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RESUMO 
 
Nesta produção apresentamos resultados da pesquisa de mestrado que buscou 
analisar a constituição da Escola Normal no Ginásio de Jequié e que Matemática 
esteve presente na formação de professores do Curso Pedagógico no período de 1954 
a 1966. Este recorte temporal deve-se ao período em que a Escola Normal foi anexada 
ao Ginásio de Jequié, implantando o Curso Pedagógico voltado à formação de 
professores para atuarem no ensino primário, até sua extinção. Amparados na 
história cultural buscamos fontes históricas e localizamos no arquivo desse Ginásio 
documentos como diários de classe, históricos de alunas, livros de atas, e relatórios 
de provas parciais e finais com listas de pontos para exames, e também de provas 
orais. Fizemos uso da história oral como uma das formas de produção de fontes 
históricas da pesquisa, produzindo depoimentos com ex-alunas, ex-professores, e ex-
secretário do curso, tendo em vista uma melhor compreensão e apropriação da 
formação matemática de professores nesse contexto. Outras fontes históricas 
representadas pela legislação, jornais da época, manuais pedagógicos, dentre outras, 
deram subsídio à efetivação da pesquisa. Foi o Ginásio de Jequié que despontou a 
habilitação de professores primários no município, tratava-se de uma instituição 
privada administrada por um padre em todo o período do curso. Mobilizamos os 
conceitos História Cultural, Apropriação e Práticas Culturais tratados por Roger 
Chartier (1991; 2002); Cultura Escolar fundamentados em Dominique Julia (2001), e 
as categorias Saberes a Ensinar e Saberes para Ensinar delimitadas por Rita Hofstetter e 
Bernard Schneuwly (2017) e Matemática a Ensinar e Matemática para Ensinar mediante 
apropriação de Valente (2017b). Concluímos que na fase inicial o curso possuía 
disciplinas de formação geral, especialmente na primeira série denominada 
Intermediária por essa característica disciplinar. Num segundo momento, de 1961 até 
1966, houve uma reorganização curricular com uma significativa aproximação do 
curso da formação específica com a priorização de disciplinas pedagógicas. Dos 
conteúdos trabalhados notamos na disciplina de Matemática a abordagem da 
aritmética, álgebra e geometria, contemplando o ensino secundário no período de 
1954 a 1961, e o primário de meados de 1961 a 1966. Encontramos também indícios 
do ensino de Matemática em outras disciplinas tais como Didática Geral, Psicologia, 
Metodologia e Artes Industriais. Nestes parâmetros visualizamos que a disciplina 
Matemática e Desenho abordavam os saberes disciplinares tratados no curso, ou seja, 
a matemática a ensinar, articulados com uma matemática para ensinar. Da mesma forma, 
as disciplinas pedagógicas que priorizavam os saberes para ensinar matemática, assim 
como outras áreas do conhecimento, também se ocupavam da matemática a ensinar.  
 
 
Palavras-chave: História da Matemática Escolar. Formação de Professores Primários. 
Ensino de Matemática na Escola Normal. Escola Normal do Ginásio de Jequié-Ba. 
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ABSTRACT 
 

In this production, results are presented of the master's research that sought to 
analyse the constitution of the Normal School in the Primary School of Jequié and 
that Mathematics was present in the formation of teachers of the Pedagogical Course 
from 1954 to 1966. This temporal cut is due to the period in which the Normal School 
was attached to the Primary School of Jequié, implementing the Pedagogical Course 
aimed at training teachers to work in primary education until its extinction. Based on 
cultural history, historical sources were searched and documents such as class 
diaries, student records, minutes books, and reports of partial and final exams with 
lists of points for exams, as well as oral exams were located in the archive of the 
Primary School. We have used oral history as one of the ways of producing historical 
sources of research, producing testimony with former students, former teachers and 
former course secretary, bearing in a mind a better understanding and appropriation 
of the mathematical training of teachers in this context. Other historical sources 
represented by the legislation, newspapers of the time, pedagogical manuals, among 
others, gave subsidy to the effectiveness of the research. It was the Primary School of 
Jequié that gave rise to the primary teacher permit in the municipality, it was a 
private institution administered by a priest throughout the period of the course. The 
concepts Cultural History, Appropriation and Cultural Practices treated by Roger 
Chartier (1991; 2002); School Culture based on Dominique Julia (2001) were 
mobilised as well as the categories Knowledge for teach and Knowledge to Teach 
delimited by Rita Hofstetter and Bernard Schneuwly (2017) and Mathematics to Teach 
and Mathematics for Teach by appropriating Valente (2017b). It was concluded that in 
the initial phase the course, there were general training subjects, especially in the first 
series called Intermediate because of this disciplinary characteristic. In a second 
moment, from 1962 to 1966, there was a curricular reorganization with a significant 
approximation of the course of the specific formation with the prioritization of 
pedagogical disciplines. From the worked contents the approach of arithmetic was 
noticed in the Mathematics, algebra and geometry, contemplating secondary 
education in the period from 1954 to 1961, and the primary from the middle of 1961 
to 1966. It was also found evidence of the teaching of Mathematics in other 
disciplines such as General Didactics, Psychology, Methodology and Industrial Arts. 
In these parameters the disciplines Mathematics and Design approached the 
disciplinary knowledge treated in the course were visualised, which means, the 
mathematics for teach, jointed with mathematics to teach. In the same way, the 
pedagogical disciplines that prioritised the mathematics to teach, as well as other areas 
of knowledge, also took care of the mathematics to teach.  
 
 
Keywords: History of School Mathematics. Primary Teacher Training. Teaching 
Mathematics in Normal School. Normal School of the Gymnasium of Jequié-Ba. 
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INTRODUÇÃO 
 

Escola Normal, Formação de Professores e Ensino de Matemática são temas 

centrais da pesquisa em questão, a qual foi desenvolvida tendo como foco o Curso 

Pedagógico do Ginásio de Jequié-BA, no período de 1954 a 1966, visto que foi o 

pioneiro desta modalidade de ensino nesse município, e apesar do Ginásio 

encontrar-se extinto atualmente, por se tratar de uma pesquisa histórica, nos valemos 

da análise de documentos e das contribuições de depoentes envolvidos nessa 

instituição de ensino e no recorte temporal indicado, delimitado a partir de registros 

de sua implantação e funcionamento, ou seja, do início da formação de professores 

no referido Ginásio até sua extinção. 

O propósito maior desta investigação foi analisar a constituição da Escola 

Normal no Ginásio de Jequié e que Matemática esteve presente na formação de 

professores do Curso Pedagógico no período de 1954 a 1966. E nossa busca mais 

específica foi traduzida em: examinar a legislação educacional do período no que 

concerne a Formação de Professores no Curso Pedagógico; analisar os Conteúdos 

Matemáticos e as características pedagógicas que integravam o currículo do referido 

curso; e investigar qual a Formação dos Professores que lá ensinavam disciplinas 

relacionadas à Matemática. 

Que Matemática esteve presente na formação de professores do Curso 

Pedagógico do Ginásio de Jequié-Ba, no período de 1954 a 1966?   Foi a partir deste 

problema de pesquisa que nos pautamos para dar conta dos intentos da mesma, a 

qual está vinculada ao projeto1 ―Tecendo o processo histórico de profissionalização 

docente, no âmbito da matemática, nos seus diferentes níveis de formação na Bahia, 

de 1925 a década de 1980‖ que tem como objetivo, ―investigar historicamente as 

rupturas, as diacronias e sincronias dos processos de institucionalização, circulação e 

profissionalização do professor que ensina matemática, considerando tanto os 

                                                           

1 Este projeto é constituído por uma equipe de pesquisadores pertencentes a três universidades 
baianas: Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC) e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB - Campus de Jequié). Na UESB é 
representado pelo Grupo NEPHEMAT (Núcleo de Estudo e Pesquisa em História, Educação e 
Matemática). Sua aprovação deu-se por meio do Edital da Chamada Universal MCTI/CNPQ n. 
01/2016. 

 

 _____________________________ 
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aspectos conceituais e metodológicos como as dimensões culturais e sociais da 

matemática e do seu ensino nos diferentes níveis escolares na Bahia – primário, 

secundário e superior, hoje, ensino fundamental, médio e superior –, mais 

especificamente, os saberes matemáticos envolvidos tanto na formação como na 

prática docente, no período de 1925 a década de 1980, em diálogo estreito com a 

produção nacional sobre essa temática‖. (LIMA et al., 2016). Que por sua vez está 

atrelado a um projeto de âmbito nacional, coordenado pelo GHEMAT2, com caráter 

de investigação ―Guarda-Chuva‖, de modo a abrigar pesquisas de diferentes estados 

brasileiros, intitulado ―A matemática na formação de professores e no ensino: 

processos e dinâmicas de produção de um saber profissional, 1890 – 1990‖. 

(VALENTE et al., 2017c). 

Qual a relevância de se realizar uma pesquisa histórica? Qual o sentido e 

significado de investigar um Colégio que não funciona mais? Por que resgatar 

determinado período? Responder a essas questões foi o ponto de partida de uma 

trajetória que almejávamos trilhar para compreender que, ainda que o Colégio tenha 

sido desativado, trouxe contribuições ao implantar a Escola Normal (veja emblema 

no Anexo A).  

