precedentes a ela, o Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) e Conselho de Desenvolvimento do Nordeste 
(CODENO). Tinha como objetivo encontrar soluções que permitissem a progressiva diminuição 
das desigualdades verificadas entre as regiões geoeconômicas do Brasil. (Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Superintend%C3%AAncia_do_Desenvolvimento_do_Nordeste, 
acesso em 22 de ago. 2018) 

19 De acordo com Ribeiro (2006, p.384), no ano de 1964 a USAID investiu no Brasil o montante 
de US$ 200 milhões de dólares para execução de projetos e convênios dentro do programa Aliança 
para o Progresso. Do ano de 1961 a 1967 foram direcionados cerca de US$ 712 milhões de dólares 
de ajuda ao país. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Superintend%C3%AAncia_do_Desenvolvimento_do_Nordeste
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O Histórico da Criação, documento cedido pela direção da escola, 

contendo um breve histórico, a instituição estudada iniciou seu funcionamento 

em 1966, oferecendo o curso primário de 1º ao 5º ano. A unidade escolar foi 

inaugurada no dia 25 de maio de 1965. A nomeação da unidade escolar foi uma 

homenagem ao primeiro professor leigo do município, trazido para a localidade 

quando ainda era Arraial. 

No livro de Termo de Posse, datado de 10 de outubro de 1966, a delegada 

de ensino, dá posse às primeiras professoras que lecionaram no ano de 

inauguração da instituição que tiveram as atividades iniciadas em 05 de março 

daquele ano. 

Figura 13: Termo de posse da ex-professora (1966) 

 

Fonte: Arquivo Institucional do GEJIM 

 

O Grupo Escolar foi mantido pelo governo do Estado da Bahia até o ano 

de 2005, quando o ensino primário passou a ser de responsabilidade do 



68 

 

município e a escola deixou de ser chamado grupo escolar e passou a ser 

chamada de Escola Municipal Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos. 

 

2.4. Fundação do Grupo Escolar Luís Carlos Braga  

O Grupo Escolar Luís Carlos Braga foi fundado em 1972 através da Lei 

Municipal nº 99/72. De acordo a lei, o prédio construído no Centro Educacional 

Presidente Médici, área reservada para concentrar as escolas e ginásio do 

município, servirá para difusão do ensino primário. Ainda segundo o ato de 

criação, o nome dado a prédio foi uma homenagem ao Deputado Estadual Luís 

Carlos Braga.  

Nas atas de exames finais deste grupo escolar, o cabeçalho identifica esta 

unidade de ensino como Escola Anexa do Ginásio Municipal Américo Souto.  

Figura 14: Ata de Exame final da Escola Anexa ao Ginásio M. Américo Souto (GELCB) 

 

Fonte: Arquivo Institucional do GELCB 
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As escolas anexas foram instituições criadas com o intuito de “preparar 

candidatos ao curso normal, e oferecer aos normalistas os meios da prática, são 

duas idéias que devem ter grande influência no melhoramento do 

estabelecimento. (PROVÍNCIA, 1874). 

De acordo com a Lei Orgânica do Ensino Normal do ano 1946, a criação 

dessas instituições era uma condição para o funcionamento do curso normal. 

Art. 42. Os estabelecimentos, municipais ou particulares, que 
desejarem outorga de mandato de ensino normal, deverão 
satisfazer às seguintes exigências mínimas: 
[...] 
f) existência de escola primária anexa, para a demonstração e 
prática de ensino. (BRASIL, 1946) 

Ainda, a Lei obrigava a manutenção de escolas primárias anexas pelas 

escolas normais: 

Art. 47. Todos os estabelecimentos de ensino normal manterão 
escolas primárias anexas para demonstração e prática de ensino. 
§ 1º Cada curso normal regional deverá manter, pelo menos, 
duas escolas primárias isoladas. 
§ 2º Cada escola normal manterá um grupo escolar. 
§ 3º Cada instituto de educação manterá um grupo escolar e um 
jardim de infância. (BRASIL, 1946) 

 Os participantes desta pesquisa não souberam responder ou não se 

recordaram desta fase do GELCB. Eles se referiram que a instituição era mantida 

pelo governo do Estado. Porém, conforme indicam as fontes (Ata de exame final 

do ano de 1971, conforme Figura 14, apresentada anteriormente), ao que parece, 

a instituição era mantida pelo município até o ano de 1972, quando deixa de ser 

escola anexa do Ginásio e passa a chamar-se Grupo Escolar Luís Carlos Braga, 

através da Lei Municipal 99/72. 

Ainda resta um questionamento se a denominação “escola anexa” tinha a 

denotação do exposto acima, como espaço para formação ou apenas uma 

unidade escolar que estava próximo a ginásio, vez que o ginásio neste ano ainda 

não tinha o curso de formação de professores. As informações obtidas na 

Secretaria do CMAS é que não há registro que o ginásio na época tivesse alguma 

escola de aplicação. Uma ex-funcionária aposentada da instituição disse que no 
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período que tomou posse e passou a trabalhar na secretaria do ginásio, havia uma 

turma de primário funcionado no prédio do ginásio, ela só não se recordava a 

que escola pertencia. 
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CAPÍTULO III: PRÁTICAS DO ENSINO DE MATEMÁTICA NOS GRUPOS 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE AIQUARA BA  

Ao fazer uma análise da produção brasileira a respeito dos grupos 

escolares Souza e Faria Filho (2006) certificam que, de modo geral, as pesquisas 

apontam para o momento de implantação da escola pública primária em cada 

localidade e que nessas produções sobressaem o uso de documentos antes 

ignorados: relatórios, provas de alunos, atas, ofícios, correspondências, 

periódicos educacionais e outros. Nesse sentido, inserindo-se nessa realidade, 

nos propomos a investigar a implantação e o ensino nos grupos escolares de 

Aiquara. 

Semelhantemente à dificuldade encontrada na busca de fontes que 

pudéssemos construir a história do município, também esbarramos na mesma 

dificuldade para encontrar as fontes escolares. Esta pesquisa teve início, em um 

momento que houve uma mudança de governo na cidade, com realocação de 

funcionários para outros setores ou mesmo a contratação de novos funcionários 

constitui o primeiro entrave para localização das fontes. 

Nesse quesito, a documentação sobre as escolas, especificamente “os mais 

antigos”, ninguém soube explicar onde estão arquivados. Atribui-se ao 

desconhecimento que quando foram municipalizados, a documentação referente 

aos grupos escolares deveria ter ficado na unidade para consultas, entretanto, os 

dirigentes das instituições desconhecem o paradeiro de alguns documentos. 

Diante de tais entraves, buscamos nos arquivos das instituições 

documentos relacionados ao currículo, quadro de alunos, proposta pedagógica, 

indícios ou vestígios da sua cultua manifesta, quadro de professores que dela 

participaram.  

Assim, os diretores disponibilizaram os arquivos e pastas disponíveis para 

que pudéssemos realizar o levantamento dos dados e a partir das fontes 

catalogadas ou produzidas nos grupos escolares pesquisados. Nosso trabalho 

consistiu em selecionar aquelas que mais elementos ou respostas pudessem abrir 

caminhos para responder à questão da pesquisa e posterior tarefa de análise.  
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Os documentos apresentados são oriundos do acervo escolar das escolas 

pesquisadas e das Instituições mantenedoras (secretarias estadual e municipal de 

educação e dos órgãos responsáveis pelo arquivamento de documentos) já 

informados anteriormente. 

Buscamos trabalhar, à luz das fontes catalogadas, constituídas de 

documentos institucionais ou pessoais, seja mediante os relatos ou depoimentos 

o conceito de cultura escolar. Para apresentação e análise dos dados, discorremos 

sobre a prática educacional e a cultura escolar encontradas nos documentos  

Vale ressaltar que a cultura escolar exposta nessas seções pretende 

explicitar a cultura vivida no interior da escola, isto é, voltada para o 

funcionamento interno. Pretendemos dar conta de analisar como os professores 

e alunos lidavam com as normas postas e como reagiram frente aos dispositivos 

pedagógicos vigentes naquela época. 

Assim, evocamos que as fontes possam fornecer os elementos que 

componha a história das disciplinas escolares definidos por Julia (2001): as 

normas e pelas finalidades que regem a escola; o papel desempenhado pela 

profissionalização do trabalho de educador; e, os conteúdos ensinados e das 

práticas escolares. 

Concordamos com a opinião de Vidal (2005, p. 4), que essas fontes podem 

indicar os vestígios da história das práticas escolares. 

Essa intensa materialidade, suporte de uma escrita institucional, 
profissional ou escolar convive com um conjunto também 
significativo de objetos e móveis, que se não se apresentam 
imediatamente como registros documentais do passado, portam 
vestígios das práticas escolares instituídas historicamente. 

 

3.1. Vestígios do ensino primário por meio de documentos 

Nesta seção serão analisados os documentos encontrados nos arquivos 

institucionais das escolas pesquisadas. Buscou-se identificar a prática 

educacional e a cultura escolar impressos nas fontes encontradas. 
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Em Souza (2000, p. 13), os arquivos escolares 

É possível encontrar uma rica documentação produzida pela 
escola, relacionada, em sua maior parte, à escrituração 
administrativa [...] outras de natureza pedagógica e histórica. As 
escolas possuem, também, mobiliário e materiais didáticos 
exemplares de uma cultura material escolar. 

A análise desses documentos permitiu encontrar: 

 

3.1.1. Indícios de Reforma Educacional  

Aiquara, por ter sua emancipação decretada nos primeiros anos da década 

de 60, o ensino primário em Aiquara herdou o legado deixado pelos grupos 

escolares que no município, de acordo os documentos e as contribuições dos 

depoentes desta pesquisa, persistiu por muito anos, mesmo com a reforma do 

ensino, instituída pela Lei 5692, no ano de 1971. Contudo, o reflexo dessa 

mudança, ao que indica a Ata de reuniões de Pais e Mestres (Figura 15) se deu 

aos poucos. Nesta reunião, o diretor do Ginásio Municipal proferiu uma palestra 

sobre a reforma do ensino 

Figura 15: Ata da Reunião de Pais e Mestre do Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos de 
29/10/1972 

 

Fonte: Arquivo institucional do Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos  
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A redação não deixa claro o teor da palestra do diretor do ginásio quando 

aborda a reforma e quais foram as medidas explicitadas que passaria a ser 

adotada no ano de 1973, contudo, no período da reunião, não houve nenhuma 

reforma no ensino, a nível nacional, estadual ou municipal. A reforma mais 

recente se deu com a unificação do ensino primário e secundário em ensino de 

primeiro grau, conferida pela Lei 5692/71. 

 

3.1.2. Evasão escolar e repetência  

Ao analisar as atas de reuniões de pais e mestres do Grupo Escolar Júlio 

Ignácio de Matos, um tema apareceu em duas atas, a evasão escolar. A reunião 

do dia 29 de outubro de 1972, tratou especificamente desde assunto  

Figura 16: Fragmento da ata da Reunião de Pais e Mestre do Grupo Escolar Júlio Ignácio de 
Matos de 29/10/1972 

 

Fonte: Arquivo institucional do Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos  

 

O chamamento da responsabilidade tanto da família quanto da escola, 

demonstra o compartilhamento de atribuições que cada ente assume na educação 

da criança, inclusive delegando a família o seu papel, conforme princípio exposto 
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no Artigo 168 da Constituição Federal de 1967, “a educação é direito de todos e 

será dada no lar e na escola; assegurada a igualdade de oportunidade, deve 

inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e de 

solidariedade humana”. 

Destarte, em outra oportunidade, naquele mesmo ano, o grupo escolar 

havia feito uma reunião com pais, a qual foi lavrada a ata em 24 de maio, o 

professor Djalma Gomes proferiu uma palestra intitulada, “A escola é 

continuação do lar” onde faz apelo a colaboração dos responsáveis de aluno para 

aprimoramento e “perfeito” desenvolvimento do ensino. 

A problemática da frequência escolar esteve sempre presente no percurso 

escolar deste país. Em Minas Gerais, o presidente Francisco Antonio de Salles, na 

mensagem dirigida ao Congresso em 1903 mostra este problema da frequência já 

se fazia nos grupos escolares daquele Estado, o presidente comenta que: 

A decadencia do ensino público é visível. Há falta de prédios 
próprios onde funccionem as escolas, em condições hygienicas, 
providos de mobília e material escolar conveniente. A maior 
parte dos professores falta o preparo necessário, a educação 
pedagógica, o estímulo, e, enfim, a inspecção do ensino. A falta 
de frequencia dos alumnos que se nota nas escolas e a 
conseqüência desse estado a que o ensino se acha reduzido. O 
governo preocupa-se seriamente com esse assumpto de tamanha 
relevancia para o engrandicimento do nosso Estado e espera do 
patriotismo e esclarecido critério do Congresso providencias 
capazes as condições da instrução primaria no Estado (MINAS 
GERAIS, 1903, p. 30, grifos nossos).  

No Paraná, Oliveira (2001, p. 146) aponta  

Três foram as questões fundamentais a serem resolvidas pelo 
Governo no tocante ao ensino: a formação do professorado, a 
construção de prédios escolares e o fornecimento de 
equipamentos escolares. Outra questão foi a da evasão escolar, 
provocada, em parte, pela falta de conscientização da população 
sobre o valor do ensino e, em parte, pela falta de professores 
habilitados, de equipamentos e instalações adequadas, aspectos 
desmotivadores da freqüência à escola. 

Aqui na Bahia, a situação não era diferente, na Tese 41, apresentada por, 

Jayme Junqueira Ayres, na I Conferência Nacional de Educação, o representante 
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da Bahia discorre sobre a situação da frequência do ensino primário no Estado, 

conforme a Tabela 3, a seguir:  

Tabela 3: Frequência ensino primário Bahia (1923 até o primeiro semestre 1927) 

Ano Matrícula Frequência 

1923 23.428 17.566 

1924 47.589 32.772 

1925 50.722 38.154 

1926 66.657 50.088 

1927 73.033 51.033 

Fonte: Ayres, 1927 

 

 Os dados apresentados mostram que no ano de 1923 cerca de 23% dos 

alunos deixaram de frequentar a escola primária, em 1924 foram 31,1%, nos de 

1925 e 1926 pouco mais de 24% e até o final do primeiro semestre de 1927 cerca 

30% dos alunos matriculados já havia abandonado a escola naquele ano.  

Em Aiquara, na opinião dos entrevistados desta pesquisa, as possíveis 

causas da evasão escolar se relacionam com as dificuldades para estudar, 

questões de distância da residência (rural), por mudança ou casamento, no caso 

de algumas alunas. 

 

3.1.3. Os Exames Finais  

Nas escolas, os exames finais também se mostraram uma prática presente. 