O Ginásio de Jequié mesmo sendo uma entidade privada foi o primeiro a pôr 

em desenvolvimento a Escola Normal no município, e entendemos que a História 

não é dada, mas construída por meio de fatos históricos, isto é, por acontecimentos 

que de algum modo interferiram fortemente nos rumos de uma sociedade, no caso 

específico desse Ginásio, ele foi e continua sendo de grande valia para a história da 

educação e da formação de professores, principalmente da cidade de Jequié, uma vez 

que durante um período significativo da existência do Curso Pedagógico não havia 

outra instituição de ensino que atendesse a esta formação. Dessa forma, essa história 

deve ser valorizada, pois quando compreendemos nosso passado, avaliamos e 

refletimos nosso presente, certamente planejamos melhor nosso futuro. 

Para sermos mais precisos, recorremos a Eric Hobsbawm (2007) que em sua 

obra ―Sobre História‖, faz as seguintes considerações, 

                                                           

2 Grupo de Pesquisa História da Educação Matemática no Brasil. Para mais informações ver: 
https://www.ghemat-brasil.com/ 

 _____________________________ 
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[...], passado, presente e futuro constituem um continuum. [...] Todos os seres 
humanos e sociedades estão enraizados no passado – o de suas famílias, 
comunidades, nações ou outros grupos de referência, ou mesmo de memória 
pessoal – e todos definem sua posição em relação a ele, positiva ou 
negativamente. Tanto hoje como sempre: somos quase tentados a dizer ―hoje 
mais que nunca‖. E mais, a maior parte da ação humana consciente, baseada 
em aprendizado, memória e experiência, constitui um vasto mecanismo para 
comparar constantemente passado, presente e futuro. As pessoas não podem 
evitar a tentativa de antever o futuro mediante alguma forma de leitura do 
passado. Elas precisam fazer isto. Os processos comuns da vida humana 
consciente, para não falar das políticas públicas, assim o exigem. E é claro 
que as pessoas o fazem com base na suposição justificada de que, em geral, o 
futuro está sistematicamente vinculado ao passado, que, por sua vez, não é 
uma concatenação arbitrária de circunstâncias e eventos. As estruturas das 
sociedades humanas, seus processos e mecanismos de reprodução, mudança 
e transformação, estão voltadas a restringir o número de coisas passíveis de 
acontecer, determinar algumas das coisas que acontecerão e possibilitar a 
indicação de probabilidades maiores ou menores para grande parte das 
restantes. (HOBSBAWM, 2007, p. 50). 
  

É como destaca o historiador jequieense Emerson Pinto de Araújo (1997, p. 

222): ―Uma comunidade que não zela pelo seu passado, uma comunidade sem 

tradição, mais cedo ou mais tarde estará assinando seu atestado de óbito‖. Sendo 

assim, não podemos nos furtar de interpretar essas contribuições, haja vista que 

incorremos no risco de perder o alcance de uma série de fatos e documentos que 

podem revelar a riqueza dessa cultura educacional. Assim como, os depoentes que 

vivenciaram esta história, em número significativo, estão em condições físicas e 

mentais para contribuírem com o registro de suas memórias, o que oportunizou uma 

escrita da história que contemplou para além dos registros oficiais, valorizando a voz 

dos negligenciados, em geral, pela história oficial, sem, contudo, tomar estas 

recordações como absolutas. 

Ao considerar os acontecimentos, os personagens e os lugares como elementos 

constitutivos da memória, e exemplificar fenômenos de projeção e transferência que 

tendem a se manifestar dentro da organização da memória individual ou coletiva, 

Michael Pollak (1992, p. 203) caracteriza a memória como seletiva, uma vez que para 

o autor ―Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica registrado.‖, e também aponta a 

memória como um fenômeno construído de forma consciente ou não, em parte por 

herança, mas principalmente pelo reflexo das flutuações do momento em que é 

articulada, ou expressa. Em suma, ―O que a memória individual grava, recalca, 
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exclui, relembra, é evidentemente o resultado de um verdadeiro trabalho de 

organização‖. (POLLAK, 1992, p. 204). 

Em termos de referenciais teórico-metodológicos, nos pautamos a princípio, 

nas contribuições de: Roger Chartier (1991; 2002) para tratarmos da História Cultural 

e os conceitos de apropriação e de práticas culturais; Dominique Julia (2001) nos 

conduziu na discussão sobre cultura escolar; Rita Hofstetter e Bernard Schneuwly 

(2017) nos auxiliaram na compreensão dos conceitos referentes aos saberes 

constitutivos da profissão; e Valente (2017b) nos prestigiou com a fundamentação 

especificamente dos saberes matemáticos. 

Situamos esta investigação no âmbito de uma História Cultural a partir de 

Roger Chartier que, segundo o qual, ―[...] tem por principal objecto identificar o 

modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é 

construída, pensada, dada a ler [...]‖ (CHARTIER, 2002, p. 16-17), e adotamos como 

referência as considerações desse autor, também no que diz respeito às práticas e 

apropriações, considerando as percepções sociais enquanto discursos desprovidos de 

neutralidade, que ensejam ações capazes de transformar e afirmar um ideal ou que 

elucidem aos sujeitos suas decisões. (CHARTIER, 2002). 

Para ―reviver‖ esses diferentes lugares e momentos mencionados por Chartier 

(2002), há que se reconhecer uma historiografia como representação do passado, pois 

o referido autor acredita que a história cultural que ele defende pode remeter 

utilmente ao social, possibilitando direcionar sua atenção para estratégias que 

determinam posições e relações para constituição de identidades. 

 
A problemática do ―mundo como representação‖, [...] moldado através das 
séries de discursos que o apreendem e o estruturam, conduz 
obrigatoriamente a uma reflexão sobre o modo como uma figuração desse 
tipo pode ser apropriada pelos leitores dos textos (ou das imagens) que dão 
a ver e a pensar o real. (CHARTIER, 2002, p. 23-24, grifo do autor). 
 

Quando Chartier (2002) condiciona as representações do mundo social aos 

interesses de grupo que as produzem, apesar de almejarem resultados universais 

baseados na razão, ele nos esclarece a necessidade específica, em cada situação, do 

relacionamento daquilo que é discursado com a posição de terceiros no uso desses 
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discursos. Interpretando as ideias do autor, isso trata-se da consideração autêntica 

das práticas de apropriação cultural como múltiplas manifestações de interpretação.  

A apropriação, segundo Chartier (1991, p. 180), ―[...] visa uma história social 

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

inscritas nas práticas específicas que as produzem [...]‖ Foi nessa perspectiva que 

julgamos necessário fazer uso desse referencial teórico-metodológico na tarefa de 

escrever uma história, mais precisamente, uma história cultural acerca da formação 

matemática no Curso Normal do Ginásio de Jequié.   

Ao usarmos o conceito de apropriação, consideramos que diante da legislação 

educacional e das ideias pedagógicas que estavam circulando naquele período, pode 

não ter ocorrido uma mera recepção desses elementos, nem havido simplesmente 

uma absorção dessas ideias na cultura escolar, mas sim oportunizado o seu uso 

criativo, uma vez que ―[...] postula a invenção criadora no próprio cerne dos 

processos de recepção‖. (CHARTIER, 2002, p. 136). 

Assim, compreender o que ocorreu no espaço particular da escola em termos 

de cultura demandou um olhar mais interno desse objeto histórico, dessa instituição 

que possuidora de elementos próprios nos remeteu a práticas específicas e elementos 

peculiares que lhe distinguem caracterizando sua cultura representativa. 

Conjecturamos, portanto, que as pessoas ao se apropriarem fazem uso criativo 

dessas apropriações, por exemplo, as leis, uma vez existentes, não significa que serão 

estritamente colocadas em prática nas escolas obrigatoriamente, pois no dia a dia 

escolar sempre se faz uma interpretação de acordo com a percepção própria da 

instituição. Essa noção de apropriação é importante nesse sentido, em que a 

construção de uma cultura da escola torna-se indispensável uma vez que somente a 

história da legislação não contempla tais aspectos. Isso tem a ver com o que Julia 

(2001, p. 15) desperta, ao dispor que, 

 
Convém, pelo contrário, a cada vez, recontextualizar as fontes das quais 
podemos dispor, estar conscientes de que a grande inércia que percebemos 
em um nível global pode estar acompanhada de mudanças muito pequenas 
que insensivelmente transformam o interior do sistema; convém ainda não 
nos deixarmos enganar inteiramente pelas fontes, mais freqüentemente 
normativas, que lemos. 
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A partir da história cultural que estamos mobilizando nesta pesquisa há uma 

compreensão de que no cotidiano essas regras impostas podem ser apropriadas de 

acordo com a realidade, as percepções, as subjetividades, tanto dos sujeitos quanto 

das instituições, no caso específico que estamos tratando, a escola. 