Nos três grupos escolares pesquisados, encontramos os livros de atas destes 

exames. Do GEJIM a partir do ano de 1966 e dos grupos Luís Carlos Braga e 

Lomanto Júnior a partir de 1971.  

As atas não trazem muito detalhes de como eram realizados os exames, 

elas apresentam os dias de realização dos exames, em geral três dias, a banca 

constituída, o desempenho obtido pelo aluno no final do exame e algumas fazem 

menção a atuação da delegada de ensino. Esses exames eram realizados por uma 

banca examinadora composta da professora regente, uma professora assistente e 

da delegada de ensino. 
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Na descrição dos exames finais do período de 1966 a 1970, as atas 

descrevem a data de realização dos exames, os membros que compõem a banca 

examinadora, os alunos faltosos, uma única nota (geralmente em ordem 

decrescente) obtida pelo aluno que participou do exame e uma síntese do 

quantitativo dos aprovados e conservados, conforme Figura a seguir. 

Figura 17: Fragmentos da ata de exame final, 4ºano do GEJIM 

Fonte: Arquivo institucional GEJIM  

Transcrição do documento: 

Ata dos Exames do 4º ano 

 

Aos nove dias do mês de dezembro de hum 
mil novecentos e sessenta e sete, numa das 
salas do Grupo Escola Júlio Ignácio de 
Matos, realizaram-se os exames do 4º ano. A 
banca examinadora constituída das Exmas 
profas Maria da Conceição Ribeiro de Jesus, 
Maria Augusta Ribeiro e Maria José Vaz 
Lacerda regente da classe deu início aos 
trabalhos às oito horas precisamente. Dos 
vinte e três alunos matriculados 
compareceram dezessete sendo o seguinte 
resultado: Marizete Machado Couto com 
grau 9, Vilma Maria da Silva com 8, [...], 
Janete Oliveira Bispo com grau 4 e Dinalva 
Cajado com grau 2. Foram aprovados 
dezesseis, conservado um. Não 
compareceram seis cujos nomes serão 
mencionados: Ednaldo Brito Bomfim, [...] e 
Maria Dulce Silva. E para constar lavrei a 
presente ata que será assinada por mim, 
pelas Examas profas e a Inspetora.  

 

De acordo a ata, dezessete alunos compareceram ao exame. O aluno que 

obteve maior nota teve o grau 9 e o que obteve a menor recebeu o grau 2. Como 

não há descrição do peso atribuído ao grau, se o grau 9 corresponde a nota 9, não 

fica claro qual o aluno foi conservado, visto que abaixo do grau 5, configuram o 

nome de dois alunos: Janete Oliveira Bispo com grau 4 e Dinalva Cajado com 

grau 2 e conforme a ata apenas um aluno foi conservado. 

 A partir do ano de 1971, a forma de redação das atas ganha outro estilo. 

Os exames finais da turma do quinto ano primário do ano de 1971, por exemplo, 

o professor, regente da turma que redigiu a ata declara que estes foram realizado 
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em mais de um dia, nos dias: primeiro, dois e três de dezembro daquele ano. O 

professor apresenta a banca examinadora, diz que os trabalhos foram iniciados 

após as formalidades que os exames requeriam e apresentam o quantitativo de 

alunos que realizaram os exames, dos que se abstiveram de fazê-lo e apresenta 

os resultados que segundo o professor foi “criteriosamente computados” e 

apresentado em forma estatística para comprovação. 

A seguir, no Quadro 5, reproduziremos o quadro descrito pelo professor. 

Os nomes dos alunos serão apresentados apenas pelo último pelas primeiras 

letras do nome e escrita do sobrenome para que não sejam identificados. 

Quadro 6: Resultado final turma de 5º ano primário (1971) 

Nº 

de 
ordem 

 

 

Nome  

do aluno 

 

 

 

Disciplinas 

M
éd

ia
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in
al

 

M
éd

ia
 d

e 
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o
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M
at

em
át

ic
a 
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C
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o
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l 

e 
C

ív
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1.  A. S. Silva 2,0 2,75 1,0 3,5 2,0 2,0 1,0 

2.  A. P. Barreto 6,0 5,35 4,5 7,25 5,0 6,0 7,0 

3.  A. F. Santos 6,0 5,5 5,0 7,0 6,5 5,5 7,0 

4.  E. S. Figueiredo 6,0 5,7 6,0 6,0 4,5 4,5 8,0 

5.  H. A. Silva 7,0 5,6 6,75 6,0 7,0 7,5 7,5 

6.  J. M Barberino 7,5 4,3 8,0 6,5 8,5 6,5 9,0 

7.  N. A dos Santos 2,5 7,0 3,5 2,0 2,5 1,0 2,0 

8.  O. D. dos Santos 6,5 4,5 6,0 4,0 7,0 5,5 8,5 

9.  W. O. Santos 4,0 6,0 2,5 2,5 5,0 3,5 6,0 

10.  A. N. Costa 8,0 7,0 9,0 6,0 8,0 7,5 9,5 

11.  A. F. do Nascimento 6,0 5,0 8,0 4,0 6,0 3,5 9,0 

... ...        

21 N. Oliveira 7,5 6,0 7,5 5,0 7,0 8,0 6,0 
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22 N. J dos Santos 5,0 5,0 6,0 2,0 4,5 5,5 6,5 

Fonte: Livro de Ata de Exames Finais do GEJIM (1971, p.1) 

O professor não explica a maneira como os alunos obteve tais resultados. 

Ao analisarmos as notas dos alunos, tomamos como exemplo, A. N. Costa (nº 10), 

que obteve em linguagem nota 9,0, em matemática 6,0, em estudos sociais 8,0, em 

ciências 7,5 e em educação moral e cívica 9,5. O aluno obteve nota 8,0 de média 

final, essa nota possivelmente é decorrente da média dos pontos das cinco 

disciplinas (40/5). Não há pista ou descrição na ata de como o aluno obteve a 

nota 7,0 referente a média de curso. Seria essa nota atribuída ao desempenho do 

aluno das provas orais? 

Os exames nos grupos escolares, de acordo com Souza (1998, p. 243) 

deveriam atender as seguintes condições: 

[...] serem realizados por bancas examinadoras, composta pelo 
inspetor do distrito [...], por dois examinadores por ele nomeado 
e pelo respectivo professor da escola ou classe. [...] os professores 
antes da prova oral, procederiam a um exame geral das matérias 
lecionadas, devendo versar sobre todas as matérias do curso 
preliminar.  

Segundo o professor, a delegada de ensino, participante da banca 

examinadora, atuou coadjuvando numa perfeita orientação pedagógica nos 

trabalhos. 

Souza (1998, p. 243) explica que os exames compreendiam de “provas 

escritas, práticas e orais. Escritas, as de ditado, composição e questões práticas de 

aritmética. Práticas, as provas de caligrafia e desenho, e orais, todas as demais 

matérias. Com base na afirmação da autora, os dados aqui analisados dão 

indícios que no Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos as características dos 

exames finais seguiam a mesma prática dos grupos escolares implantados no 

início da República. 

A professora Illach (28/04/2018) informou que fez exame com essas 

características, após concluir o curso primário no município de Aiquara, em 

escolas isoladas, lá pelos idos de 1946. 
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Pesquisador: A senhora estudou todo o seu primário nesta 
escola? 
Professor(a): Não, de dona Ostilia eu passei para o professor 
Jucelino Nogueira, aí já foi em um prédio rural que tinha, onde é 
o Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos. A gente ficava naquela 
escola lá, de lá é que eu vim para aqui [Jequié] concluir o quinto 
ano primário, que tinha o quinto ano. Aí vim fazer admissão aqui 
em Jequié. Aí fiz admissão aqui em Jequié, naquela época era 
primeira série, segunda, terceira, quarta e quinta série. Aí você ia 
para o ginásio. E naquela época tinha prova oral e prova escrita. 

A ex-aluna Doolmi (27/07/2018), se reportou ao exame que realizou com 

a ex-professora e ex-delegada de ensino, Maria José Vaz Lacerda, após ter feito 

estudado de primeira à quarta série, assim como o ex-professor, Jodian 

(13/02/2018) informou ter feito o exame quando ainda era aluno do GEJIM, 

segundo ele, realizou no ano de 1969. 

É tipo uma prova de vestibular né? Era os assuntos do ano todo 
o período que você estudou, que eu me recordo, do segundo ano 
até a quarta série. Com parte oral e escrita. 

Face ao exposto, a cultura dos exames finais persistiu por alguns anos na 

prática daquele grupo escolar. A ex-aluna Frolsisa (11/05/2018) afirma ter 

participado desse modelo também no ano de 1974. Os entrevistados, 

participantes desta pesquisa que concluíram o ensino primário após esse ano 

disseram que não se recordam se participaram destes exames. 

Outro dado, peculiar, chamou atenção, os alunos que concluíam o ensino 

primário, recebiam um certificado de conclusão de curso, este era registrado em 

cartório. Nas Figuras 18 e 19, apresentamos o certificado cedida por uma ex-aluna 

do GEJIM. 
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Figura 18: Frente do certificado de conclusão do curso primário (1972) 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal ex-aluna do GEJIM 

 

Figura 19: Verso do certificado de conclusão do curso primário (1972) 

 
 

Fonte: Arquivo Pessoal ex-aluna do GEJIM 

 

A ex-aluna não soube informar a necessidade do registro do certificado, a 

mesma conjectura que pode ter sido uma exigência do ginásio, na época. No 

certificado, além das médias do curso e final, há a média de aproveitamento. Esta 

é decorrente da soma da média final de curso e media final dos exames dividido 

por dois. 
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Este certificado indica que a ex-aluna concluiu o curso primário de quatro 

anos e em atendimento a Lei Orgânica do Ensino Primário cursou mais um ano, 

denominado   de curso complementar preparatório ao exame de admissão ao 

ginásio (BRASIL, 1946). Assim é possível que o registro em cartório servisse para 

validar que o exame foi realizado. 

Ainda, sobre os exames, a partir do ano 1972, os alunos passaram a ser 

nominados nas atas dos exames por sexo, primeiro os alunos do sexo masculino 

e em seguida do sexo feminino, sendo levado em consideração o critério da 

ordem alfabética. Em algumas atas aparecem a descrição: “sexo masculino” e 

“sexo feminino” 

Outra curiosidade, apenas no ano de 1974, os alunos passaram a ser 

avaliados por conceito ao invés de nota. Os conceitos foram utilizados de acordo 

o Quadro, abaixo.  

Quadro 7: Conceito de aprendizagem utilizados no GEJIM no ano 1974 

Conceito  Nota correspondente  

CAS – Conceito de Aprendizagem Satisfatório 8,0 a 10,0 

CAM – Conceito de Aprendizagem Médio 5,0 a 7,5 

CAD – Conceito de Aprendizagem Deficiente  1,0 a 4,5 

Fonte: Elaborada pelos autores  

 

Chama atenção na redação deste exame que, todos os alunos receberam o 

conceito iguais em todas as disciplinas. Frolsisa, depoente desta pesquisa, aluna 

da quarta série em 1974, por exemplo, recebeu o conceito CAM em todas as cinco 

disciplinas e nas médias de curso e final. Em nenhuma turma verificou-se um 

aluno que tenha tirado um conceito diferente em uma disciplina.  

Esses livros de registro de exames finais aparentemente são livros com 

emaranhado de notas, à primeira vista sem muito valor, mas, como informa 

Souza (2000, p.14) tais documentos podem “surpreender pelos seus vestígios 

indiciários”, pois os resultados dos exames expressos ali, constituíam-se como 
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um costume de verificar o aproveitamento dos alunos e, também, de aferição o 

desempenho docente, naquele momento. 

 

3.1.4. Materiais escolares 

Os materiais escolares que compõem uma cultura escolar, se transpassada 

para a realidade atual, objetos como: livros, lápis, tesoura, as borrachas, a carteira 

do aluno e a mesa do professor são consideradas tecnologias naturalizadas como 

itens que sempre estiveram presentes no interior da escola, o que nem sempre foi 

assim:  

e lá em Aiquara também, era aquela escolazinha primária, mas 
que dava conta do recado, sabe, mas não era assim, como hoje, o 
estudo da gente não era como hoje. Era de escrever na pedra, 
tinha uma pedra que a gente escrevia, levava para escola, 
limpava a pedra com cuspe, na hora de fazer a conta, tava errada, 
aí a gente na mesma hora apagava (Illach, 28/04/2018) 

A inserção dos materiais escolares no espaço escolar fora marcada por 

características intencionais, sejam elas pedagógicas, econômicas e até médicas. 

Nesse sentido, Sousa (2016, p. 2) entende 

“mobiliário como uma tecnologia que apresenta o resultado de 
políticas, concepções e relações que são construídas em seu 
entorno, carregando, portanto, sentidos diversos consigo e sendo 
capazes de alterar ou influenciar rotinas e práticas de professores 
e alunos”. 

É certo que esses materiais podem sofrer diferenças ou alterações, pois isso 

depende da localidade e das diferenças culturais, políticas e até mesmo fatores 

de ordem econômicas (SOUSA, 2016).  

Nos arquivos dos Grupos Escolares Luís Carlos Braga e Júlio Ignácio de 

Matos foram encontrados o documento nominado “Plano Global 80”. Trata-se de 

um diagnóstico, realizado nas escolas no ano de 1979, onde levantou-se as falhas 

cometidas naquele ano no que diz respeito a aprendizagem dos alunos. Desse 

levantamento, produziu-se um planejamento anual denominado “Operação 80”.  
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O documento cataloga o material escolar existentes nas escolas e prevê o 

necessário para o bom andamento das atividades do ano subsequente para as 

turmas de primeiro e segundo anos. No inventário dos grupos escolares, consta 

a relação do mobiliário: mimeografo, máquina de escrever, arquivos armários, 

carteira de aluno, grampeadores, perfuradores e quadro de giz. 

Na produção dos dados desta pesquisa, solicitamos aos participantes que 

descrevessem o que chamava atenção na escola. Na fala de Lanusi (26/07/2018) 

não havia muita coisa que tivesse chamado a sua atenção a não ser o fato da falta 

de espaço para alocar a sua turma, quando a frequentou primeira série no Grupo 

Escolar Luís Carlos Braga, nisto, descreve o mobiliário utilizado pelos alunos  

Não tinha muito algo que .... no Luís Braga, na época tinha muito 
aluno, eu lembro quando eu cheguei no primeiro dia, o primeiro 
ano que eu estudei foi no pátio, não tinha sala suficiente para ... 
era no pátio que tinha umas cadeiras daquela bem antiga, que 
tinha para dois alunos sentarem. 