A definição trazida por Chartier (2002, p. 27) de história cultural lhe concebe 

como ―[...] a análise do trabalho de representação, isto é, das classificações e das 

exclusões que constituem, na sua diferença radical, as configurações sociais e 

conceptuais próprias de um tempo ou de um espaço‖. Mas, destaca que de outro 

modo essa história deve ser compreendida como o estudo dos processos com os 

quais se constrói um sentido, e que voltam-se às práticas que atribuem significado ao 

mundo tanto plural quanto paradoxalmente.  

Quando o autor alerta para considerar que as práticas culturais ocorrem em 

espaço próprio, alegando que esse atributo impede que o espaço das hierarquias e 

divisões sociais lhe sobreponha, entendemos que é aí que reside o significado do 

conceito, uma vez que a multiplicidade das mesmas é a confirmação de que existem 

as singularidades, as peculiaridades próprias de cada lócus e de cada um dos seus 

integrantes.     

As práticas culturais entendidas como objetos da história cultural, são 

designadas por Chartier (2002, p. 28) como ―[...] complexas, múltiplas, diferenciadas, 

que constroem o mundo como representação.‖ e se enquadram nas questões 

históricas mencionadas por ele ao tratar da emergência de novos objetos, tais como 

―[...] as atitudes perante a vida e a morte, as crenças e os comportamentos religiosos, 

os sistemas de parentesco e as relações familiares, os rituais, as formas de 

sociabilidade, as modalidades de funcionamento escolar, etc. [...]‖ (CHARTIER, 2002, 

p.14). 

 A respeito de uma história das práticas culturais, Julia (2001, p. 15) afirma, 

 
A história das práticas culturais é, com efeito, a mais difícil de se reconstruir 
porque ela não deixa traço: o que é evidente em um dado momento tem 
necessidade de ser dito ou escrito? Poderíamos pensar que tudo acontece de 
outra forma com a escola, pois estamos habituados a ver, nesta, o lugar por 
excelência da escrita.  
 



22 
 

Nessa perspectiva, analisamos as práticas culturais do Ginásio de Jequié 

atentando para o sentido que historicamente foi produzido e a significação que 

pudemos interpretar no cerne de seu fazer cotidiano, seja em forma de representação 

escrita, seja através da memória presente nas narrativas daqueles que ajudaram a 

construir essa história. 

Como um dos objetivos desta pesquisa era investigar que Matemática esteve 

presente na formação de professores do Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié, nos 

fundamentamos em Hofstetter e Schneuwly (2017) que alocam a questão dos saberes 

no centro das instituições tanto de ensino quanto de formação, e consequentemente 

dos papéis outorgados aos profissionais nelas atuantes. Eles definem dois tipos 

distintivos de saberes3 dessas profissões de ensino e de formação, os saberes a ensinar, 

os quais referem-se aos objetos do seu trabalho docente, e os saberes para ensinar, que 

representam as ferramentas do trabalho do professor. Valente (2017b), numa 

apropriação desses saberes, especificamente para tratar do ensino da matemática 

propõe os conceitos matemática a ensinar e matemática para ensinar.  Foi a partir desses 

conceitos propostos por esse autor que buscamos discutir a formação matemática 

empreendida às normalistas no Ginásio de Jequié, ou seja, os saberes construídos e 

integrados na experiência bem como na prática dos professores formadores do Curso 

Pedagógico. 

Para além desses conceitos, abordaremos também os saberes para ensinar 

matemática, que de acordo com Bertini, Morais e Valente (2017, p. 68, grifo dos 

autores), ―[...] poderiam ser arrolados um conjunto de saberes colocados na grade de 

formação de professores. Todo esse conjunto comporia o que se poderia entender por 

‗saberes para ensinar matemática‘, eles seriam os saberes de formação do professor‖. 

Ao investigar sobre as relações com o saber, com a matemática, Valente 

(2017a, [n.p.]) faz alusão ao conceito ―relação com o saber‖ proposto pelo 

pesquisador francês Bernard Charlot. E ao ver ―[...] as relações com o saber como uma 

prática cultural. Uma prática estabelecida no âmbito de culturas escolares.‖, Valente 

                                                           

3 Acerca destes saberes, há um aprofundamento no capítulo 2. 

 _____________________________ 
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(2016, p. 14, grifo do autor) nos incita a refletir sobre as práticas culturais do Ginásio 

de Jequié.  

A exploração do referencial produzido pela Equipe de Pesquisa em História 

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

repercussão de leis, decretos, revistas pedagógicas, livros e manuais para o ensino de 

matemática permitiu sua representação com base nas categorias explícitas como 

saberes a ensinar e saberes para ensinar, dito de outro modo, como saberes próprios da 

formação do professor que ensina matemática. Com efeito, esses saberes estão 

objetivados para tal formação. (VALENTE, 2016).  Esse autor postula a existência da 

matemática ensinada como resultado da relação com o saber estabelecida pelo formador 

com a matemática para ensinar.  

Hofstetter e Schneuwly (2017) concebem o saber como algo não diferenciado, 

mas integrado à ação e atribuem duas significações ao termo: saberes incorporados e 

saberes objetivados; quando trabalham com os saberes a ensinar e saberes para ensinar 

estão se referindo aos saberes objetivados, respaldados em Barbier (1996), em que os 

mesmos se aplicam,   

a realidades com o estatuto de representações [...] dando lugar a enunciados 
proposicionais e sendo objeto de uma valorização social sancionada por uma 
atividade de transmissão-comunicação. Elas, essas representações, têm 
consequentemente uma existência distinta daqueles que as enunciam ou 
daqueles que delas se apropriam. São conserváveis, acumuláveis, 
apropriáveis. (BARBIER, 1996 apud HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017, p. 
131). 

 

Deste modo, os saberes objetivados do Curso Normal do Ginásio são aqueles 

expressos, por exemplo, no currículo. Como em alguns momentos da dissertação 

fizemos análise a partir de depoimentos, evocamos os saberes para ensinar 

ensinados, e mais especificamente a matemática para ensinar ensinada em 

conformidade com o que discute Valente (2017a), ou seja, as apropriações resultantes 

dos saberes objetivados que foram feitas pelos professores. Em outros termos, 

 
[...], advoga-se que a matemática que o professor mobiliza no ensino não 
pode ser identificada com a matemática de formação que o professorando 
recebe; será preciso investigar o uso que o docente faz dessa formação, lida 
na relação que esse profissional estabelece com o saber. (VALENTE, 2017a, 
[n.p.]). 
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E segundo Chervel (1990, p. 188): ―A educação dada e recebida nos 

estabelecimentos escolares é, à imagem das finalidades correspondentes, um 

conjunto complexo que não se reduz aos ensinamentos explícitos e programados‖. 

Isto é, supera o que um currículo formal apresenta. 

Fizemos uso da história oral como uma das formas de produção de fontes 

históricas da pesquisa à medida que pretendíamos dar voz àqueles que fizeram parte 

da instituição pesquisada. Como Thompson (1998) relata, é indubitável sua 

contribuição para reconstruir o passado permitindo a recriação da multiplicidade 

original de pontos de vista; ao atribuir esse mérito à história oral, o autor reforça que 

a vantagem dessa abordagem não é importante simplesmente para escrever história, 

uma vez que a finalidade social desta ―[...] requer uma compreensão do passado que, 

direta ou indiretamente, se relaciona com o presente‖. (THOMPSON, 1998, p. 26).  A 

valorização e interpretação de cada memória foram fundamentais para a 

compreensão e recriação dessa história que produzimos, à medida que, 

 
[...] narrativas podem ser analisadas como um processo de atribuição de 
significado que permite a um ouvinte/leitor/apreciador do texto apropriar-
se desse texto, através de uma trama interpretativa, e tecer, por meio dele, 
significados que podem ser incorporados em uma rede narrativa própria. 
(GARNICA, 2010, p. 36). 

 

Sem contar que possibilita aos participantes recordarem-se de fatos 

importantes que talvez não saibam de seu valor histórico para a educação, pois 

apesar de remeter a acontecimentos subjetivos, a totalidade envolve uma 

coletividade e o seu significado pode transcender tais peculiaridades.  

Os sujeitos envolvidos na pesquisa compreendem ex-alunas, ex-professores e 

o ex-secretário do Ginásio que fizeram parte da história do Curso Pedagógico do 

Ginásio de Jequié, que foram localizados e convidados a participar da mesma 

enquanto depoentes. Na pretensão de cobrir todo o período em que a Escola Normal 

se desenvolveu no Ginásio de Jequié, ou seja, no recorte temporal da pesquisa, 

encontramos Anisia Rosa Tourinho Simões de Carvalho4 (normalista de 1954 a 1956) 

                                                           

4 Convém destacar que Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho, Dayse Maria Meira Britto e Itamaré 
Madalena Silva passaram a ser professoras no Ginásio na sequência da conclusão do Curso 
Pedagógico; destas, somente Dayse lecionou na Escola Normal, ministrando aulas de Desenho; as 

 _____________________________  _____________________________ 
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integrante da primeira turma do curso; Dayse Maria Meira Britto (normalista de 1955 

a 1957 e professora de 1958 a 1966); Itamaré Madalena Silva (normalista de 1957 a 

1959); Darcy Andrade Ferreira5 (normalista de 1958 a 1960); localizamos também 

Sônia Bahiense Braga6 (normalista de 1961 a 1963), e por fim, anunciamos integrantes 

da última turma do curso, Dinalva Souza da Fonsêca7, Vilma Vieira Pereira e Iracema 

Ramos Figueiredo Campos (normalistas de 1964 a 1966). Todas essas normalistas 

exerceram a profissão docente. 

Obtivemos ainda, o depoimento de José Figueirêdo Sampaio, secretário do 

Ginásio em toda a duração do curso, e de Emerson Pinto de Araújo, Professor da 

instituição e também escritor e historiador que ministrou aulas de História da 

Educação e Sociologia Educacional em turmas da Escola Normal do Ginásio de 

Jequié em fins da década de 1960.  

Para uma melhor aproximação e compreensão dessa formação no Curso 

Pedagógico nos preocupamos também em buscar as fontes históricas representadas 

pela legislação e outros documentos, tais como jornais da época, diários de classe, 

fichas de alunos, dentre outras; e recorremos a essas fontes na perspectiva da cultura 

escolar, embasados em Dominique Julia (2001).  

A descrição acerca da cultura escolar elaborada por Julia (2001, p. 10) lhe 

concebe ―[...] como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 

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

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos.‖ sendo que tais normas e 

práticas são organizadas mediante as finalidades que, segundo o autor, são 

suscetíveis de mudanças conforme as épocas, ou seja, correlacionadas às finalidades 

religiosas, sociopolíticas ou puramente de socialização. 

Em se tratando das normas e das finalidades que regem a escola, Julia (2001, p. 

19) analisa que ―Não existe na história da educação estudo mais tradicional que o das 

normas que regem as escolas ou os colégios, pois nós atingimos mais facilmente os 

                                                                                                                                                                                     

outras duas lecionaram no curso ginasial, Anísia com aulas de Desenho e Geografia, e Itamaré, 
Matemática. Destacamos que Anisia participou nas comissões de provas orais de Desenho, e Artes 
Industriais do Curso Pedagógico. 
5 Seu nome enquanto aluna durante o Curso era: Darcy Silva Andrade. 
6  Seu nome enquanto aluna durante o Curso era: Sônia Campos Bahiense. 
7  Seu nome enquanto aluna durante o Curso era: Dinalva Cajaiba Sousa. 

 __________________________________________________________________________________________ 
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textos reguladores e os projetos pedagógicos que as próprias realidades‖. O autor 

insiste na necessidade de sermos reenviados às práticas por meio dos textos 

normativos e de alcançarmos de forma mais significativa a autêntica finalidade da 

instituição escolar que melhor se evidencia perante as adversidades.  

A mensagem que Julia (2001) tenta nos passar, é que para se fazer a análise da 

cultura escolar devemos levar em conta as normas, as práticas, e quem coloca estas 

normas em prática. Se fizermos um estudo com base apenas nas normas, nas leis, 

teremos uma das possibilidades do que pode ter acontecido. Pois, não é só porque 

consta na lei que pode se afirmar que algo ocorreu, principalmente pelo fato de que 

as pessoas se apropriam destas leis diante do contexto em que estão inseridas, da 

realidade e de sua vivência.  

A respeito de uma análise reduzida às normas, Hofstetter e Schnewly (2017) 

possuem uma posição aproximada à de Julia (2001), ao afirmarem: 

 
Realmente, não são os textos prescritivos que documentam o que se passa de 
fato nas salas de aulas, especialmente que as prescrições manifestam muito a 
ambição impossibilitando classificar e controlar as práticas. [...] Em outros 
termos, o que se produz no espaço – mesmo preservado – de uma situação 
de formação não seria compreendido sem inscrevê-lo na lógica da 
instituição, ela mesma parte constituinte de um sistema cujo quadro jurídico, 
sociopolítico e econômico condiciona cada uma das atividades que ela 
assegura, constituindo ao mesmo tempo o resultado, codificando práticas 
sócio-historicamente construídas e consideradas como relevantes. 
(HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017, p. 120-121).  

 

Aspectos apontados por Hofstetter e Schneuwly (2017) nos levam a crer que 

investigar a cultura escolar do Ginásio de Jequié enquanto instituição é um caminho 

importante e necessário para adentrar nos ―saberes‖, especialmente matemáticos, 

que ali eram ensinados e como o faziam. Eles discriminam a aprendizagem como fim 

em si mesmo na instituição escolar, a qual tem a transmissão de uma cultura geral 

como meta principal em termos de formação geral. Os conteúdos, para os autores, 

são decorrentes da construção e transformações de saberes que ao longo do tempo 

são integrados em matérias ou disciplinas escolares compondo uma organização 

própria de saberes destinados a uma formação distinta da aprendizagem cotidiana, e 

dos saberes dos cientistas, conforme os propósitos do sistema escolar. 
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Enquanto arquivos para busca e constituição das fontes históricas, a princípio 

nos valemos do Arquivo do Museu Histórico João Carlos Borges, situado em Jequié; 

do Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), localizado em Salvador; do Arquivo 

do Ginásio de Jequié; além do Repositório Institucional da Universidade Federal de 

Santa Catarina8 (UFSC).  

Localizamos no arquivo do Ginásio, diários de classe, históricos de alunas, 

livros de atas, relatórios de provas parciais e listas de pontos para exames. Dada a 

insuficiência dos mesmos em cobrir todo o recorte temporal, recorremos à história 

oral como uma das formas de produção de fontes históricas da pesquisa, realizando 

entrevistas9. Nesta busca, encontramos junto às ex-alunas: diplomas, fotos, 

publicações em jornais, convites de formatura, boletins de estágio, etc. As 

informações históricas contidas em documentos, pesquisas acadêmicas e mesmo na 

memória dos depoentes, nos permitiram apontar aspectos mais significativos 

referentes às trajetórias desses saberes matemáticos e suas implicações no decorrer 

do processo de formação de professoras na Escola Normal que pleiteávamos neste 

estudo. 

As indagações levantadas por Wagner Valente (2013) nos remetem à análise 

das listas de pontos e dos diários de classe enquanto fontes históricas, que de certo 

modo foram as principais a nos conduzirem na apreensão dos saberes, notadamente 

matemáticos, veiculados no Curso Normal do Ginásio. O autor argumenta, 

 
Que tipo de vestígios no tempo presente refere-se à educação matemática de 
outros tempos? Livros antigos de matemática? Manuais para professores 
ensinarem matemática? Cadernos de matemática de professores e alunos? 
Programas e orientações curriculares para o ensino de matemática, 
elaborados em outras épocas? Boletins escolares com notas de matemática? 
Diários de classe? Depoimentos de antigos mestres? Testemunhos de alunos 
de cursos de matemática? Leis e decretos sobre o ensino de matemática? 
Provas antigas de matemática? Um conjunto de sólidos geométricos de 
madeira para o ensino de geometria no curso primário? Tabelas e mapas 
ilustrados para o ensino de aritmética? Blocos lógicos? É possível continuar 
essa série de interrogações e a todas elas responder sim. A ligação direta que 
cada um desses exemplos mostra com o ensino de matemática não permite 

                                                           

8 Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/ 
9 Em conformidade ao recorte temporal da pesquisa elaboramos um quadro com informações 
pertinentes aos depoentes e período que mantiveram relação com a Escola Normal no Ginásio de 
Jequié (conferir Apêndice A).  

 _____________________________ 
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dúvida. Todos eles referem-se ao ensino de matemática. (VALENTE, 2013, p. 
44-45). 

 

Estas fontes podem possuir uma gama de informações que viabilizem uma 

interpretação do ensino de matemática na formação das normalistas, e nos propiciam 

situar tal prática num dado momento histórico. Os diários de classe do Curso 

Pedagógico do Ginásio de Jequié localizados em seu arquivo, por exemplo, nos 

permitiram identificar: a disciplina, a série, o ano em que foi ministrada, a turma, o 

turno, os conteúdos lançados mês a mês, a periodização, a quantidade e dinâmica 

das aulas, o professor que conduzia as mesmas, os resultados avaliativos e suas 

especificações.  

É possível perceber também nestes documentos, a relação nominal dos alunos 

e frequência dos mesmos, a rubrica dos professores e inspetor (a), entre outros 

elementos. Vale salientar que nestes diários os registros são indicativos não só dos 

saberes ensinados no curso, mas também da dinâmica das aulas, dando pistas não só 

do que nelas era ministrado como também da forma em que as mesmas eram 

desenvolvidas, e qual o viés e vagas pedagógicas presentes no contexto destas aulas, 

o que nos deu margem para analisar e interpretar o ensino de matemática destinado 

às futuras professoras primárias. 

As listas de pontos contém a disciplina, a série, o curso, o (a) professor (a), os 

pontos até a 20ª ordem cada um, com três seções elencados geralmente até a 10ª 

ordem nos relatórios de 1ªs provas parciais, e até a 20ª ordem nas 2ªs provas parciais, 

a maior parte objetivas sem detalhamentos, pois apresentam-se mais como temas ou 

tópicos, e vistoriados pelo (a) Inspetor (a). 