Essa espécie de carteira descrita pelo entrevistado remete ao conceito 

apresentado por Machado (2004, p.187) que compreende a carteira escolar como: 

objeto composto por mesa e banco ou cadeira, unidos ou 
separados entre si e que fazem parte do mobiliário de uma sala 
de aula. As carteiras escolares tinham por função de servir ao 
aluno que na sua atitude de sentando em descanso, que na sua 
atitude de trabalho. 

A Figura 20, a seguir, ilustra o conceito apresentado por Machado (2004) e 

descrição da carteira por Lanusi. A fotografia foi cedida pelo ex-vereador Deba. 

De acordo com o depoente, essa fotografia foi tirada no GELJ, antes da 

emancipação do município, só não recorda o ano.  
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Figura 20: Carteira escolar 

 

Fonte: Arquivo pessoal DEBA 

Além das carteiras e mesa do professor, é possível notar na fotografia um 

globo terrestre em tamanho reduzido. Outro mobiliário que compõe a cultura 

material escolar, que atualmente pode estar caindo em desuso, em face ao avanço 

tecnológico é o quadro de giz. O seu aparecimento no cenário escolar é datado 

do final dos anos oitocentos e vincula-se a concepção moderna de ensino, pois 

facilitava o método coletivo e simultâneo. Associado a tal concepção a inserção 

foi favorecida pelo aspecto econômico, pois contemplava maior número de 

aluno, o que possibilitava a visão das informações por todos na sala. (SOUSA, 

2015). 

 Os grupos entendiam que para a consecução dos trabalhos pedagógicos 

eram necessários adquirir outros materiais tais como: mapas em geral, livros 

didáticos, giz, esponjas, cadernos, apontadores, folhas de estêncil para 

mimeógrafos, álcool, fitas para máquina de datilografia, lápis, lápis de cor, 

borracha, filtros, material de limpeza, entre outros. 

A relação do mobiliário descrito no documento, pode ser pensado como 

uma tecnologia da escola, a qual carregava consigo, ainda que indiretamente uma 

promessa de modernização (SOUSA, 2015). 
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3.1.5. Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF) 

Outro aspecto encontrado nas fontes coletadas nos grupos escolares se 

refere aos livros didáticos adotados. No arquivo do Grupo Escolar Júlio Ignácio 

de Matos encontramos o Banco de Livro do ano datado de 1974. Esse Programa 

compunha uma das ações do Programa do Livro Didático para o Ensino 

Fundamental do Instituto Nacional do Livro (PLIDEF/INL). 

Dentre as justificativas do projeto, destaca-se “fato da Lei 5692 exigir uma 

formação mais especializada do educando, com que os livros didáticos passam a 

sofrer, de ano para outro, revisões e adaptações que os atualizam do ponto de 

vista didático e de conteúdo” (BAHIA, 1974), representando um desafio ao baixo 

poder aquisitivo do aluno, então o Ministério da Educação e Cultura se propôs, 

através do Instituto Nacional do Livro a: 

1º - Coeditar livros didáticos selecionados e indicados por 
professores de todo o país, especializados nas diversas áreas de 
estudos e disciplina possibilitando a aquisição de livros a baixo 
custo; 

2º - Criar e fazer funcionar com o apoio das Secretarias de 
Educação, o Banco de Livro, que permitirão o uso dos livros 
mediante sistema de permuta. (BAHIA, 1974) 

 

Na Bahia o PLINDEF, foi normatizado por um decreto expedido pela 

Secretaria de Educação do Estado, que considera a carência de recursos 

financeiros da maioria dos estudantes para adquirir um livro e a necessidade i) 

de tornar o livro e outros materiais acessíveis aos alunos; ii) tornar mais rentável 

o investimento feito pelo poder público na obtenção de livros e outros materiais 

didáticos; iii) prolongar a vida útil do livro didático; e por fim, iv) desenvolver 

nos clientes do Banco do Livro o gosto pela leitura e o cuidado pelo material 

didático. 

O Banco do Livro foi um projeto de incentivo à leitura, doação e 

empréstimo de livros, implantado na Bahia, a partir do ano 1974, cujo acervo era 

constituído de: 
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a) Obras existentes na unidade escolar provenientes da extinta 
COLTED20 e do convênio da Secretaria da Educação com o 
Instituto Nacional do Livro; 

b) Obras provenientes de doações; 
c) Obras adquiridas com verbas específicas da Secretaria de 

Educação e Cultura. 
d) Obras adquiridas com recurso do Caixa Escolar; 
e) Obras que, a partir da instalação do Banco do Livro, venham 

a ser doados ao colégio ou adquiridas pelo mesmo ou por 
órgãos do Poder Público em seu benefício; 

f) Materiais didáticos especificamente destinados ao acervo do 
Banco do Livro. (BAHIA, 1974) 

 

Dentre a relação de livros catalogados pela instituição que compunha o 

referido banco, alguns livros de matemática (Quadro 8) e admissão ao ginásio 

foram registrados pela delegada, responsável pelo levantamento.  

Quadro 8: Relação de Livros de Matemática e Admissão catalogados no projeto Banco do 
Livro no GEJIM (1974) 

Título Autor Editora 

Hora Alegre da Matemática 1ª 
série 

Romilda Araújo  Instituto Brasileiro de 
Edições 

Matemática Moderna 1ª Série Henriqueta Carvalho Instituto Brasileiro de 
Edições 

Matemática Moderna 2ª Série Henriqueta Carvalho Instituto Brasileiro de 
Edições 

Matemática Moderna 3ª Série Henriqueta Carvalho Instituto Brasileiro de 
Edições 

Matemática Moderna 4ª Série Henriqueta Carvalho Instituto Brasileiro de 
Edições 

Matemática Moderna 3ª série. Therezinha Pedrosa 
Maestrelli 

F.T.D 

                                                 

20 Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED), que foi instituída pelo Decreto n° 
59.355, em 4 de outubro de 1966, que dentre as atribuições da comissão destacavam-se: I - Definir, 
quanto ao Livro Técnico e ao Livro Didático, as diretrizes para a formulação de programa 
editorial e planos de ação do Ministério da Educação e Cultura; II -  Autorizar a celebração de 
contratos, convênios e ajustes com entidades públicas e particulares e com autores, tradutores, 
editores, gráficos, distribuidores e livreiros;      III - Autorizar a concessão de auxílios e a prestação 
de assistência-técnica, aprovando os relatórios sobre sua aplicação ou desenvolvimento, entre 
outras. 
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Admissão ao ginásio 5º ano Aida Costa, Marcius 
Brandão  

Editora do Brasil 

Meus exercícios (linguagem e 
matemática) 1ª série 

Helena Lopes 
Abranches 

F.T.D 

Frações Ordinárias 1º ano A DLA Neme Editora Abril Cultural 

Frações Ordinárias 2º ano A DLA Neme Editora Abril Cultural 

Curso Moderno de Matemática 
1ª série 

Manhúcia Perelberg 
Liberman  

Editora Nacional  

Matemática de Hoje 5º ano Virgílio Cordoria do 
Espírito Santo 

Editora Tabajara 

Fonte: Elaborado pelo Delegada de Ensino com adaptações pelo autores. 

 

Em outra relação, anexado ao projeto do Banco de Livro, datado de 1976 

encontramos os seguintes exemplares de matemática. 

Quadro 9: Relação de Livros de Matemática e Admissão catalogados no projeto Banco do 
Livro no GEJIM (1976) 

Título Autor Série 

Curso Moderna de Matemática LIBERMAN, Manhúcia 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

Vamos aprender Matemática OSÓRIO, Norma Cunha 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

A nova Matemática NISKIER, Arnaldo 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

Novíssimo C. de Matemática OLIVEIRA, Car. Renno 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

Hora Alegre da Matemática ARAÚJO, Romilda 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

A caminho da Matemática NETE, Adda 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

O pequeno descobridor ALBUQUERQUE, Irene de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

Matemática Moderna MAGNUSSON, Mário Júnior 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

Ensino de 1º grau CONDÉ, Lydia 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

Atividades Matemáticas  DIB, Claudio Z 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
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Fonte: Elaborada pela Delegada Illach (1976) 

 

Nos dois quadros apresentados, várias obras apresentam no título 

elementos do Movimento da Matemática Moderna (MMM) que efervescia o 

debate quanto à modernização do ensino da matemática. O MMM O surgiu no 

Brasil no final da década de 1950 e conforme D’Ambrósio (2008, p.42)   

 tinha como um de seus objetivos a diminuição do descompasso 
existente entre os estudos científicos e tecnológicos e o ensino de 
Matemática desenvolvido nas escolas de nível médio; particularmente 
naquelas do tipo secundário, as únicas que davam acesso à 

universidade. 

 

Nesse ensejo, o Movimento consistiu na primeira tentativa de romper com 

o ensino de Matemática “tradicional”, “antigo”, “velho”, que era ensinado na 

escola secundária, dando-lhe caráter prático e inovador. 

Dos livros acima mencionados, a ex-professora Illach nos apresentou um 

que ainda possuía, o livro Matemática Moderna 4º grau, edição lançada em 1965. 

Segundo a ex-professora, ela mesma utilizou o exemplar quando esteve regente 

e consistia num recurso didático valioso para as suas aulas. 

O documento Banco do Livro encontrado, não especifica quando a obra foi 

adquirida pela escola. Coincidentemente a edição foi publicada no ano de 

inauguração do grupo escolar. No período da fundação do grupo escolar, a ex-

professora também tomou posse, contudo, não soube especificar o ano exato que 

a mesma passou a utilizar. 
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Figura 21: Capa do Livro Matemática Moderna 4º grau (1965) 

 

Fonte: Cedido pela ex-professora ILLACH  

 

Ao escrever o prefácio desta edição, o diretor da Escola Secundária do 

Colégio Rio Branco e também membro do Conselho Consultivo do G.E.E.M - SP, 

o professor Luís Magalhães de Araújo comenta: 

Vem a luz agora impresso, o trabalho que alguns conhecíamos 
sob a forma de apostilas, versando matéria de Matemática do 
quarto ano primário. 
Não se trata apenas de mais um compêndio para os estudantes 
dos quartos anos primários. É o primeiro trabalho do gênero que 
vem a público. 
Apresenta êle, a Matemática, com um tratamento moderno, 
conforme as diretrizes mais recentes dos que labutamos na 
modernização do ensino da rainha das ciências. 
Tudo que será exposto nas páginas seguintes foi 
convenientemente testado, e dessa série de experimentos surgiu, 
como não poderia deixar de surgir, muito melhoramentos em 
benefício da clareza e aplicabilidade. 
Será um livro muito útil, não apenas aos nossos estudantes, como 
também servirá como um roteiro inicial para os professôres. 
Sabemos das dificuldades com que se deparam os colegas, que 
embora procurem elementos para uma atualização, esbarram 
com inúmeros obstáculos de ordem vária [...]. (CARVALHO, 
1965, p. 3, grifos nossos) 
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Apresentação da obra pelo professor Araújo indica ser esta a primeira 

voltada para modernização do ensino da matemática no curso primário. Essa 

modernização traz influência do Movimento da Matemática Moderna, que no 

período estava em auge e tentava fazer a aproximação da Matemática Pura com 

a Matemática Escolar, usando a linguagem dos conjuntos como elemento como 

base para o aprendizado da matemática. Sobre essa assertiva, Burigo (2006, p. 40) 

afirma que 

A valorização dos conceitos de conjunto e estrutura deve ser, 
também, em larga medida atribuída à sua relevância para a 
matemática acadêmica e, no caso brasileiro, à influência dos 
estruturalistas franceses que se fez sentir especialmente na 
Universidade de São Paulo  

 

O livro contém 191 páginas e o primeiro assunto a ser abordado é o estudo 

dos Conjuntos, para o qual dispensou 45 páginas. Utiliza-se de várias ilustrações 

em preto e branco para exemplificar os conteúdos abordados e mesmo em outros 

conteúdos a expressão conjunto aparece, conforme Figura abaixo. 

Figura 22: Ilustrações no Livro Matemática Moderna 4º grau (1965) 

 

Fonte: Carvalho, 1965, p. 54  
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A autora aborda os conteúdos que acompanha uma série de exercícios 

para o aluno praticar o conteúdo exposto, seguido de um banco de problemas no 

livro.  

Já ex-professora Alsisa, no segundo momento que nos encontramos para 

analisar a transcrição da entrevista, forneceu-nos alguns livros didáticos que 

afirma ter utilizado como aluna e como professora. A professora, apresentou um 

livro, sem capa, em que dizia chamar Meu livro. Este livro, segundo a professora, 

ela utilizou quando aluna do GELM e também quando foi professora utilizou 

algumas atividades do mesmo. A obra estava sem capa e faltando algumas 

folhas, estando disponível a partir da página trinta e três com alguns exercícios 

de disciplina língua portuguesa.  

Ao folhear a obra, notamos que ela abordava os conteúdos das disciplinas: 

Língua Portuguesa, Aritmética, Geometria, História do Brasil, Instrução Moral e 

Cívica, Geografia e Ciências.  

Quando conversávamos com a professora, havíamos entendido que 

quando denominou o livro de Meu livro, seria porque a pertencia, no entanto, no 

desenrolar da conversa ela dizia que a obra se chamava Meu livro. Ao pesquisar 

no Repositório do GHEMAT, em sites de sebos e outros sites na rede mundial de 

computadores não encontramos nenhuma obra com essa nomenclatura que 

abordasse os conteúdos ali expresso. 

Mas, frente ao relato da professora e dos conteúdos abordados, chamou-

nos atenção a separação por matéria, inclusive a denominação “Aritmética” para 

expressar os conteúdos de matemática. 
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Figura 23: Reprodução  da página do Meu Livro 

 

Fonte: Obra não identificada cedida pela professora Alsisa21 

O exemplar que nos fora cedido para fotografia, apresenta 16 lições de 

aritmética e aborda os seguintes assuntos: 

Quadro 10: Relação dos conteúdos de Aritmética abordado no livro Meu Livro cedido por 
Alsisa 

1ª   Lição: Algarismo 

2ª  Lição: Unidade e quantidade 

3ª  Lição: Número  

4ª  Lição: Numeração 

5ª  Lição: Leitura e escrita dos números 

6ª  Lição: Operações fundamentais e os sinais aritméticos 

7ª  Lição: Somar 

8ª  Lição: Diminuir 

9ª  Lição: Multiplicar 

10ª  Lição: Dividir 

11ª  Lição: Nossa moeda 

12ª  Lição: As principais medidas 

                                                 

21 A partir de então, a obra será identificada como denominou a professora. 
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13ª  Lição: Unidade de tempo 

14ª  Lição: Faltando a página 

15ª  Lição: Faltando a página 

16ª  Lição: O relógio e as horas. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Como exposto, o exemplar está faltando algumas páginas e foi identificada 

a ausência das páginas: 42, 43, 58, 59, 62 e 63. Como a 16ª lição está impressa na 

página 60 e a página 64 apresenta uma continuação de atividade, não é possível 

ter certeza que haveria a 17ª lição, contudo, pelas questões que apesentam na 

página 64 é possível deduzir que o final da seção destinada para aritmética havia 

um exercício de revisão geral, pois a questão impressa no início da página, a 

questão nº 03, pede que o aluno responda quais são os nomes dos termos de uma 

conta de dividir, conteúdo abordado na 10ª lição. A questão nº 4 solicita os termos 

da conta de subtrair (8ª lição) e encerrando o exercício, a questão 5 trabalha 

quantidades (2ª lição). 

Os conteúdos de Geometria foram distribuídos em sete páginas, dispostas 

em algumas lições: 

Quadro 11: Relação dos conteúdos de Geometria abordado no livro Meu Livro cedido por 
Alsisa 

1ª   Lição: Linhas  

2ª  Lição: Ângulos  

3ª  Lição: Triângulo, retângulo, losango e quadrado   

4ª  Lição: Cubo e esfera 

5ª  Lição: Cone e cilindro  

6ª  Lição: Prisma e pirâmide  

Fonte: Elaborado por Zenildo Santos/Claudinei de Camargo  

Em outra análise do livro, é possível afirmar que este circulava aqui na 

Bahia, visto que entre os assuntos que configuram a disciplina História do Brasil, 

há uma seção destinado ao estudo da Bahia. Ainda é possível afirmar que o livro 
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foi editado antes do ano de 1962, pois traz uma página abordando a região 

sudoeste da Bahia, e curiosamente, apresenta um mapa do município de Jequié, 

no qual, aparece uma referência à cidade Aiquara, ainda pertencente ao 

município de Jequié. 

Figura 24: Mapa do município de Jequié 

 

Fonte: Obra não identificada (Meu Livro, p. 147) 

Nessa circunstância, em face ao histórico do município apresentado no 

Capítulo II, desta dissertação, podemos afirmar que este livro pode ter sido 

editado entre os anos de 1932 e 1962, vez que em 08 de setembro de 1932, Aiquara 

foi decretada como distrito do município de Jequié e a partir de 1962 foi elevada 

à categoria de município, tendo sua extensão territorial reconhecida por lei.  

A professora também forneceu mais dois livros que afirma ter utilizado 

quando era professora do Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos. Esses 

exemplares são do ano de 1979. O primeiro, do autor Sylvio de Lima 

Nepomuceno, Matemática ensino de primeiro grau 1ª série, 16ª edição da Editora do 

Brasil S.A. Este exemplar fornecido é destinado ao aluno. O autor selecionou os 

conteúdos matemáticos misturando os conteúdos aritméticos e geométricos, sem 

fazer separação. 

No entanto, os conteúdos abordados não apresentam texto base 

orientador, o que faz parecer um caderno de atividades a ser respondido somente 

com orientações do professor.  



96 

 

Figura 25: Reprodução de atividade  do livro Matemática ensino de primeiro grau 1ª série (1979) 

 

Fonte: Nepomuceno, 1979, p. 104) 

 

A atividade apresentada acima, foi utilizada para trabalhar a propriedade 

associativa da Adição, onde foi apresentado um exemplo para que o aluno 

pudesse fazer os demais exercícios seguindo o exemplo. Ao final da página há 

uma sequência de números que começa no zero e termina em 21 e não há 

nenhuma orientação para o que fazer ou relação com conteúdo abordado, pelo 

menos explicitamente. Uma análise no manual do professor, talvez possa 

fornecer orientações de como abordar o assunto e realizar a atividade. 

Figura 26: Capa dos livros Matemática ensino de primeiro grau e Brincando com os números 

  

Fonte: Nepomuceno, 1979 e Souza, 1979 
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Já o segundo exemplar, é uma edição destinada ao professor, da autora 

Joanita Souza, Brincando com os números, 1ª série do ano 1979.  

É um livro que contém 160 páginas e utiliza bastante ilustrações, a maioria 

são desenhos de objetos, frutas e pessoas, sendo a maior parte colorida. As 

poucas fotografias foram utilizadas quando foi abordado o conteúdo sistema 

monetário, que traz algumas fotos das cédulas do Cruzeiro, moeda vigente no 

país na época. Em todo o livro o autor disponibiliza as respostas para o professor. 

Face ao exposto, entendemos que uma análise mais detalhada destes 

manuais, concomitantes a outros documentos, pode dar indícios dos saberes a 

ensinar que circulavam nestes grupos escolares. 

 

3.1.6. Operação 80 

Como explicitado anteriormente, o Projeto Operação 80 foi elaborado com 

o propósito de trazer melhorias ao ensino no ano de 1980. Localizamos duas 

cópias desse documento. Uma no Grupo Escolar Luís Carlos Braga e no Grupo 

Escolar Júlio Ignácio de Matos. 

Na cópia do GEJIM, há também o rascunho e o guia de como ir 

construindo o projeto. Esse guia, ao que indica foi elaborado pela secretaria de 

educação do estado. No rascunho, a delegada de ensino fez algumas anotações 

que auxiliaria na redação do projeto final. 

O projeto foi elaborado para as turmas de primeiro e segundo anos e 

apresenta como justificativa: 

Um objetivo descrito em um plano qualquer, tem sua evidência 
quando o assunto que o inspirou foi devidamente planejado. Por 
isto, neste período letivo de 1980, queremos enfatizar os 
preceitos da operação apresentada para corrigir falhas 
anteriores, e, através disto desenvolver trabalhos no campo 
pessoal e social dos educandos. (GEJIM, 1979, p.2) 

Configura como objetivo da unidade escolar: 

Pretendemos desenvolver com nossos educados, um processo de 
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aprendizagem mais acentuado que venham através de exercícios 
mais afins possibilitar, reparar falhas anteriores introduzindo-o 
a uma melhor formação pessoal e social.  

 

Com o objetivo definido, foi feito um diagnóstico e traçado um plano de 

ação integrada que envolveu todas as esferas da escola: “tecno-administrativa”, 

técnico pedagógica e área de integração comunitária.  

Com vistas a proporcionar uma formação integral no educando, o projeto 

apresenta a matriz curricular (Quadro 11) das turmas alvo da intervenção. 

Quadro 12:Matriz curricular turmas 1ª e 2ª séries (1980) 

Componente do currículo  1ª  2ª  

Comunicação e Expressão  11 360 11 360 

Estudos Sociais  2 72 2 72 

Iniciação a ciência 5 180 5 180 

 

 

    

Educação Moral e Cívica  I  I  

Programa de Saúde I  I  

Ensino Religioso  I  I  

Fonte: Projeto Operação 80 GEJIM (1979, p.4) 

 

O projeto não traz detalhes do quadro curricular, contudo, pelo 

documento norteador da Secretaria de Ensino de 1º e 2º grau do Ministério da 

Educação (1980), os componentes curriculares abarcam áreas do conhecimento e 

estas áreas englobam ensino das matérias que envolvem: a) núcleo comum – 

obrigatório em todo o país; e b) parte diversificada – ajusta-se as diferentes 

realidades regionais, aos planos dos estabelecimentos e aos interesses e aptidões 

dos alunos. 
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 Versa o documento que “as matérias do núcleo: Comunicação e Expressão 

e Estudos Sociais Ciências é uma classificação em “grandes linhas”. ” (BRASIL, 

1980, p. 16, grifos do autor). Por estar constituídos nestas grandes linhas, o ensino 

deve ser apresentado por matérias e conteúdos específicos, a saber:  

a) Em Comunicação e Expressão – a Língua Portuguesa 
b) Estudos Sociais – a Geografia, a História e a Organização 
Social e Política no Brasil; 
c) Nas Ciências – a Matemática e as Ciências Físicas e Biológicas. 
(BRASIL, 1980, p. 16) 

Sendo que no ensino de 1º grau “nas séries iniciais, sem ultrapassar a 

quinta, sob as formas de Comunicação e Expressão, Integração Social e Iniciação 

às Ciências (incluindo a matemática), tratadas predominantemente como 

atividades” (BRASIL, 1980, p. 18). 

A atividade que o documento se refere alude a forma como as matérias 

foram representadas pelo documento, isto é, em atividades, áreas de estudo e 

disciplina. Nesse sentido, diferenciando os três itens, as matérias que há a 

predominância de atividades, explora-se a predominância de experiências 

vividas pelos alunos. Para deixar claro tal representação, o Quadro 12, explica 

como a assunto foi tratado pelo Conselho Nacional de Educação. 

Quadro 13: Significação do Currículo (1980) 

  ATIVIDADE ÁREAS DE 
ESTUDOS 

DISCIPLINAS 

L
O

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 
N

O
 C

U
R

R
ÍC

U
L

O
 

Séries escolares de 
MAIOR ÊNFASE  

1ª a 4ª ou 5ª do 
1º grau 

5ª ou 6ª a 8ª do 1º 
grau 

1ª a 4ª do 2º grau 

Partes do currículo 
que se apresentam 

Compõem a parte do núcleo comum como a parte 
diversificada, a parte da educação geral, como a de 

formação especial 

R
E

L
A

Ç
Ã

O
: i

d
ad

e 

cr
o

n
o

ló
g

ic
a

, s
er

ie
 

es
co

la
r,

 

d
es

en
v

o
lv

im
en

to
 

in
d

iv
id

u
a

l.
 

Idades em que se 
enfatizam 

7, 8 a 10 anos 
(aproximação) 

11, 12 a 14 anos 
(aproximação) 

15 a 10 anos 
(aproximação) 

Desenvolvimento 
intelectual 

(provável) 

Pensamento 
operatório 

concreto  

Transição. Início 
do pensamento 

formal 

Pensamento 
Operatório 

formal 
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E
X

E
R

C
ÍC

IO
 D

O
 

C
U

R
R

ÍC
U

L
O

  
Amplitude e 

globalização do 
conhecimento  

Maior 
amplitude, 

conhecimento 
afins e n/ afins 

Conteúdo de 
disciplinas afins  

Menor amplitude. 
Estudos de um 

campo especifico 
do conhecimento. 

Experiência e 
sistematização do 

conhecimento   

Enfatizam 
experiências 

concretas 

Experiências 
concretas e 

conhecimento 
sistematizado 

Enfatiza o 
conhecimento 
sistematizado 

Fonte: BRASIL (1980, p. 12) 

 

Assim, na matriz apresentada no Plano Operação 80 do GEJIM, as aulas 

de Comunicação e Expressão, com 320 horas anuais, Estudos Sociais, com 72 

horas anuais e Iniciação a Ciências com 180 horas anuais compõem o núcleo 

comum obrigatório e as aulas de Educação Moral e Cívica, Prática de Saúde e 

Ensino Religioso compõem à parte diversificada. 

Quanto aos resultados alcançados em 1979 e dificuldades encontradas, o 

documento aponta como resultado alcançado “a frequência discente tornou-se 

mais afim devida a alimentação fornecida” (esse item se refere a merenda escolar) 

e como dificuldade “a necessidade de aplicação do Caixa escolar durante o 

período letivo”, sobre esse item, o documento justifica que esse recurso é liberado 

geralmente no final do período letivo. 

Do planejamento realizado para o ano letivo, apresentaremos o de 

matemática elaborado pela equipe. O plano de curso, detalha os objetivos da 

disciplina por unidade, os conteúdos a serem trabalhados e a forma como os 

alunos foram avaliados. 

A professora do 1º ano planejou trabalhar com os conteúdos durante o ano 

letivo: conjuntos, correspondência biunívoca, numerais e ordenação de 

numerais. Ao fazer o planejamento por unidade, o documento traz poucos 

detalhes. 

Na primeira unidade: 

Objetivo  Conteúdo  Estratégias 
instrucionais   

Recurso  Avaliação  Referencia  
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Através de 
uma 

exposição 
oral, treinar 

com os 
alunos a 

formação do 
conjunto a 

partir de uso 
de objetos. 

Conjuntos  Treino de 
formação de 
conjuntos; 
Exposição 

oral 
participada; 

Agrupamento 
de objetos; 

Uso de 
diagramas. 

Livro texto, 
quadro de 

giz, giz 

Teste Nelson 
Rosamilha; 
Celia A. . 
Marques; 

A. Luís Borin. 
6ª edição  
Primor 

Educacional 

 

Na segunda unidade: 

Objetivo  Conteúdo  Estratégias 
instrucionais   

Recurso  Avaliação  Referência 

Dado dois 
conjuntos 

descritos em 
diagramas 
estabelecer 

correspondência 
biunívoca entre 

eles. 

Correspondência 
biunívoca   

Exposição 
oral 

participada. 

Livro 
texto, 

quadro 
de giz, 

giz 

Teste 
simulado 

Nelson 
Rosamilha; 
Celia A. . 
Marques; 
A. Luís 
Borin. 

6ª edição  

Primor 
Educacional 

 

Na terceira unidade: 

Objetivo  Conteúdo  Estratégias 
instrucionais   

Recurso  Avaliação  Referência  

Com a 
exposição 

oral, 
participação e 

usando o 
quadro de giz 

mostrar os 
tipos de 

numerais. 

Numerais Exposição 
oral 

participada. 

Livro texto, 
quadro de 

giz, giz 

Teste 
simulado 

Nelson 
Rosamilha; 
Celia A. . 
Marques; 

A. Luís Borin. 
6ª edição  
Primor 

Educacional 

 

Na quarta unidade: 

Objetivo  Conteúdo  Estratégias 
instrucionais   

Recurso  Avaliação  Referência 

Com uma 
listagem de 
estabelecer a 
ordenação de 

numerais . 

Ordenação 
de numerais 

Uso de uma 
listagem 
contendo 
diferentes 
tipos de 
números 

Livro texto, 
listagem 

Correção da 
listagem 

Nelson 
Rosamilha; 
Celia A. . 
Marques; 

A. Luís Borin. 
6ª edição  
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Primor 
Educacional 

 

Nesse planejamento não fica claro como a professora vai distribuir a 

quantidade de aulas por unidade. Vale lembrar que de acordo o documento, o 

ano letivo era composto de 180 dias letivos, devendo cada unidade ter em média 

45 dias. O livro didático utilizado, ao que indica foi a obra Ciências para conhecer 

melhor, 6ª edição da Editora Primor Educacional , dos autores  Nelson Rosamilha; 

Celia A. Marques; e A. Luís Borin. 

Já o planejamento da turma da 2ª série a professora propôs trabalhar os 

conteúdos que distribuiu assim:  

Quadro 14: Relação dos conteúdos por unidade da 2ª série (1980) 

I unidade II unidade III unidade IV unidade 

Conjuntos; Números 
naturais; Ordem e 

classe; 
Números pares e 
números impares. 