Entretanto, sobre este aspecto, concordamos com Mastrobuono e Antunes 

(2006, p. 58) ―[...] que os Pontos para Exame refletem, com muito mais veracidade, o 

que foi ensinado no curso, visto serem eles parte da avaliação das alunas‖. 

Sônia Bahiense Braga (2018) detalhou essas listas com precisão, 

 
Era, é como eu lhe disse, você tinha nota normal todo mês, normal, era 
mensal. 0 a 10, ia aumentando, como é que eles chamavam? Eles 
chamavam… ele dava uma lista de… o que a gente deu durante o mês. 
[Pontos de exames.] Pra gente fazer tudo aquilo ali, eram 60. [Entregavam a 
lista]. Era, pra gente estudar. Quando era no final do ano, eram 60 itens pra 
serem estudados, por que eram 20 itens, 20 quesitos, cada quesito tinham 3 
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pontos, duas vezes três, seis, eram 60 itens e a gente ia estudar, mas durante 
o mês não, eram só aqueles pontos que eles davam, a gente tinha que 
estudar. Trabalhava. [assegurando que os itens eram trabalhados pelo 
professor em sala de aula]. (BRAGA, 2018).  
 

Aos diários juntamente às listas de pontos podemos invocar sua relevância na 

medida em que, não isolados, mas em relação entre si e com outras fontes como a 

legislação, as atas, os arquivos pessoais dos depoentes, os documentos do arquivo do 

Ginásio, conseguimos encontrar respostas para as nossas investigações. É como 

Valente (2001) ressalta, 

Como qualquer documentação que busca tornar-se fonte histórica, não será 
suficiente encontrar exames e provas de alunos realizados noutros tempos 
escolares para inferir diretamente práticas pedagógicas. Há a necessidade de 
contextualizar, enredar esses documentos em todo um conjunto de outros 
materiais que possibilitem construir significados.  
Dentre esse conjunto de materiais e documentos, está presente a legislação 
escolar advinda, por exemplo, de reformas educacionais. Fica, então, através 
do cruzamento dessa documentação com os exames e as provas, dada a 
possibilidade de melhor estudar historicamente, ingredientes fundamentais 
da cultura escolar. (VALENTE, 2001, [n.p.]). 
 

Percorrer as trajetórias da matemática a ensinar e matemática para ensinar 

atreladas à Escola Normal enquanto objeto de estudo é o mesmo que focalizar suas 

transformações e permanências, não somente enquanto saberes, mas também como 

cultura escolar que abrange a historiografia da educação matemática brasileira. Isso 

requer investigações propensas a identificar e analisar os múltiplos acontecimentos 

históricos que perfazem o cenário das transformações culturais da educação 

brasileira. Desta forma, nosso percurso foi,  

 
[...] no sentido de buscar os vestígios deixados por cotidianos escolares 
passados. Esses vestígios, por circunstâncias as mais variadas, podem ser 
encontrados, compondo um conjunto de produtos da cultura escolar. Ao 
lado de toda normatização oficial que regula o funcionamento das escolas, 
como leis, decretos, portarias etc. há toda uma série de produções da cultura 
escolar: livros didáticos, cadernos de alunos, de professores, diários de 
classe, provas etc. São essas as fontes de pesquisa que devem ser 
encontradas, organizadas e inventariadas a fim de estudarmos a trajetória 
histórica da matemática escolar. (VALENTE, 2004, p. 11). 

 

Neste raciocínio, os depoimentos se constituíram em fontes indispensáveis 

que junto aos documentos encontrados no arquivo do Ginásio de Jequié nos deram 
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subsídio para uma reconstituição das práticas pedagógicas. É importante salientar 

que nesse arquivo não encontramos fontes referente a todo o período pesquisado.  

Sem dúvida, não devemos exagerar o silêncio dos arquivos escolares. O 
historiador sabe fazer flechas com qualquer madeira [...], por pouco que 
procure e que se esforce em reuni-los, os cadernos de notas tomadas pelos 
alunos [...] e os cadernos de preparações dos educadores, não são escassos e, 
na falta destes, pode-se tentar reconstituir, indiretamente, as práticas 
escolares a partir das normas ditadas nos programas oficiais ou nos artigos 
das revistas pedagógicas. (JULIA, 2001, p. 17). 
 

 Acreditando neste princípio, fizemos uso da legislação, das revistas 

pedagógicas e pesquisas científicas relacionadas ao tema, somadas aos depoimentos, 

visando alargar as possibilidades da investigação e a análise aprofundada das fontes 

históricas para melhor entender aspectos do passado e sua representação, bem como 

interpretarmos essa cultura.  

  

CONTRIBUTOS DA LITERATURA E LEGISLAÇÃO 
  

Por entender que a legislação é responsável por inúmeras realizações e 

mudanças no processo educacional, inclusive da Escola Normal, nos preocupamos 

em buscar subsídio em tais documentos e demais contribuições da literatura para 

adentrar na discussão sobre como o ensino de matemática se incorporou com algum 

determinado viés e a partir de quais determinantes. 

Podemos pensar com base em Oliveira (2014), que muitas mudanças ocorridas 

na década de 1920 no ensino primário e nas escolas normais em vários estados 

brasileiros tinham o intuito de seguir a tendência nacional, ou seja, com ideais de 

educar o povo a fim de desenvolver o país, seus dirigentes estatais alavancam 

reformas organizadas principalmente por representantes do movimento 

escolanovista, sendo que na Bahia, essa intervenção ocorreu por intermédio de 

Anísio Teixeira, em 1925.  

Anísio Teixeira foi nomeado Inspetor Geral do Ensino no Estado da Bahia em 

1924; defendia um ensino público, laico e gratuito, princípios já recomendados pela 

Constituição Republicana, de 1891. Durante sua gestão, aprovou a primeira proposta 

de descentralização administrativa do ensino estadual representada pela Lei n. 1.846, 

de 14 de agosto de 1925, que reformulou a Instrução Pública do Estado da Bahia e, 
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posteriormente, foi aprovado o decreto estadual n. 4.312/25 que regulamentou o 

Ensino Primário e Normal. (COSTA, 2009). 

A reforma na educação baiana emergiu da situação escolar dos princípios de 

1924, quando o governo avaliou que era necessário uma ampla ação de 

reorganização, para firmar uma concepção autêntica da escola primária, que 

―estabelecesse uma ampla e universal diffusão desse ensino e prestigiasse, dando-lhe 

a dignidade de direito, o professor primario‖. (TEIXEIRA10, 1928, [n.p.]).  

 
Como base da pyramide o serviço de educação, era para esse ensino popular 
que haviam de convergir os esforços centraes do governo, certo de que a 
educação secundaria e superior haveria de chegar, progressivamente, depois 
que essa necessidade mais elementar e mais emergente estivesse a pique de 
ser satisfeita. (TEIXEIRA, 1928, [n.p.]).  

 

Pautado nessa lei, conforme relatou Teixeira (1928), o governo organizou um 

plano estratégico, destacando o ensino primário como alvo principal na escala 

educativa bem como o mais imediato na classificação dos deveres públicos, e a 

formação do professorado já existente no Curso Normal foi considerada a mais 

imperativa das demandas de reforma no sistema escolar baiano, pois, a preocupação 

dos educadores quanto ao currículo escolar, girava em torno da formação do mestre 

primário, considerada, incontestavelmente, a formação especializada de um 

profissional. ―Dahi a necessidade da escola normal, da escola que forma os 

professores, ser uma escola profissional‖. (TEIXEIRA, 1928, [n.p.]). 

Para D‘Esquivel (2015) a reforma11 educacional ocorrida na Bahia pautava-se 

na atuação do aluno como agente propulsor da aprendizagem. Esta idealização para 

                                                           

10 Em relatório enviado à Assembleia Legislativa, Anísio Teixeira escreve sobre a situação atual da 

educação na Bahia e propõe uma Reorganização do sistema escolar. (TEIXEIRA, 1928)  
11 Como explicitado no Art. 130 ―O curso lectivo comprhenderá o curso propedêutico ou de 

‗habilitação pedagógica‘ visando sobretudo o preparo scientifico do alumno, em três annos; e o curso 

profissional ou de ‗proficiencia didactica‘ em que, propriamente, se ensinará a ensinar, intensificando-

se o estudo da didactica, com exercício diário nas ‗escolas de applicação‘ annexas ao estabelecimento e 

o estudo de hygiene escolar, afim de dar ao futuro professor o conhecimento profundo da creança, 

fazendo-o comprhender praticamente que ‗o ensino deverá ser feito para o menino e não este para o 

ensino.‘‖ (BAHIA, 1925, p. 199). Na referida lei, entre as 15 cadeiras destinadas ao curso normal estava 

a cadeira de Pedagogia e Psychologia Infantil no 3º ano, e Didactica (prática) no 4º ano. 

 
 

 _____________________________ 
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o ensino já vinha se constituindo num movimento educacional desde o final do 

século XIX, mas na reforma de 1925 se caracterizou como plano central na direção 

dos currículos e programas, e deliberação da seleção de manuais didáticos e 

publicações pedagógicas guiando mestres no seu preparo e aperfeiçoamento para o 

ensino primário.  