Ordem crescente e 
decrescente; 

Números ordinais; 
Dúzia; 

Sistema de 
numeração romana; 
Sistema monetário 

brasileiro 

Adição (problemas, 
prova); 

Subtração 
(problemas, prova); 

Multiplicação 
(problemas, prova); 
Divisão (problemas, 

prova, divisão 
inexata). 

Dobro e triplo; 
Números racionais; 
Medidas de tempo; 

O metro; 
O litro; 

O quilograma;  
Geometria 

Fonte: elaborado por Zenildo Santos /Claudinei de Camargo  

 

Para desenvolver as aulas a professora selecionou os procedimentos: o uso 

de cartazes, flanelógrafo, recortes, exposição oral e desenho. Para avaliar a 

aprendizagem utilizou-se de exercícios (orais e escrito), trabalhos (individual e 

grupal), testes, provas. Não foi especificado qual o livro foi utilizado pela turma. 
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CAPÍTULO IV – NARRATIVAS DE UMA HISTÓRIA: ELEMENTOS DA 
CULTURA, DO ENSINO E DAS AULAS DE MATEMÁTICA NAS VOZES 
DOS EX-EDUCADORES E EX-ALUNOS.  

Neste capítulo são apresentados os dados coletados por meio de 

depoimentos de pessoas contemporâneas as décadas de 1960 a 1980 que tiveram 

vínculos com os grupos escolares. Por assim, se constituir, buscando conhecer, 

analisar e compreender o contexto histórico, social, político, econômico, 

educacional e cultural dos fatos e acontecimentos do nosso recorte temporal, 

contamos com a participação e a disponibilidade dos ex-funcionários, ex-

professores e ex-alunos dos grupos escolares (já qualificados no terceiro capítulo) 

que contribuíram bastante com seus depoimentos. 

O levantamento de dados foi feito por meio de entrevistas. Utilizamos a 

técnica da entrevista por pautas. Este tipo, 

apresenta certo grau de estruturação, já que se guia por uma 
relação de pontos de interesse que o entrevistador vai 
explorando ao longo de seu curso. As pautas devem ser 
ordenadas e guardar certa relação entre si. O entrevistador faz 
poucas perguntas diretas e deixa o entrevistado falar livremente, 
à medida que reporta às pautas assinaladas (BRITTO JÚNIOR; 
FERES JÚNIOR, 2011, p.240). 

 

As perguntas formuladas para as entrevistas foram elaboradas após a 

revisão de literatura e abrangeu questões relacionadas aos fatos históricos 

vivenciados no município, trajetória escolar e profissional dos entrevistados 

(roteiro em anexo). Foram elaboradas questões neutras para que o participante 

não se sentisse de alguma forma ameaçado ou constrangido em respondê-las e 

que nem tampouco houvesse direcionamentos. Fator importante também foi o 

conhecimento desenvolvido pelo GEEM em pesquisas desta natureza.  

As entrevistas foram gravadas, duraram em média quarenta e cinco a 

sessenta minutos e objetivavam captar a percepção que os participantes tinham 

sobre a cultura escolar e o ensino da matemática. Nos primeiros momentos, os 

colaboradores da pesquisa foram incentivados a falar livremente sobre suas 
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lembranças. Posteriormente, a entrevista adquiriu um formato mais 

semiestruturado, com questões direcionadas que pudessem fornecer elementos 

referentes ao ensino e a cultura escolar. Em seguida foi realizada a transcrição da 

entrevista e a sua análise. 

O acesso aos entrevistados se deu após consulta aos arquivos dos grupos 

escolares, onde levantamos os nomes de funcionários e alunos que frequentaram 

a instituição no recorte da pesquisa. Seguindo, fizemos uma triagem para 

localizá-los e posteriori agendamento das entrevistas. A partir da primeira, com 

a professora Alsisa (20/12/2017) foi possível localizar outros ex-professores, bem 

como alguns documentos.  

Através do depoimento dos entrevistados, nós buscamos identificar a 

cultura escolar presente nos grupos escolares, entendendo como cultura a prática 

que foi vivenciada ou presenciada pelos depoentes nas escolas. Nesse sentido, 

discorremos a seguir a cultura escolar, os programas implementados, a formação 

que tiveram os professores e a maneira como o ensino da matemática foi 

transmitido.  

 

4.1. Através das festas 

Todos os professores colaboradores dessa pesquisa fizeram alusão as 

festas realizadas nos grupos escolares. Era uma prática dos grupos a realização 

das festas do dia das mães, aniversário da cidade, festa em comemoração à Pátria, 

à primavera, festa da cidadania, festa junina e de encerramento do ano letivo. No 

livro de atas do GEJIM, encontramos o registro de uma reunião realizada 

exclusivamente para tratar sobre a festa do dia das mães. 
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Figura 27: Registro da Ata da reunião de Professores do Município para tratar do dia das 
mães em   07 de maio de 1973 

 

Fonte: Arquivo Institucional do Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos 

 

Também fizeram referência a essa festividade as professoras Alsisa, Illach, 

Malusoba. As mesmas reportaram-se dizendo existir no grupo escolar onde 

trabalharam ou estudaram. De acordo com Alsisa (20/12/2017): 

Dia das mães, era comemorado, uma festa muito bonita. Por 
exemplo, quando eu ensinava na Maravilha mesmo, eu levava 
bolo deste tamanho, cada bolo enorme, bandeja e mais bandeja 
de beijos, que a gente fazia e levava para lá. Cada aluno recitava 
poesia, versinhos, chamava a mãe para receber o abraço do filho 
naquele dia e cantava a tarde toda para as mães, era uma coisa 
muito bonita. Eu levava na cabeça quando não achava um carro, 
o bolo e as lembrancinhas das mães. Aqui também fazia tudo 
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isso, hoje ainda a gente vê, mas não é como antigamente. Não 
tem mais aquela ênfase, aquele gosto de fazer a coisa acontecer 
como deve.  
Além do dia das mães, tinha também o dia dos pais.  

Outro registro de um evento foi encontrado no livro de ata do GELCB, 

denominado Semana da Cidadania, reuniu os discentes e docentes dos grupos 

escolares e contou com a participação de várias autoridades nominadas (prefeito, 

vereadores, presidente da associação de pais e mestre, presidente e membros do 

caixa escolar, secretário municipal de educação, chefe do setor da merenda 

escolar, o chefe do Instituto Brasileiro de Geografia, delegado de polícia, o diretor 

do curso secundário) pais de alunos, alunos e outras pessoas da comunidade.  
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Figura 28: Registro da Ata da solenidade da Semana da Cidadania em   24 de setembro de 1972 

 
Fonte: Arquivo Institucional do Grupo Escolar Grupo Escolar Luís Carlos Braga 

 

Nesta festividade, houve apresentação dos alunos, cantou-se o hino da 

bandeira, palestras sobre a importância do registro de nascimento (menção a 

nomes estapafúrdios, dados errôneos na certidão) e sobre o MOBRAL, entrevista 

de um aluno ao prefeito, palavras de apoio e incentivo da comunidade aos 

professores.  

Eventos descrito “ilustra o teor da cerimonia pedagógica, aliando a 

solenidade ao espetáculo educativo. O discurso de uma autoridade marcava a 
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abertura solene, depois seguiam as representações teatrais, hinos, recitação de 

poemas [...]” (SOUZA, 1998, p. 255)  

Contudo, nenhuma festa pareceu ser mais empolgante que as alusivas à 

semana da Pátria. Nas entrevistas professores destacaram a beleza dos desfiles 

cívicos.  

Por exemplo, o sete de setembro. Hoje não existe como antes, 
existe aquela comemoração de ir cantar o hino, etc., não tem mais 
aquele culto histórico para que o povo lembre dos personagens 
como Tiradentes, Duque de Caxias, Rui Barbosa, desse povo que 
fizeram a história do Brasil, que deram sua vida pelo Brasil. Hoje 
não existe mais isso, pelo menos na rua não... naquele tempo 
tinha que mostrar para a população [...]. Então o sete de setembro 
antes era muito lindo, com desfiles muito bonitos. Os grupos se 
reuniam e cada um fazia a sua parte, tinha seu trabalho a fazer e 

era muito bonito, com banda, fanfarra e tudo. (ALSISA, em 
20/12/2017) 

 

Já os ex-alunos apresentaram a satisfação de participarem da 

grandiosidade daquele evento:  

O que agente gostava aqui em Aiquara, era assim o 7 de 
setembro, uma festa muito bonita, a gente participava, que era 
uma coisa que a geste gostava [...] que hoje já não existe mais que 
era aqueles desfiles, a gente desfilava de bailarina e era uma coisa 
que eu gostava de mais na escola. (FROLSISA, 11/05/2018). 

 

Outro ex-aluna também comenta:  

Tinha 7 de Setembro, que era, com certeza, um desfile muito 
sonhado. Porque na época, tinha os pelotões que cada uma saia 
de determinada coisa. As vezes quando a gente não tinha 
condições, porque os pais tinham que pagar tudo, as fantasias e 
lá era muita gente, eram dez irmãos na minha casa, aí, uns saiam 
de fardas e outros com alguma coisa, [...] o que mais me 
emocionava era quando a gente passava ali na praça prefeitura 
que o pessoal ficava de um lado a outro assistindo o pelotão 
passar e eles aplaudiam, chegava a arrepiar. (ROREHO, 
09/08/2018) 

 

Estes desfiles percorriam pelas principais ruas e avenidas da cidade, 

conforme fotografia do ano de 1973 (Figura 29) cedida por Deba, e como 
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acrescenta a ex-aluna Anmaolsi (11/05/2018), “a cidade inteira parava para 

prestigiar, a gente ficava muito feliz com os acenos e tornava a gente importante”. 

Figura 29: Desfile Cívico 07 de Setembro (1973) 

 
Fonte: Arquivo pessoal ex-aluna do Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos  

 

Ao descrever essa prática cultural existentes nos grupos escolares, alguns 

depoentes, a exemplo de Illach, Malusoba e Alsisa, se reportam com saudosismo 

dos eventos ocorrido e fizeram inferência a perda dessa prática nas escolas atuais, 

contudo, vale salientar, que essa era uma das atividades que visava ressaltar ou 

aflorar o patriotismo presente no princípio republicano de civilidade do cidadão.  

Sobre a realização de festa nas escolas, Souza (1998, p. 41) aduz que elas 

visam aproximar a sociedade e a escola, para dar-lhe crédito, vez que,  

o descrédito com a instrução pública primária era grande. Por 
isso, a escola precisou conquistar e convencer a população 
quanto a sua qualidade, a propriedade de seus métodos 
pedagógicos e a superioridade em relação às demais escolas 
preliminares. Para tanto, foram adotadas algumas estratégias [...] 
os exames públicos, as festas de encerramento do ano letivo, as 
exposições escolares 



110 

 

Azevedo e Santos (2017, p.316-317) também referenciam que a realização 

destas festas dava visibilidade aos grupos escolares e a organização mobilizavam 

as ruas, avenidas e praças de uma determinada localidade e havia: 

Demonstração de hinos, desfiles artísticos, cânticos, beleza e a 
organização bem como disciplina dos alunos fardados, limpos e 
arrumados eram exemplos do que se podia ver nas solenidades. 
Era como se fossem grandes cerimônias que abriam as portas dos 
grupos escolares para toda a sociedade, transformando e 
mudando a rotina das pessoas. 

 

Na entrevista da professora Malusoba (26/07/2017), os detalhes sobre o 

asseio do uniforme, organização dos alunos dispostos em fila, as técnicas de 

marcha e virada em curvas expressavam o rigor que os participantes deviam 

seguir para tornar o evento mais organizado e apresentável para a sociedade que 

assistia. 

Os desfiles eram a coisa mais linda do mundo [...] quem não 
podia fazer ou comprar as vestimentas tinha que participar do 
desfile, mesmo, de uniforme. Tinha as pessoas caracterizadas da 
princesa, Tiradentes [...]. O desfile de 7 de Setembro era 
obrigatório, todos deveriam se apresentar impecável, quem disse 
que alguém comparecia com a roupa machucada, de short ou de 
sandália? Sapato, meia, homem de calça, mulher de saia 
prensada. Minha mãe mesmo prensava a saia de muita gente e 
colocava debaixo do colchão, quando vestia tava toda impecável 
[...]. Na hora do Hino Nacional, era obrigado a saber o hino todo. 

 



111 

 

Figura 30: Desfile Cívico 07 de Setembro (1973) 

 

Fonte: Arquivo pessoal ex-aluna do Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos 

 

Existia, na realização de cada evento, uma preocupação em trabalhar a 

consciência patriótica nos discentes, corroborando com difusão do simbolismo e 

ideário republicano. Farias Filho (2000, p. 86) expõem o caráter pedagógico dessa 

prática,  

o hasteamento da bandeira, as festas cívicas e mesmo a 
inauguração dos grupos escolares eram momentos organizados 
e pensados como espetáculos formativos, não apenas de 
comportamento, mas de sensibilidade e sentimentos em face da 
cidade, do regime republicano, da cultura das classes pobres, 
dentre outros. 

 

Nesse contexto, os ritos e espetáculos instaurados na escola primária 

apresentava-se como expressão do regime político republicano.  Segundo Souza 

(1998, p, 241)  

[...] ela passou a celebrar a liturgia política da república, além de 
divulgar a ação republicana, corporificou os símbolos, os valores 
e a pedagogia moral e cívica que lhe era própria. Festas, 
exposições escolares, desfiles dos batalhões infantis, exames e 
comemorações cívicas constituíram momentos especiais na vida 
da escola [...] e podem ser vistos como práticas simbólicas que, 
no universo escolar, tornaram-se uma expressão do imaginário 
sociopolítico república  
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Aqui na Bahia, o espírito patriótico, foi regulamentado através da Lei nº 

2.14122 de 24 de março de 1965, na gestão do governador Antônio Lomanto 

Junior, que obrigava os estabelecimentos Oficiais de Ensino a cantarem o Hino 

Nacional e o 2 de julho.  

Art. 1º - Ficam obrigados os estabelecimentos Oficiais de Ensino 
do Estado a cantar o Hino Nacional Brasileiro no início semanal 
das aulas. 

Art. 2º - De igual modo, o Hino 2 de Julho no encerramento 
semanal das aulas. 

Parágrafo único - Os diretores e responsáveis pelas classes serão 
passíveis de censura pelo não cumprimento dos artigos 1º e 2º 
desta Lei.  (BAHIA, 1965) 

 

Semelhantemente, no cenário nacional a Lei23 nº 5.700, de 1º de setembro 

de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, 

estabelece a responsabilidade da escola de hastear e guardar a Bandeira Nacional 

pelo menos uma vez por semana e ainda, a obrigatoriedade do canto e a 

interpretação da letra do Hino Nacional nos todos os estabelecimentos de ensino 

Art. 39. É obrigatório o ensino do desenho e do significado da 
Bandeira Nacional, bem como do canto e da interpretação da 
letra do Hino Nacional em todos os estabelecimentos de ensino, 
públicos ou particulares, do primeiro e segundo graus. 