Lima e Freire (2016) destacam, contudo, que ao assumir a responsabilidade de 

reformar a educação baiana, Anísio Teixeira ainda não era seguidor das concepções 

do filósofo norte-americano John Dewey, mas debruçou-se na leitura de Omer 

Buyse12 e consultou Carneiro Leão e Afrânio Peixoto classificados entre os 

educadores brasileiros mais influentes do período. 

Retrata-nos Balão (2011) que posteriormente à Segunda Guerra Mundial tem-

se, no Brasil, o término do regime ditatorial do Estado Novo (1937-1945); com a saída 

de Vargas, o país adentrou numa fase de redemocratização, entretanto, a política 

brasileira se expressava pelo populismo, nacionalismo e desenvolvimentismo desde 

o Estado Novo, desta forma, observando o avanço do capitalismo para os países 

periféricos, o Brasil não hesitou em optar pela aceleração do desenvolvimento 

partindo tanto da industrialização quanto da participação dos capitais estrangeiros.  

Nos anos finais do Estado Novo vários ramos de ensino foram normatizados 

na esfera nacional por meio da implantação de ―Leis Orgânicas13‖ no país pelo 

executivo federal. Essas leis indicavam a organização do ensino, mas sua dualidade 

permaneceu, pois foi estipulada pouca flexibilidade entre os diversos ramos de 

ensino profissional e entre esses e o ensino secundário. Pela falta de equivalência 

entre as modalidades, não era permitida a transferência para outro curso, já que cada 

ramo dava acesso somente aos cursos superiores correspondentes; o rigor na 

admissão para o ensino secundário persistia, e continuava a impedir que boa parte 

da população lhe tivesse acesso. (BALÃO, 2011).  

                                                           

12 Segundo D‘Esquivel (2015), a obra Méthodes Américaines d'Éducation da autoria de Omer Buyse foi 
traduzida em 1927 com o título: Métodos Americanos de Educação Geral e Técnica, e distribuída para 
todas as bibliotecas e escolas públicas primárias da Bahia. 
13 Leis decretadas de 1942 a 1946, iniciadas no Estado Novo por iniciativa do Ministro de Vargas, 
Gustavo Capanema, com vistas a reformar alguns ramos do ensino, abrangendo o primário e o médio. 
Destacamos: Decreto-lei 4.244, de 9 de abril de 1942 - Lei orgânica do Ensino Secundário (BRASIL, 
1942); Decreto-lei 8.529, de 2 de janeiro de 1946 - Lei orgânica do Ensino Primário (BRASIL, 1946c); e 
Decreto-Lei 8.530 de 2 de janeiro de 1946 - Lei orgânica do Ensino Normal – LOEN (BRASIL, 1946a).  

 _____________________________ 
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A Lei Orgânica do Ensino Normal14 (BRASIL, 1946a) controlou as diretrizes, 

apesar de reconhecer a descentralização administrativa do ensino, fixou normas para 

a introdução desse ramo do ensino em nível nacional e subdividiu o ensino normal 

em três tipos de estabelecimentos. (ROMANELLI, 2007). 

 O curso de primeiro ciclo em que seriam formados os regentes de ensino 

primário, com a duração de quatro anos, funcionaria nos Cursos Normais Regionais, 

expedindo aos concluintes, certificado de ―regente de ensino primário‖. O curso de 

segundo ciclo, com a duração de três anos, funcionaria em Escolas Normais15 e quem 

o concluísse receberia ―diploma de professor primário‖. E os Institutos de Educação 

que, além do curso de formação de professores primários, agregavam o jardim de 

infância e a escola primária como anexos; foram criados os cursos de especialização 

destinados aos professores primários e para a habilitação de seus administradores 

escolares, que receberiam certificados de acordo com a habilitação. (BRASIL, 1946a). 

Quanto ao currículo determinado para o Curso Normal Regional havia a 

predominância pelas matérias de cultura geral em detrimento das de formação 

profissional levando em conta que ele foi responsável exclusivamente na oferta de 

mão-de-obra para atender ao ensino primário em se tratando de docente qualificado 

(ROMANELLI, 2007). 

As finalidades constantes no artigo 1º dessa lei previa ao Ensino Normal ―1. 

Prover à formação do pessoal docente necessário às escolas primárias. 2. Habilitar 

administradores escolares destinados às mesmas escolas. 3. Desenvolver e propagar 

os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância‖. (BRASIL, 1946a).  

Quanto ao tipo de estabelecimento, o Ginásio de Jequié se enquadrou como 

Escola Normal, empregando o curso de segundo ciclo.  

A crítica16 direcionada ao Ensino Normal por Balão (2011) é que o mesmo 

pecava tanto quanto os outros ramos de ensino, argumentando a falta de 

                                                           

14 Primeira regulamentação, em nível nacional, para o Ensino Normal haja vista que as anteriores eram 
normativas estaduais para a formação dos professores primários. 
15 Compete às Escolas Normais ofertar também o ciclo ginasial do ensino secundário. 
16 E também por Romanelli (2007) que denuncia o exagero de provas e exames como uma espécie de 
vício do ensino normal, e a arbitrariedade da idade máxima de 25 anos para ingresso ao curso imposta 
no art. 21 da lei provocando impedimento principalmente aos que já lecionavam sem qualificação, e 
que eram maioria.  

 _____________________________ 
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flexibilidade na escolha do ensino superior, e que os normalistas tinham acesso tão-

somente a alguns cursos da Faculdade de Filosofia. Todavia, a duração da 

organização dos cursos normais nos moldes da Lei Orgânica foi flexibilizada pela 

Constituição de 1946,17 já que em seu art. 171 reestabeleceu a liberdade para que os 

estados pudessem a seu modo se organizar especificando que: ―Os Estados e o 

Distrito Federal organizarão os seus sistemas de ensino‖. (BRASIL, 1946b). 

Pelo que interpretamos do seu artigo 167, esta liberdade foi extensiva à 

iniciativa privada, visto que ―O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos 

Poderes Públicos e é livre à iniciativa particular, respeitadas as leis que o regulem‖. 

(BRASIL, 1946b), o Ginásio de Jequié, possuía, portanto, direitos assegurados pela 

Carta Magna para ofertar o ensino, mas de qualquer modo não seria mesmo uma 

pretensão do governo local se isentar de tais responsabilidades já que até então 

nenhum dispositivo legal lhe obrigava a tanto? Esta realidade não acometeu apenas a 

população jequieense, tendo em vista que várias localidades compartilharam a 

mesma conjuntura, umas sofrendo mais impacto, outras menos. Inclusive a própria 

implantação do Ginásio foi alvo de disputa entre Jequié e Vitória da Conquista como 

expõe o depoente Emerson Pinto de Araújo,  

 
Eu devo dizer que durante muito tempo Jequié era mais importante do que 
Vitória da Conquista, porque todo o transporte era feito pela estrada de ferro 
de Nazaré. [...] Pois bem, Jequié foi crescendo [...] e nesse período chegou 
aqui em Jequié o professor Brito, Antônio Félix de Brito, que foi o primeiro 
diretor do Ginásio de Jequié. [...] quando teve uma reunião para tratar do 
assunto, então Conquista querendo puxar e a turma perdeu: Prefiro ficar em 
Jequié. [...] ele então veio pra aqui, Bom ali está, não tem ainda Ginásio, é uma 
oportunidade para eu me estender lá. Então aqueles outros já eram tradicionais 
antes mesmo dele ensinar lá, os parentes dele estavam distribuídos lá [Em 
Salvador] por vários colégios, daqueles outros colégios famosos. Ele disse: 
Então vamos fundar um em Jequié. Quando ele chegou aqui na exposição, aí 
Conquista: venham, venham pra Conquista porque nós arranjaremos, facilitaremos 
tudo, mas ele aqui, porque a estrada de ferro já tinha chegado, os trens já 
tinham chegado, e naquela situação, funda não funda, precisa, ele disse 
inclusive eu pretendo criar um internato porque os alunos dessas cidades próximas 
poderão estudar aqui. E quando estava naquela situação, precisava de um 

                                                           

17 Nesta Constituição a educação recupera seu caráter de direito público, de todos, sem excluir a 
iniciativa privada. Dentre seus princípios sublinhamos o ensino primário obrigatório e gratuito, a 
garantia de liberdade de cátedra provida mediante concurso de títulos e provas garantindo-lhes, desta 
forma, vitaliciedade. 

 _____________________________ 



35 
 

prédio, aí entra Vicente Grillo18, [...] Bom, assim, instalado o colégio, o 
Ginásio começou a funcionar durante muito tempo, isso foi a história da 
fundação. Mais tarde foi que Conquista conseguiu fundar o seu Ginásio e 
outro colégio que tinha uma importância, porque antes os alunos de Jequié 
quando terminavam o curso elementar eles iam estudar ou em Nazaré ou 
mais tarde no Taylor Egídio de Jaguaquara com o Professor Carlos Dubois 
que era o diretor de lá, ou em Salvador, dependendo das posses dos pais pra 
poder custear, então essa era a situação. (ARAÚJO, 2017a). 

 

Ficou bem explícita a estreita relação desde outrora mantida entre o sistema 

educacional e o contexto sócio-político. Mas se pensarmos de outro ângulo veremos 

que aspectos econômicos foram cruciais e influenciaram toda uma disputa nesse 

sentido. Araújo (2017b) enfatiza o fato de Jequié não ter sido disseminadora do 

avanço econômico da região, mas sim favorecida uma vez que se prestou por muito 

tempo como espaço aos negócios de importação e exportação de produtos, 

beneficiando-se até meados do século XX de fatores extrínsecos que regrediram tanto 

quanto o privilégio da cidade em relação aos centros urbanos que antes lhe 

tributavam. Isto é, ―A retração do comércio de Jequié começou no momento exato em 

que o transporte rodoviário ganhou mais tráfego, suplantando com imensa margem 

o ferroviário e o marítimo, a ponto de afetar a polarização de várias áreas 

fisiográficas [...]‖ (ARAÚJO, 2017b, p. 391). 

Ressaltamos, entretanto, que devido a seus caminhos e meios de transporte 

Jequié se desenvolveu economicamente na primeira metade do século XX, 

principalmente com a proximidade do Rio de Contas, e a construção da Estrada de 

Ferro de Nazaré que durante seu funcionamento serviu de canal de exportação e 

importação comercial, favorecendo a expansão populacional. Foi com esta 

característica de centro urbano importante para a localidade e região que o Ginásio 

de Jequié foi instituído. 

Segundo Araújo (2017b), a população jequieense em 1950 era de 

aproximadamente 20.500 habitantes superando os 17.500 de Vitória da Conquista e 

seu comércio, status alterado com a finalização das rodovias BR – 330 e BR – 116 que 

favoreceu a implantação de uma nova zona pecuária em Itapetinga, bem como o 

desmembramento progressivo de seus distritos e consequentemente a diminuição de 

                                                           

18 Como benemérito cedendo o prédio para o início do funcionamento do Ginásio e auxiliando em 
outras despesas. 
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sua população, quando passou a se manter com recursos próprios porque os 

produtos agrícolas da região, que até então lhe subsidiavam, deslocaram-se para 

Ilhéus e Vitória da Conquista, culminando numa queda significativa de suas 

atividades primário-exportadora e comercial-financeira.  

Há de se destacar a contribuição de imigrantes italianos no desenvolvimento 

comercial de Jequié, não obstante muitas firmas comerciais de sua propriedade 

deslocarem-se para a capital do estado, pois também foram abaladas com tais 

conjunturas apresentadas por Araújo (2017b). No capítulo 1 fazemos menção ao 

italiano Vicente Grillo que ajudou a consolidar planos educacionais, principalmente 

intervindo na construção do prédio que inicialmente funcionou o Ginásio de Jequié. 

Muitos aspectos do desenvolvimento de Jequié19 são explorados por Eliana Maria de 

Jesus (2017) em seu estudo sobre ―O Grupo Escolar Castro Alves em Jequié-Bahia 

(1934-1971): Uma investigação histórica sobre o ensino de Matemática‖, o que faz do 

texto uma obra importante de ser consultada.    

Salientamos, por fim, que o recorte temporal desta pesquisa se finda durante a 

vigência da LDB20 nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, na qual são fixadas as 

diretrizes e bases da educação nacional. Nela, consta a organização 

da formação de professores para as séries iniciais do ensino primário,  

 
Art. 53. A formação de docentes para o ensino primário far-se-á:    
a) em escola normal de grau ginasial no mínimo de quatro séries anuais 
onde além das disciplinas obrigatórias do curso secundário ginasial será 
ministrada preparação pedagógica;  
b) em escola normal de grau colegial, de três séries anuais, no mínimo, em 
prosseguimento ao grau ginasial. (BRASIL, 1961). 
 

Pautamo-nos nesta lei e principalmente na Lei Orgânica do ensino Normal 

para interpretar o desenvolvimento do Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié, 

considerando que o mesmo passou por uma reorganização nesse período e muitas 

fontes localizadas datam deste momento em diante.  

                                                           

19 A autora, Jesus (2017), faz um apanhado histórico demarcando a cidade enquanto uma das rotas de 
tropeiros e mascates, centro receptor e distribuidor de mercadorias, abordando também a construção 
da ferrovia que passando por Jequié lhe constituía num fator importante para distribuição dos 
produtos econômicos pelo Brasil, e investimentos impulsionados por comerciantes descendentes de 
italianos, dentre outros aspectos. 
20 Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
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UM HISTÓRICO DAS ESCOLAS NORMAIS NO BRASIL E NA BAHIA 
 

A história da Escola Normal surge atravessada por interesses e disputas de toda 

ordem. As condições do ensino público durante o período imperial eram precárias. O 

retrato da educação nesse período, na maioria das províncias do País, revela uma 

situação permeada por avanços e retrocessos que se estenderam pelos estados até a 

primeira metade do século XX. De acordo com Ecar (2011, p. 1), as mudanças que 

eclodiram na sociedade brasileira durante a Primeira República além de proclamar 

um novo regime político contribuíram para que os presidentes de Estado 

considerassem a instrução como ―[...] a chave de progresso intelectual, moral e físico 

do país‖. Nesse aspecto, ―O incumbido da ‗missão‘ de formar homens e mulheres 

capazes de acompanhar e atuar nessa marcha rumo a uma nação mais moderna seria 

o professor primário‖. (ECAR, 2011, p. 1). 

Nesta parte introdutória, longe de querer esgotar o tema, nos propomos a 

relatar os rumos que a Escola Normal tomou, de forma breve, desde sua implantação 

no Brasil até a sua criação na província da Bahia, até porque esse tema já encontra-se 

amplamente discutido21.  

Faz-se necessário registrar que a partir do século XIX houve uma importante 

mudança em que a então supremacia exercida pela igreja sobre a educação vai sendo 

gradativamente assumida pelo Estado. Desta forma, ―A valorização da escola 

primária também passaria pela valorização da escola normal, lugar de onde sairiam 

os professores a fim de desempenharem seu ‗ministério‘‖. (ECAR, 2011, p. 1). Seria 

esta a relação estabelecida no processo formativo-profissional entre a Escola Normal 

e a Escola Primária? De onde partiram as primeiras iniciativas de criação de Escola 

Normal no Brasil? A que e a quem se destinavam?   

De acordo com a literatura (BASTOS, 1998; KULESZA, 1998; SAVIANI, 2009; 

ECAR, 2011), há indícios de que a primeira Escola Normal brasileira foi fundada em 

Niterói, no Rio de Janeiro (capital do Império), em 1835, onde o curso Normal foi 

instituído no intuito de formar professores para exercerem o magistério no ensino 

primário, o qual era ofertado em cursos públicos de nível secundário. Segundo 

                                                           

21 A exemplo de Tanuri (2000), Rocha (2008) e Saviani (2008). 
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Kulesza (1998), as inúmeras iniciativas para criação de Escolas Normais nas 

províncias iniciadas desde então, com sua fundação, tiveram orientações advindas 

do Rio de Janeiro.  

Buscando amenizar a problemática em torno da formação de professores, é 

que a província do Rio de Janeiro se aventura a criar sua própria Escola Normal, 

visando habilitar os futuros mestres (BASTOS, 1998). Em seu Artigo 1º a Lei 

determinava que,  

Haverá na Capital da Província do Rio de Janeiro huma Escola Normal para 
nella se habilitarem as pessoas, que se destinarem ao magistério de instrução 
primária, e os Professores actualmente existentes, que não tiverem adquirido 
a necessária instrução nas Escolas de Ensino na conformidade da Lei de 
quinze de Outubro de mil oitocentos e vinte sete, Artigo quinto. (RIO DE 
JANEIRO, 1835). 

 

Esse modelo de Escola Normal persistiu até a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 

1971, (BRASIL, 1971) ser aprovada. A primeira Escola Normal do Brasil teve duração 

provisória, conforme aponta Moacyr (1939), sendo suprimida em 1849 e somente em 

4 de fevereiro de 1859, a Lei Provincial 1.127 determinou a criação de outra Escola 

Normal na Capital da Província, cujo curso teria a duração de três anos, abrangendo 

a seguinte estrutura,  

Fica creada na capital uma Escola normal com as seguintes cadeiras, 
providas mediante concurso: lingua nacional, caligrafia, doutrina cristã e 
pedagogia (1ª); arimetica [sic], inclusive metrologia, algebra até equações do 
2º grau, noções gerais de geometria teorica e pratica (2ª); elementos de 
cosmografia e noções de geografia e historia, principalmente do Brasil (3ª). 
(MOACYR, 1939, p. 232). 

 

Na opinião de Tanuri (2000, p. 64) o atributo ―[...] de um ensino apoucado, 

estreitamente limitado em conteúdo ao plano de estudos das escolas primárias [...]‖, 

não se restringiu à Província do Rio de Janeiro, contudo demarcou a implantação de 

escolas normais em diversos países e acompanhou a composição fixada às primeiras 

instituições desta natureza investidas aqui.   