  

 As festas cívicas, segundo Chartier (2004) foi impulsionada por meio da 

Revolução Francesa. As comemorações revolucionárias dotadas de um interesse 

pedagógico em que visava complementar a educação escolar formal, pretendia, 

com base na educabilidade natural do homem garantir a formação integral do 

sujeito. Comenta o autor que uma festa, “com seus rituais, seus gestos, seus 

                                                 

22  Disponível em < http://geem.mat.br/sites/default/files/inline-files/55%20-
%20Lei%20N.%202141%20de%2024%20de%20Mar%C3%A7o%20de%201965%20.pdf > acesso 
em 24 mai. 2018. 

23 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5700.htm> acesso em 24 mai. 
2018. 
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objetos, ela é uma gramatica simbólica que permite enunciar, apresentando-o 

para ser visto ou ouvido (dando a esse último termo sua acepção mais ampla). 

(CHARTIER, 2004, p.38). 

A prática do culto a Pátria expresso nos desfiles patrióticos, permaneceu 

no ideário escolar das escolas de 1º e 2º grau por muito tempo. O registro desse 

evento no ano de 1977 demonstra que essa prática não se extinguiu com a 

implantação da Lei 5692/71 que cria as escolas de 1º e 2º grau e extingue os 

grupos escolares. 

 

4.2. A formação dos professores 

A formação dos professores primários, de acordo a Lei Orgânica das 

Escolas Normais, a partir de 1946 poderia ser realizada nas escolas normais ou 

nos institutos de educação. Três ex-professores, em seus depoimentos, ao 

reportar as suas trajetórias estudantis, disseram ter frequentado o curso normal 

do Instituto Educacional Régis Pacheco em Jequié, após ter realizado o ensino 

primário e ginasial no município de Aiquara.  

Uma professora também se reportou ter realizado o exame de madureza 

ginasial. Este exame permitia o avanço nos estudos para os alunos que não 

conseguiram frequentar o ginásio na idade adequada. A Lei 1962-A de 1963, 

estabelece que 

Art. 181 - Aos maiores de dezesseis anos será permitida a 
obtenção de certificado de conclusão do ciclo ginasial do curso 
secundário, mediante a prestação de exames de madureza, após 
estudos realizados em observância do regime escolar. (BAHIA, 
1963) 

Fazendo analogia a dificuldade de uma prova de vestibular, a professora 

ressaltou o caráter rigoroso do exame, informando que prestou provas orais e 

provas escritas de seis disciplinas: português, matemática, história, geografia e 

educação moral e cívica. As provas orais eram feitas arguições com dois 
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professores em ambientes diferentes e para avançar era necessário sair bem nas 

duas situações. 

Outros ex-professores, informaram ter concluído o ensino 

profissionalizante de magistério no Colégio Municipal Américo Souto. O ensino 

de magistério profissionalizante foi instituído pela Lei 5692/71 que tornou o 

Magistério como uma habilitação específica do ensino de 2º grau. 

O curso implantado no CMAS tinha duração de três anos e teve início das 

atividades com a primeira turma no ano 1978. Uma das depoentes, cedeu o 

convite da sua formatura. Esta foi a primeira turma de professores do CMAS. 

Figura 31: Convite de Formatura (Magistério) da primeira turma de professores do CMAS 

 ‘  
 

Fonte: Arquivo pessoal ex-professora do GELCB 

 

Ao concluírem o curso de magistérios os professores eram habilitados ao 

ensino de 1ª a 4ª série. O Curso de Magistério vigorou até o ano de 2006, período que a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, determinou através do Plano Decenal que 

formação de docentes para educação infantil e quatro primeiras séries do ensino 

fundamental deveria ocorrer exclusivamente por instituições de ensino superior. 
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4.3. O ensino da matemática pelos entrevistados  

Para tornar possível o conhecimento dos elementos básicos no ensino da 

matemática nos grupos escolares, pedimos aos entrevistados que pudessem 

descrever a forma como eram ensinados os conteúdos, pois “dos diversos 

componentes de uma disciplina escolar, o primeiro na ordem cronológica, senão 

na ordem de importância, é a exposição pelo professor ou pelo manual de 

conteúdo de conhecimentos. ” (CHERVEL, 1990, p. 202). 

O autor ressalva a importância desse componente, pois 

 é ele que a distingue de todas as modalidades não escolares de 
aprendizagem, as da família ou da sociedade. Para cada uma das 
disciplinas, o peso especifico desse conteúdo explícito constitui 
uma variável histórica cujo estudo dever ter um papel 

privilegiado na história das disciplinas escolares. (CHERVEL, 

1990, p. 202).    

 

E como consequência, evidencia algumas tendências, tais como “a 

evolução que vai do curso ditado para a lição aprendida no livro, da formulação 

escrita, até mesmo lapidar, para as exposições mais flexíveis, da recitação para 

impregnação, da exaustividade para a seleção das linhas principais. ” 

(CHERVEL, 1990, p. 202). 

Do material fornecido pela professora Illach (28/04/2018), um livro 

utilizado pela mesma em suas aulas em uma turma de 4º ano, destacamos os 

conteúdos expresso no sumario do livro. No Quadro a seguir. Como a mesma 

afirmou ter seguido os conteúdos do livro, conjecturamos que foram abordados 

em algum momento nas aulas de matemática, pois configura o índice da obra 

Matemática Moderna, 4º grau de Henriqueta Carvalho. 

Quadro 15: Relação dos possíveis conteúdos trabalhados pela ex-professora Illach 

Noções de Conjuntos; 

Conjuntos; 

Conceito de subconjuntos; 
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Igualdade de conjuntos; 

Comparação entre conjuntos; 

Número e numeral; 

Sucessão dos números naturais; 

Sistema de numeração; 

Números ordinais; 

Conceito de operação: operação direta e inversa; 

Operações fundamentais com números inteiros; 

Operações entre conjuntos; 

Equivalência;  

Divisores de número; 

Relações; 

Sistema monetário Brasileiro; 

Medida de tempo; 

Números ordinais; 

Noção indutiva de fração; 

Frações impróprias, próprias e aparentes; 

Extração de inteiros; 

Transformação de um número misto em fração imprópria; 

Frações equivalentes e frações iguais; 

Operações com números decimais; 

Frações decimais; 

Conversões – Dízimas periódicas; 

Sistema legal das unidades de medir;  

Figuras geométricas (triângulo, quadriláteros, circunferência); 

Unidades de superfície; 

Medidas agrárias; 

Áreas das figuras geométricas; 

Unidade de volume; 

Medidas de Massas 

Razões e proporções; 

Escalas 

Porcentagem. 

Fonte: Elaborado por Zenildo Santos/Claudinei de Camargo Santana 
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Percebemos que o exemplar traz marcas do Movimento da Matemática 

Moderna que trouxe inovações ao ensino da Matemática no nível secundário no 

início da década de 1960 e, por conseguinte influenciou também a produção do 

saber matemático no ensino primário. Destarte é característico deste Movimento 

a linguagem da Teoria dos conjuntos para unificação dos conteúdos 

matemáticos.  

Também, ao reportar-se sobre sua regência nas aulas de matemáticas, 

Illach (28/04/2018) disse ter feito uso do desenho livre no auxílio do ensino dos 

números. Enquanto narrava o procedimento, a professora ia demonstrando no ar 

como fazia para ensinar os alunos da 1ª série a escrever os números naturais.  

Eu usava muito assim, um patinho para o dois. Eu desenhava 
um patinho, sabe essas coisas assim, porque eu gostava muito de 
desenho [...] eu ia para o quadro para ensinar o dois, aí eu 
desenhava um patinho e dizia aqui é um patinho, mas o patinho 
representa o dois. Aqui não tá o dois? Então nós vamos desenhar 
um patinho. Do número dois eu puxava um biquinho, descia 
assim, fazia o rabinho, botava o pezinho que era para fixar.  

 

A representação do desenho a que se referiu a professora Ilach é 

apresentado no Quadro 16, onde é demonstrado os passos da transformação do 

número dois em pato. 
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Quadro 16: Transformando o número “2” em desenho 

 

 

Fonte: https://enallaktikidrasi.com/2016/01/diaskedastikoi-tropoi-gia-panemorfes-
zografies/ acesso em 11 de fev. 2019 

 

A professora ainda, citando como exemplo, fez associação do desenho de 

um barco ao número um. “Geralmente eu fazia o número um utilizando um 

barco a vela, do corpo eu desenhava uma vela, com a base eu fazia a proa, 

mostrava essa relação para os alunos (ILLACH 28/04/2018). 

No que se refere a utilização do desenho no ensino, Valente (2013), aduz 

que pode ser utilizado como um recurso pedagógico para se fixar um conteúdo 

já aprendido, quando se pretende construir novos conceitos é usado como 

metodologia. 

Na prática da professa Illach, o desenho era utilizado como metodologia. 

Pensamos que utilizava a concepção do método Lição das Coisas para dar sentido 

a aprendizagem do aluno. 

Lições de Coisas, método utilizado por Calkins (1861), parte do princípio 

que a aprendizagem tem início na operação dos sentidos sobre o mundo exterior, 

onde a utilização de coisas já conhecidas pela criança, assim o conhecimento é 

https://www.youtube.com/watch?v=4qn78Eow80k
https://www.youtube.com/watch?v=4qn78Eow80k
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produzido pela observação, comparação e classificação de experiências e fatos.  

A utilização de plantas, mapas, tabuinhas, livros, caixas de formas geométricas 

cartas geográficas, desenhos, globo terrestre, cartas de alfabeto, compassos, 

coleções de desenhos, outros materiais escolares servem de objetos destinados ao 

ensino.  

O método foi disseminado no Brasil, por Rui Barbosa em 1886, com a 

tradução do livro de Norman Allison Calkins, constituído de manuais didáticos 

dirigidos a professores, tido como uma das estratégias mais importantes na 

disseminação do método intuitivo no Brasil. 

Em defesa do método, Barbosa, (1882, p. 214-215) advoga que: 

A lição de coisas não é um assunto especial no plano de estudos: 
é um método de estudo; não se circunscreve a uma seção do 
programa: abrange o programa inteiro; não ocupa, na classe, um 
lugar separado, como a leitura, a geografia, o cálculo, ou as 
ciências naturais: é o processo geral, a que se devem subordinar 
todas as disciplinas professadas na instrução elementar.  

Oliveira (2013, p.92, grifos do autor) expõe que a tradução do manual de 

Calkins tinha “a pretensão em deixar os mestres brasileiros em completa sintonia 

com a “nova” orientação pedagógica desenvolvida nos países mais adiantados. 

Em outras palavras, os mestres brasileiros estavam em contato, pela primeira vez, 

com as ideias pestalozzianas”. 

D’Esquivel e Sant’Ana (2015, p. 4) descrevem que  

A menção a lições das coisas ou ao seu correlato, ensino intuitivo, 
figura em legislações educacionais em vários estados. Inspirado 
no pensamento de Pestalozzi, o ensino intuitivo fundamentava-
se na premissa de que, a partir dos objetos do cotidiano, “as 
coisas” do mundo real, a intuição infantil seria capaz de construir 
e expressar ideias. Implícita nestas novas concepções 
educacionais estava a rejeição à memorização como método de 
ensino 

Em outra vertente, uma ex-aluna do GEJIM, fez a referência que desenho 

livre também era cobrado nas aulas por fazer parte currículo: 

No primário era assim, sexta-feira, pelo menos no Júlio, eu tenho 
bem claro isso na minha mente, sexta-feira era dia de desenho. 
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As vezes a professora levava para a gente colorir, as vezes a gente 
utilizava aquele pó de serra para decorar ou as vezes dava o 
desenho livre pra gente fazer o desenho que a gente quisesse  

Santos (2018) ao fazer uma relação do ensino do Desenho Livre e a 

Matemática em determinadas escolas primárias em Vitória da Conquista-BA e 

Salvador-BA, infere que 

ensino do Desenho Livre se fazia presente com certa frequência 
e era intercalado com outras atividades (revisões, exercícios) 
e/ou com um saber matemático (tabuada), em particular com a 
Aritmética [...] ou como forma de representação cultural em 
particular em datas folclóricas (São João). (SANTOS, 2018, p. 150)  

No livro de planejamento de cedido pela professa Egalso (1982), esse 

componente configura o último horário de aulas das sextas-feiras. 

Figura 32: Horário semanal de aula (1982) 

 

Fonte: Livro de planejamento Estágio, ex-professora Egalso (1982) 

  

Para o desenvolvimento de uma das aulas, a professora fez o seguinte 

planejamento:  

Quadro 17: Planejamento da aula de desenho (1982) 

Plano de aula nº 20/3ª aula 

Área: Comunicação e Expressão                            Disciplina: Desenho 
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Conteúdo: Colorir um desenho de um livro 

Objetivo: O aluno deverá ser capaz de desenhar e colorir a figura de um livro. 

Desenvolvimento: a) Aula expositiva dialogada; 

                                 b) Apresentação da figura do livro; 

                                 c) Desenho no quadro de giz; 

                                 d) Explicar aos alunos; 

                                 e) Momento para os alunos desenharem e colorir 

Recursos: Livro didático, quadro-de-giz e giz. 

Avaliação: correção do desenho  

Fonte: Extraído do livro de planejamento da professora Egalso (1982) 

  

No planejamento, percebe claramente o exposto por Santos (2018, p. 149), 

quando referiu sobre a estrutura das atividades utilizadas nas aulas de desenho 

livre, em geral, são “estruturadas com elementos que faziam parte do cotidiano 

dos educandos, tais como, flores, animais, paisagens, bandeiras, escudos da 

escola, árvores, barcos, casas, caricaturas, dentre outros”. 

Outro constituinte da cultura do ensino de matemática relatado por todos 

os participantes desta pesquisa foi o estudo da tabuada. Os ex-professores 

relataram o rigor e a disciplina para “tomar” a tabuada e os alunos além desses 

aspectos, destacaram os castigos.  

Para a ex-professora Illach (28/04/2018):  

O básico era a tabuada, aí você não tinha como, você tinha que 
fazer a sabatina, colocava todo mundo junto de você ali e ia 
perguntando, 1 e 1? 2 e 2? 3 e 3? 4 e 8? Daí já passava para 
diminuir... 

De acordo Alsisa (20/12/2017), em suas aulas,  

[...] fui rígida, exigente com meus alunos que eu queria ver eles 
prosperarem na vida e eu dava minhas aulas com afinco mesmo, 
graças a Deus, meus alunos eram todos bons e todos são bons em 
matemática. A época da tabuada: 5 vezes 8, noves-fora vezes 
quatro. Eu perguntava 5 vezes 8, noves-fora vezes quatro, você 
tinha que dizer 16. 5 x 8 = 40, noves-fora 4, 4 x 4 = 16; 3 x 6 nove-
fora vezes 8? 18, noves-fora nada, vezes 8, nada. Você tinha que 
multiplicar duas vezes para dar o resultado. 
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Na visão do ex-aluno, Josali (04/06/2018),  

O que eu aprendi nessa área escolar eu devo a esse passado, foi 
fundamental [...] as aulas de matemática mesmo [risos] me 
recordo da professora NB perguntando 9 vezes 9, 12 vezes 12, as 
aulas eram muito aplicadas, tinha a temida tabuada. A 
professora dizia, leva a tabuada para casa, mesmo assim, a gente 
estudava e chegava lá “papecava” [...] eu gostava quando me 
perguntava o mais fácil 10 vezes 10. Me lembrava muito disso, 
tinha os exercícios que a gente fazia em casa e na sala tinha os 
exercícios presencial, chamava a gente no quadro e dizia: “vamos 
Josali, faça essa conta aqui no quadro”. Eram contas de 
multiplicar, dividir, de subtrair. Tinha essas coisas.  

E para Masaca (27/07/2018), as aulas de matemática tornava-se uma 

tormenta, como ela se expressou. De acordo com a entrevistada era sinônimo de 

castigo, tanto em casa quanto na escola.  

A aula de matemática para mim era difícil, na época eu achava 
que tinha um retardamento na mente, eu não conseguia 
aprender, eu não pegava, nem a conta de mais que era mais fácil 
eu não conseguia acertar. Eu tinha pavor de matemática. E 
quando a professora mandava gente para o quadro para fazer, 
eu chorava para não ir [...] quando colocava um contra o outro, 
equipe contra equipe, eu sempre perdia, ficava no mais fraco, 
ficava contando nos dedos, como não sabia, não dava tempo 
contar nos dedos, a gente errava. E eu estudava viu, mãe, em 
casa, colocava a gente no milho para estudar.  

Ao se reportar das atitudes da professora em sala de aula, acrescenta:  

Quando eu não acertava nada na escola eu não avisava a mãe, 
mas a danada da professora passava pela porta de casa e avisava: 
“Mãe, Masaca te contou?”. “O quê?” Respondia mãe. “Masaca 
não acertou nada hoje”. Me lembro também que eu perdi na 
prova e eu escondi a prova porque ia ganhar uma boneca, a pois, 
a professora foi lá e contou para mãe que eu tinha perdido, me 
lembro que mãe me bateu, me deixou de castigo, não me deu 
roupa e nem a boneca. (MASACA, 27/07/2018) 

Doolmi (27/07/2018), relata  

Quando era matemática, ela chamava a turma toda, era sabatina, 
na sexta-feira. Ali era para responder rapidinho a tabuada. A 
gente fazia aquele círculo ao redor dela e ela ia perguntando, 2 
mais 2, se você demorasse para responder 4, já passava para 
outro, aquele outro respondia, já batia na gente, baixava a 
palmatória. 
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Diante do exposto e dos demais relatos percebemos que a relação dos 

entrevistados com o ensino e a aprendizagem de matemática foram marcados 

pelas situações de aprendizagem que enfrentaram desde o curso primário.  O 

estudo da tabuada ao que indica vigorou por muito tempo.  

Nesse sentido, de acordo com Nürnberg (2006) desde a década de 1920, a 

memorização era condição primordial para o sucesso da aprendizagem da 

tabuada. Já nas décadas de 1960 e 1970, Nürnberg (2006) informa que o ensino 

brasileiro é marcado pela Tendência Tecnicista marcada pela valorização dos 

procedimentos induziam os estudantes a obter respostas previamente 

estabelecidas. Sendo fortemente utilizada na pedagogia oficial do regime militar.  

Nessa circunstância, prevalecia a ideia da tabuada como sendo algo que 

deveria ser decorada pelo aluno. Nesse sentido, a autora expõe que “muda 

apenas o modo de conduzir os procedimentos de ensino para que o estudante 

atingisse os resultados pré-estabelecidos e o aprimoramento das habilidades 

técnicas” (NÜRNBERG, 2006, p. 36). 

Backheuser (1946) defendia uso da tabuada, por seu caráter prático de 

favorecer o desenvolvimento da inteligência. 

Nem nós nem ninguém, louva os exercícios secos de tabuada, 
porque ‘inibem’ a memória em vez de desenvolvê-la, mas 
também não basta fazer ‘cálculos mentais’ sem insistir na 
operação propriamente dita, sem habituar enfim a criança a 
realizá-los com facilidade e depressa. Convém insistir, com 
Gerlach, neste advérbio: depressa. É preciso que uma soma ou 
um produto saltem prontos, rápidos, sem demora, logo que 
enunciadas as parcelas ou os fatores, ou que o troco (subtração) 
seja achado desde que entregue a cédula para o pagamento da 
despesa (BACKHEUSER, 1946, p. 91). 

Nesta ótica, o uso da tabuada favorecia o desenvolvimento do cálculo 

mental, com vista a melhorar a atenção, preparar para a vida e aprimorar a 

memorização que permitirão alcance das operações de cálculo rápido e exato.  

Nesse sentido, os dados aqui analisados indicam que o estudo da tabuada 

privilegiou o usou do cálculo mental, visto que os participantes que disseram ter 
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afinidade com a matemática ou gostar dela nos dias atuais reforçaram a 

habilidade em fazer operações aritméticas mental com facilidade. 

[...]a professora dirigia a pergunta de tabuada para saber ou um 
colega perguntava para outro. E tinha uma régua, a palmatória 
para receber “bolo”. Como eu nunca tinha frequentado a escola 
eu tive muita dificuldade, porque o meu irmão mais velho já 
tinha estudado um ano a frente e tinha perdido, ele falava 
comigo para contar, colocar a mão para atrás e contar nos dedos 
né? 2 + 2, coloca a mão para atrás e conta, mas seu eu nunca tinha 
estudado e não sabia como era que fazia essa junção, aí pronto, 
eu ficava preocupado e tive que tomar alguns bolos para 
aprender. Foi então, que a minha mãe comprou né, que tinha no 
ABC um livrinho para aprender o alfabeto e tinha a tabuada, aí 
ela comprou pra não receber mais as reguadas, a palmatória, aí 
eu memorizei, decorei a tabuada todinha, aí pronto, daí pra cá eu 
aprendi a gostar da matemática e carrego comigo até hoje. 
(LANUSI, 26/07/2018). 

Assim, a conferência do conhecimento da tabuada se deu sob a forma de 

sabatina24, uma espécie exame de momento destinado a arguição do 

conhecimento. Atrelado a sabatina, a demonstração do conhecimento para dos 

demais colegas e atestando o domínio do cálculo escrito foi mencionado como a 

prática de responder atividade no quadro-de-giz. Os ex-alunos se reportaram a 

tal procedimento, alguns demonstraram que gostavam da prática outros não. 

O exame da tabuada, vinha acompanhado com habilidade de saber 

responder a prova dos noves ou tirar os noves-fora de uma operação aritmética. 

Na exposição da professora Alsisa, a prova dos noves, elemento de verificação 

da exatidão da operação realizada se fez presente no cotidiano da sala de aula. O 

ex-aluno, Lanusi (26/07/2018), também recorda dessa prática, ainda nos idos dos 

anos 80. 

[...] E me lembro do mecanismo que utilizava para saber se conta 
estava correta, eram duas provas né? Prova dos noves e prova 
real. Eram feitas na época para confirmar se a conta estava ou 
não correta. 
Pesquisador: Você se recorda como se fazia essas provas? 
Ex-Aluno(a): Eu lembro que a adição ia fazendo aquela soma dos 

                                                 

24 Arguição; revisão das lições através de perguntas e respostas. Disponível em: 
https://www.dicio.com.br/sabatina/ acesso em 26 set. 2018. 
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números e utilizava noves-fora. [...]. Tirava os noves e 
continuava fazendo a soma até o final das parcelas. Tinha um 
tracinho onde colocava em cima o resultado das parcelas e 
depois fazia o mesmo processo no resultado final, pois tinha que 
dar o mesmo número. Se desse um número diferente, significava 
que a conta estava errada. Na subtração era a mesma coisa, agora 
na multiplicação e divisão fazia um X e fazia a soma do 
multiplicando, do multiplicador, multiplicava os dois, achava o 
resultado com os noves-fora e depois com o resultado final tinha 
que dar o mesmo valor das laterais do X, dependo da forma que 
armava o x para obter aquele resultado. Era tipo por ai... 

Essa prática foi cobrada em uma avaliação da turma de 2º ano, do ano de 

1982, do GELCB. A avaliação foi cedida pela por uma ex-professora (EGALSO) 

que preferiu não gravar entrevista, mas gentilmente cedeu o livro de 

planejamento de seu estágio do curso de Magistério, onde encontramos o 

gabarito da avaliação da III unidade. A prova contém dez questões, aborda os 

assuntos: divisão, sistema monetário e fração. 

Figura 33: Fragmento da avaliação 2º série, 1982 (provas dos noves) 

‘ 

Fonte: Livro de Planejamento Estágio 1982, ex-professora Egalso 

 

No recorte apresentado, observa-se que a ex-professora solicitou que o 

estudante efetuasse contas das quatro operações: divisão, letra a; multiplicação, 

letra b; subtração, letra c; e adição, letra d. Nas respostas deste gabarito a 

professora faz a prova dos noves para verificar se efetuou corretamente a 

operação.  
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Em outra questão que envolve problemas, a professora também efetuou a 

operação aritmética com a utilização da prova dos noves. 

Figura 34: Fragmento da avaliação 2º série, 1982 (provas dos noves - problemas) 

 

Fonte: Livro de Planejamento Estágio 1982, ex-professora Egalso 

 

A professora respondeu o gabarito utilizando a prova dos noves porque 

esse foi um dos conteúdos elencado planejado para a ministração da aula de 

matemática do dia 19 de agosto de 1982.  Por conteúdo, Chervel (1990, p.177, 

grifos do autor), entende como aquilo que se ensina: 

[...] a noção de “disciplina”, [...] as definições que dela são dadas 
de fato não estão de acordo a não ser sobre a necessidade de 
encobrir o uso banal do termo, o qual não é distinguido de seus 
“sinônimos”, como “matérias” ou “conteúdos” de ensino. A 
disciplina [portanto, o conteúdo] é aquilo que se ensina e ponto 
final. 

De acordo o registro do planejamento, o conteúdo abordado foi “provas 

da divisão” e teve como objetivo: “o aluno deve ser capaz de verificar a exatidão 

da divisão mediante a prova”. Como avaliação da aula, a professora passou um 

exercício e solicita na segunda questão que aluno efetue algumas operações sejam 

verificadas a exatidão por meio das provas.  
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Figura 35: Atividade  provas da divisão,  2º série, 1982 

 

Fonte: Livro de Planejamento Estágio 1982, ex-professora Egalso 

 

Até aqui, apresentamos as expressões, noves-fora e prova dos noves. 

Embora pareçam sinônimos, Lacava (2017, p.53) diferencia os termos da seguinte 

forma: 

Calcular, tirar ou extrair o noves-fora de um número natural 
qualquer n, significa subtrair deste número o maior múltiplo de 
nove nele contido, o que é equivalente a encontrar o resto da 
divisão deste número n por 9. Por exemplo, para tirar o noves-
fora do número 50, deve-se subtrair de 50 o maior múltiplo de 9 
nele contido, ou seja, o maior múltiplo de nove menor que 50 é o 
45 (que equivale a 9 multiplicado por 5). Logo, 50 – 45 = 5. Desse 
modo, diz-se que 50 noves-fora é igual a 5. Porém, existe uma 
maneira mais simples de se obter o noves-fora de um dado 
número natural, na qual se soma os algarismos deste dado 
número que se deseja obter o noves-fora. A partir deste novo 
valor obtido, se o mesmo possuir mais de dois algarismos, 
realiza-se a soma novamente até restar um número de um único 
algarismo. Desse modo, para tirar o noves-fora de 452 usando 
este modo mais simples, deve-se somar os algarismos do número 
dado, ou seja, 4 + 5 + 2 = 11, em seguida somam-se os algarismos 
do valor obtido até restar um único algarismo, que nesse caso é 
o 2, isto é, 1 + 1 = 2. Assim, 452 noves-fora é igual a 2, ou ainda, 
o resto da divisão de 452 por 9 resulta em 2. 
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E a prova dos nove, a autora refere como uma técnica na qual utiliza-se o 

noves-fora de números naturais para verificar se o resultado das quatro 

operações fundamentais envolvendo tais números está correto (LACAVA, 2017). 

Encontramos o ensino da prova dos noves também no livro fornecido pela 

professora Alsisa, denominado Meu Livro. Neste exemplar o autor menciona que 

a prova real é a que prova mais exata.   

Figura 36: Provas dos noves e prova real na obra Meu Livro 

 

Fonte: Livro Meu Livro, ?, p.45. 

 

Nesse exemplar, o autor menciona a prova real em todas as operações, 

dando ênfase, como aquela que o aluno pode obter a certeza do resultado. Sobre 

essa questão, Lacava (2017, p.62) assevera que  

O fato é que se a operação matemática estiver certa, e o aluno 
executar corretamente a prova dos nove, ela irá confirmar a 
exatidão dessa resposta. Porém, se a operação estiver errada há 
a possibilidade de a prova dos nove não detectar o erro. Isso 
ocorre porque a prova dos nove se baseia na soma dos 
algarismos de um número e, por exemplo, caso tenha ocorrido 
uma inversão na ordem desses algarismos, a soma continuará a 
mesma e o erro não será detectado pela prova dos nove.  

Em um exemplo prático, de acordo a exposição da autora, em uma 

operação qualquer o resultado correto é o número 372, porém, se o aluno 

encontrar o número 327, a prova dos nove indicará que aluno efetuou a operação 

correta, pois nas duas respostas, ao extrair o noves-fora resultam em 3. Da mesma 

forma, se o aluno obtiver um resultado completamente diferente, e o noves-fora 

desse resultado der o mesmo valor do resultado correto, a prova dos nove não 
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detectará o erro. Desse modo, se nesta mesma operação o aluno responder 336, 

por exemplo, o noves-fora continuará dando 3, assim como se responder 246, 183, 

192 entre outras possibilidades. Como infere a autora, “[...] a prova dos nove é 

uma condição necessária e não suficiente” (LACAVA, 2017, p.62). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A história cultural tem nos possibilitado conhecer avanços e retrocessos 

enfrentados pela disciplina Matemática ao longo de sua constituição enquanto 

saber escolar. Buscar conhecer as bases que sedimentaram a cultura escolar e 

consequentemente o foco ou a importância dada a uma área de conhecimento 

torna-se imprescindível afim de que possamos compreender as possibilidades e 

os limites concernentes a essa área.  

Nesse sentido, investigar o processo de escolarização primária e o foco 

dado ao ensino de matemática nos Grupos Escolares do Município de Aiquara 

permitiu identificar como era tratado o saber matemático no recorte de 1965 a 

1985 e suas implicações no processo formativo do educando. 

Para entender um pouco do contexto sociocultural que os grupos escolares 

estavam inseridos fez-se necessário a construção histórica do município de 

Aiquara BA, relatando os fatos culturais, econômicos e o ato de emancipação do 

município.  

Sobre a história do município constatou-se a necessidade do registro 

oficial de sua história, visto que as informações são fragmentadas e as disponíveis 

em sítios da rede mundial de computadores são resumidas e algumas 

desencontradas. A história montada no Capítulo II desta pesquisa foi constituída 

de informações adquiridas nos órgãos públicos municipais e de fontes orais 

coletadas nas entrevistas. 

No que se refere ao ensino, os dados desta pesquisa revelaram que o 

estudo não atendia a toda a população, até a emancipação do município, existiam 

poucas escolas e estas apresentavam a precariedade nas instalações físicas e 

mobiliárias. O funcionamento, de acordo os depoimentos dos colaboradores 

desta pesquisa, assemelhavam-se as escolas isoladas e reunidas, funcionando que 

em casas ou salas improvisadas; o ensino era ministrado por professores que, na 

sua maioria, eram leigos; as classes eram organizadas no formato de classes 
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mistas e/ou multisseriadas, com uma programação para atender alunos da 1ª a 

4ª séries, no mesmo espaço físico. 

A implantação dos grupos escolares visou ampliar o número de vagas e 

atender a população sem acesso à escola.  Partindo dessa premissa, dispensamos 

dois capítulos para discorrer sobre as práticas do ensino da matemática, com o 

olhar focado nas fontes documentais e pelas histórias dos agentes construtores 

da cultura escolar. 

Nesses documentos, foi possível identificar como as informações e 

conhecimentos que circulavam nos grupos escolares. Um olhar no livro de atas 

das reuniões permitiu inferir que por meio de palestras muitas informações eram 

socializadas, servindo também para trazer conhecimento sobre diversos 

assuntos, inclusive noções de saúde, higiene, etc.  

Também encontrou-se nos documentos alguns registros de eventos 

ocorridos nas escolas, diagnóstico e plano de melhoria para educação e o saber 

que circulava com a utilização dos livros didáticos. Assim, identificamos que 

possivelmente, o ensino da matemática recebeu influência do Movimento da 

Matemática Moderna. A relação dos livros utilizados em um grupo escolar, na 

década de 1970, apresentou várias obras que foram publicadas durante a 

efervescência do movimento e de autores que publicamente defendiam a 

renovação do ensino consoante ao MMM, contudo, não percebemos os elementos 

do Movimento nos depoimentos dos participantes. Nesse sentido, um estudo 

mais acurado poderia problematizar e tentar responder o motivo da não 

penetração do ideário modernista na cultura escolar do ensino de matemática 

dos cursos primários de Aiquara. 

Quanto a cultura escolar, mesmo com a extinção dos grupos escolares no 

início da década de 70, a prática cultural permaneceu no ideário dos grupos 

escolares da cidade de Aiquara por muito tempo, algumas até os dias atuais. O 

Grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos, ainda na década de 90 continuava a 

registrar os eventos da escola em livro de ata, e para ser ainda mais atual, no 
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início da semana, os alunos cantam o hino da cidade e o hino nacional e fazem o 

hasteamento da Bandeira.   

Pelas vozes dos ex-funcionários e ex-alunos, traçou-se uma ideia dos 

assuntos estudados, da metodologia utilizada para o ensino da matemática e 

também da formação dos professores. 

Pelo exposto, os vestígios indicam que o ensino da matemática, de modo 

geral, dava a criança conhecimentos rudimentares de cálculo aritmético. O ensino 

era fortemente fundamentado no estudo da tabuada, cuja sondagem do 

conhecimento se dava por meio da sabatina, fortemente influenciada pelo rigor 

disciplinar, aqui entendido como castigo. 

As estratégias utilizadas nas aulas de matemática relatadas pelos 

depoentes evidenciam a utilização do desenho como suporte para ensinamento 

dos numerais. Esta estratégia reforçava a ideia de aprender pelos sentidos, 

tornando o ensino mais próximo da realidade dos alunos. As arguições se 

destacaram, elas eram utilizadas nas sabatinas e nos exames orais, este último, ao 

que indica os dados, perdurou até o ano de 1974. 

Também não podemos esquecer que uma cultura tem vários elementos 

que são constituintes da própria cultura, algumas mudam com rapidamente, 

outras não. No que se refere a cultura dos exames finais dos grupos escolares, 

especificamente no GEJIM houve poucas mudanças até o ano de 1975. Estes 

exames, ao que indica, constituíam de provas orais e escritas. Após o ano 

mencionado passa acontecer somente de provas escritas. 

A Reforma do ensino instituída pela Lei 5.692/71 que extingue os grupos 

escolares não trouxe mudanças na cultura escolar vividas pelos grupos escolares 

pesquisada. Percebe-se uma mudança consubstancial no que se refere ao 

programa curricular do ensino, entretanto, na prática da sala de aula os ritos e 

métodos inerentes aos grupos escolares resistiram por muitos anos.   

A formação dos professores que lecionaram naquelas instituições, até a 

implantação da Lei 5692/71, frequentaram o Curso Normal do Instituto 

Educacional Regis Pacheco em Jequié, visto que o Município só passou a ter um 
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curso de formação de professores, após a implantação da Lei, mesmo assim, o 

curso de Magistério do Colégio Municipal Américo Souto, formou a primeira 

turma de professores no ano de 1980. 

Algumas questões ainda podem fornecer indícios que esta pesquisa não 

pode responder, como uma investigação mais detalhada dos livros e manuais de 

matemática em concomitância ao que foram prescritos em outros documentos, 

como programa de ensino, decretos, leis, que pode dar mais indícios dos saberes 

a ensinar que circulavam nestes grupos escolares. Entender o porquê o nos 

documentos encontrou-se vestígios do MMM e no relato dos professores nada 

ou pouco nada foi evidenciado. 

Assim, traçado os vestígios do ensino da matemática e da cultura escolar 

dos grupos escolares do município de Aiquara BA, resta-nos agradecer a todos 

que colaboraram para o desenvolvimento dessa pesquisa. 
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APÊNDICES  

 

Apêndice A - Roteiro da Entrevista  com ex-alunos 

 

Nome do entrevistado (a): ______________________________________________ 

Grau de escolaridade: __________________________________________________ 

Data da entrevista :_______/__________ / __________/  

Local :_______________________________________________________________  

 

 

1. Qual é o seu nome completo, idade e profissão? 
2. Desde quando mora em Aiquara? Você pode relatar um fato importante 
na história do município? 
3. Fale um pouco de sua trajetória de vida, onde nasceu, onde passou e 
como foi a sua infância, o que gostava de fazer? 
4. Como foi seus estudos? Quais escolas você estudou? 
5. Tinha dificuldades de frequentar as aulas? Por quê? 
6. O que mais lhe chamava atenção na escola? 
7.Quais festas eram comemoradas no grupo escolar? 
8.Existiam aulas extraclasses? Passeios? 
9. Quais as matérias que você mais gostava? 
10. E suas professoras do primário, que recordação você tem dela? 
11. Como eram as aulas, você se recorda? 
12. Como você descreve as aulas de matemática desse período? 
13. Você se recorda dos exames finais que aconteciam no final do ano? 
14. Participou do exame de admissão ao ginásio? Como foi? 
15. Como é a sua relação com a matemática hoje?  
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Apêndice B - Roteiro da Entrevista com ex-professores e funcionários  

  

Nome do entrevistado (a): ______________________________________________ 

Grau de escolaridade: __________________________________________________ 

Data da entrevista :_______/__________ / __________/  

Local :_______________________________________________________________ 

  

  

1. Qual é o seu nome?  

2. Fale um pouco da sua trajetória de vida. Onde Nasceu. Passou a infância. 

Seus estudos.   

3.Desde quando mora em Aiquara? Você pode relatar um fato importante na 
história do município? 

4.  

5. Como 0(a) senhor(a) se tornou professor(a)?  

6. Como foi seu ingresso no grupo Escolar Júlio Ignácio de Matos.  

7. Quais Lembranças tem do período que trabalhou ali? Tem fotografia?  

8. Quais festas eram comemoradas no grupo escolar?  

9. Existiam aulas extraclasses? passeios?  

10. O que o(a) senhor(a) recorda sobre as aulas?   

11. Na média geral, o(a) senhor(a) se recorda quais disciplinas os alunos 

mais gostavam e  as que menos gostavam?  

12. Como o(a) senhor(a) descreve as aulas de matemática nesse período?  

13. O(a) senhor(a) recorda  se havia exame (provas)  aplicados aos alunos 

que concluíam o ensino primário e desejavam ingressar o ginasial?  
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Apêndice C - Termo de Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos 

  

Eu, <nome>, CPF Nº 000 000 000 - 00, RG Nº 000 000 000, depois de 

conhecer e entender os objetivos, os procedimentos metodológicos, os riscos e os 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso da 

imagem e do depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, o pesquisador 

Zenildo Santos, autor do projeto de pesquisa intitulado “O Ensino de Matemática 

ministrado nos Grupos Escolares de Aiquara”, a realizar as fotos que se façam 

necessárias e a colher o meu depoimento por meio de gravação de áudio sem 

quaisquer ônus financeiros para nenhuma das partes.  

Autorizo também a utilização, pelo pesquisador, das fotos e dos 

depoimentos para fins científicos e de estudo (produção de artigos, produção de 

vídeos, livros e slides), obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam 

os direitos das crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência: a) 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Nº 8.069/ 1990; b) Estatuto do 

Idoso, Lei N° 10.741/2003; c) Decreto Nº 3.298/1999, que estabelece a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, alterado pelo 

Decreto Nº 5.296/2004.  

  

Jequié BA, __________________ de 20____.  

   

________________________________________________________  

Nome  

Participante da Pesquisa  

  

______________________________________________________  

Zenildo Santos   

Pesquisador responsável pelo projeto  
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Apêndice D -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

  

Prezado (a) Senhor (a)  

  

Eu sou Zenildo Santos, aluno do Mestrado Acadêmico, do Programa 

Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores (PPG-

ECFP), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e estou 

realizando, juntamente com o pesquisador Prof. Dr. Claudinei de Camargo 

Sant’Ana e o(a) senhor(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a 

participar da pesquisa “O Ensino de Matemática nos Grupos Escolares de 

Aiquara”. Neste estudo pretendemos analisar o processo de escolarização dos 

conhecimentos matemáticos nos grupos escolares implantando no município 

de Aiquara; identificar a concepção de ensino de Matemática no período 

vigente a implantação do grupo escolar; investigar a prática dos professores 

Matemática dos grupos escolares no período de sua implantação  

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é pela sua relevância  para 

o campo científico ao contribuir, na área da Ciência e da Matemática,  por 

buscar conhecer de que forma o conhecimento matemático era difundido nos 

grupos escolares da Cidade de Aiquara no período de 1965 a 1985 bem como 

quais os limites, desafios e métodos adotados no funcionamento destas 

instituições, e também, possibilitará conhecer as mudanças vivenciadas no 

contexto educacional durante esse período, considerando que essas 

transformações estavam relacionadas com os acontecimentos sociais, 

econômicos e culturais da época.    

Com a sua participação, você responderá algumas perguntas, que serão 

gravadas e fotografadas. Como a sua participação será voluntária, você poderá 

desistir da pesquisa a qualquer momento, não havendo nenhum tipo de 

penalidade, riscos e prejuízo pessoal.   

Este estudo não trará riscos para a sua integridade física ou mental. 

Consideramos a possibilidade de riscos morais quanto ao uso indevido das 
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informações pessoais, gravações e imagens dos envolvidos. Neste caso, para 

evitar estes riscos, os pesquisadores manterão em sigilo todas as informações 

obtidas. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou 

indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela 

pesquisa.   

As informações desta pesquisa serão confidencias, e somente 

divulgadas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação 

dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado 

o sigilo sobre a sua participação. As gravações e imagens serão utilizadas em 

publicações, relatórios e eventos científicos da área. Para isto precisamos de 

sua autorização e deixamos claro que as suas informações pessoais serão 

preservadas.   

Os benefícios deste estudo são de natureza social, pois propiciará a 

revisão da prática pedagógica, conhecimento de experiências matemáticas e 

conhecimentos dos ex-professores e ex-alunos do grupo escolar e fornecer 

elementos das transformações do ensino de Matemática e das práticas 

educacionais.   

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome 

ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua 

permissão. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados 

com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo 

serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas 

vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a 

outra será fornecida a você.  

Os resultados desta pesquisa serão publicados na dissertação do 

Mestrado e em revistas especializadas. As filmagens, as fotografias e as 

gravações em áudio, além da transcrição em papel ou via formulário online, 

serão arquivados pelos pesquisadores por cinco anos. O (A) Senhor (a) poderá 

solicitar esclarecimentos antes, durante e depois da sua participação na 

pesquisa.  Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos:   
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a) Com o pesquisador Zenildo Santos, por meio do e-mail 

zenildo198090@gmail.com 

b) Com o orientador, Prof. Dr. Claudinei de Camargo Sant’Ana, pelo e-mail 

claudinei@ccsantana.com 

c) E também no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia, que autorizou a realização desta pesquisa, através do e-

mail cepuesb.jq@gmail.com ou do telefone (73) 3528-9727 ou ainda no seguinte 

endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Comitê de 

Ética em Pesquisa da UESB (CEP/UESB), Módulo Administrativo, Sala do 

CEP/UESB, Rua José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, Jequié – BA, CEP 

45.206-510.   

Se o (a) Senhor (a) aceitar o convite e concordar em participar desta 

pesquisa, precisará assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

em duas vias: uma via ficará com o participante e a outra sob a guarda do 

pesquisador e arquivada por cinco anos. Desde já agradeço sua atenção e 

colaboração com a pesquisa!   

  

  

Eu, __________________________________________________fui informado(a) dos 

objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. 
Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e posso modificar a 
decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse 

estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento e me foi dada a oportunidade de 
ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

  

  

Jequié, ____ de ______________ de 20__ .  

  

  

_____________________________________
   

Assinatura do(a) participante    Impressão digital (se for o caso) 

   

  

  