No Brasil, a criação das primeiras Escolas Normais seguiu a seguinte ordem: 

Rio de Janeiro, 1835; Bahia, 1836; Mato Grosso, 1842; São Paulo, 1846; Piauí, 1864; Rio 

Grande do Sul, 1869; Paraná e Sergipe, 1870; Espírito Santo e Rio Grande do Norte, 

1873; Paraíba, 1879; Rio de Janeiro (DF) e Santa Catarina, 1880; Goiás, 1884; Ceará, 
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1885; Maranhão, 1890. Essas escolas, não obstante, existiram de forma alternada e 

não continuada, sendo fechadas e reabertas ocasionalmente. (SAVIANI, 2006). 

Apesar da literatura demarcar o processo de inconstância do ensino normal 

ocorrido durante o século XIX, já que as Escolas Normais em determinadas 

províncias oscilaram entre contínuos processos de criação e extinção, Rocha (2008, p. 

58) retrata que este fato não acometeu a província da Bahia, isto é, ―A Escola Normal 

não percorreu esse caminho, não sofreu processo de desativação, de interrupção‖. 

Outro autor que assegura este fato é Alípio França (1936), pois argumenta que 

em relatório apresentado por volta de 1851 ao presidente da Província baiana, o 

diretor Geral dos estudos confirmou a supressão da Escola Normal do Rio de Janeiro 

criada em 1835 por falta de prosperidade. No ano seguinte, em 1852, ao inspecionar a 

instrução pública nas províncias do Império, Antonio Gonçalves Dias constatou a 

existência de uma única Escola Normal em atividade, a saber, da Bahia. Por estas 

razões, o autor expressou-se da seguinte maneira, 

 
Assim, não é sem fóros de veracidade que já se tem dito que das Províncias 
do Brasil, foi a Bahia que creou e manteve a primeira Escola Normal [...] Só de 
1874 em deante, se crearam as demais Escolas Normaes no Império, quando, 
a esforços do Cons. Manoel Francisco Correia, se fundou a do Rio de Janeiro. 
(FRANÇA, 1936, p. 3-4, grifo nosso). 

 

Foi a necessidade de universalizar a instrução elementar a partir do século XIX 

que acarretou a organização dos sistemas nacionais de ensino. Estes se depararam 

com a urgência de habilitar professores em número suficiente, para conduzir o 

ensino nestas escolas. O meio para solucionar esse problema foi partir para a criação 

de escolas normais, de nível médio, que pudessem formar professores primários 

tendo o nível superior a incumbência de preparar os professores secundários 

(SAVIANI, 2009). 

Quem nos dá algumas respostas de como se deu este processo de implantação 

das Escolas Normais é Kulesza (1998), ao notar que o governo central instigou um 

modelo a ser implantado nas províncias em decorrência da reforma de 1879 que seria 

transformar o Liceu em Escola Normal, entretanto os dispositivos legais que lhe 

garantia controlar o ensino superior, e afirmar determinada uniformidade no ensino 
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ministrado naquele estabelecimento não se estendeu ao ensino primário tampouco às 

Escolas Normais.  

No princípio, os diversos Liceus provinciais, de caráter substancialmente 

masculino, onde o ensino secundário voltava-se ao preparo para o acesso ao ensino 

superior, serviram de referência essencial ao progresso do ensino normal em escolas 

públicas, criadas, a princípio, sob empréstimo de seus professores, suas instalações e 

seus regulamentos, mas que apesar das influências, conseguiu se diferenciar e aos 

poucos foi se institucionalizando e se configurando, quando as normas oriundas do 

poder central entram em choque com os preceitos locais22. Logo, a formação de 

professores destinados às escolas primárias no Brasil, demandadas pela ordem social 

vigente, nasce nuclearmente atrelada aos tradicionais Liceus. (KULESZA, 1998).  

Kulesza (1998) destaca, ainda, que as Escolas Normais, por suas características 

de escolas secundárias e profissionais, predominantemente femininas, na transição 

do Império para a República sofreram intensa influência dos Liceus, e também 

contribuíram com as de caráter masculino, mas, principalmente, orientaram a 

expansão da instrução primária, pública e privada, nos estados, no decorrer da 

Primeira República. Segundo o autor, muitas províncias, antes de instituírem 

propriamente uma Escola Normal, simplesmente implantaram um Curso Normal 

anexo ao Liceu acrescentando uma cadeira de Pedagogia ao currículo, apressando a 

parte de formação geral e preservando a parte da prática profissional para ser 

cumprida junto a alguma escola primária pública.  

A Escola Normal contribuiu para a formação e elevação dos alunos-mestres 

para atuarem como professores do Curso Primário (AMARAL; SANT‘ANA, 2016). 

Conforme Ecar (2011), a criação da primeira Escola Normal na Bahia ocorreu em 

Salvador, pela Lei nº 37, de 14 de abril de 1836, entretanto, vindo a funcionar somente 

após seis anos da data de aprovação, em decorrência das Revoltas23 dos Malês e da 

                                                           

22 ―Acompanhando as transformações sociais que ocorriam em todo o território brasileiro, as Escolas 
Normais, gradativamente, conformam-se aos projetos políticos das oligarquias locais, cada vez mais 
imbuídos da necessidade de uma educação primária para as classes populares‖. (KULESZA, 1998, p. 
69). 
23 Foram levantes e insurreições de caráter político-social que ocorreram justamente em meio ao 

surgimento da Escola Normal como Pereira (2009, p. 12) explicita, ou seja, num período histórico 

caracterizado por vários movimentos revolucionários de cunho social e político, sendo essas revoltas 

 _____________________________ 
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Sabinada; as aulas iniciadas em 26 de março de 1842 tinham o curso focado para o 

programa de ensino da escola primária, compreendendo desenho linear e também 

prendas domésticas. Segundo França (1936, p. 12), ―Esta Lei foi a genesis do Ensino 

Normal no Brasil; foi o primeiro raio de luz do Ensino Normal, projectado nos 

primórdios da Civilização da nossa Provincia e de suas irmans‖. Entretanto, as aulas 

só se iniciarem em 1842, em nossa interpretação isso pode ter ocorrido em 

cumprimento ao art. 4º dessa Lei, que determinava: 

 
Para prover a primeira Cadeira, fica authorisado o Presidente da Provincia a 
mandar á França dous individuos, que saibam o Francez, escolhidos em 
concurso, á fim de que aprendam perfeitamente, na Eschola Normal de 
Paris, o methodo theorico, e pratico do Ensino Mutuo, recommendando-os, á 
Missão Brasileira naquella Côrte, para que sejam considerados como 
alumnos Francezes. (FRANÇA, 1936, p. 8).  
 

Assim,  

[...] foram commissionados para Paris, os Drs. João Alves Portella e Manoel 
Correia Garcia, os quaes, depois de fazerem estudos na Escola Normal da 
Capital franceza, donde obtiveram attestados, e traduzirem o ―Manual dos  
Methodos Mutuos e Simultaneo‖, foram nomeados respectivamente 
Professor da 1.ª Cadeira e monitor da Escola Normal [...]. (FRANÇA, 1936, p. 
12, grifo do autor). 
 

Ao regressarem, em 1841, ―[...] redigiram um Regulamento para o bom 

funcionamento das escolas primárias pelos métodos simultâneo e mútuo-simultâneo 

da província da Bahia, e outro para a Escola Normal [...]‖ (NUNES, 2008, p. 213). A 

publicação desses documentos ocorreu em 20 de janeiro de 1842, assim, supomos que 

o início das aulas somente neste ano pode ter sido motivado também pelo aguardo 

do retorno desses professores de Paris. 

D‘Esquivel (2015, p. 20) observa que ―Na Bahia, antes mesmo da implantação 

da escola normal, já existiam Cadeiras para o ensino primário. Os professores que 

                                                                                                                                                                                     

dois importantes movimentos desses que ―[...] iam de encontro à ordem política e econômica vigente 

representando uma ameaça ao império, pois reivindicavam entre outras coisas a libertação de 

escravos e a mudança do regime governamental‖. A autora alega que participaram desses 

movimentos Manoel José Estrela e Antônio Joaquim das Mercês, professores do recém-criado Liceu 

Provincial, o que poderia ter provocado temor nas autoridades a respeito de sua influência na 

formação profissional, sobretudo a docente, fato que possivelmente justifique o atraso no 

funcionamento da instituição.  

 __________________________________________________________________________________________ 
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ocupavam essas Cadeiras, quase todos leigos, exerciam o ofício de professor à revelia 

das orientações do Estado‖. Mas será que isto de fato ocorria nesses parâmetros?  

O que temos de informações é que a carência de diplomados servia como 

brecha para a contratação destes professores leigos para o ensino primário no interior 

do estado, o que foi oficializado em 1850 através de Regulamento para a instrução 

pública, como assevera Moacyr (1939, p. 84): ―Para o provimento interino de cadeiras 

vagas julgando o governo vantajosas poderão ser admitidas pessoas que não tenham 

habilitações da lei em vigor, uma vez que não compareçam outras assim habilitadas 

no praso‖. 

No interior da Bahia foram criadas Escolas Normais em 1926, a de Caetité (que 

já existira no fim do séc. XIX e fora fechada posteriormente24) e, em 1927, a de Feira 

de Santana (SOUSA, 2001). A criação das escolas voltadas ao preparo de professores 

para exercer suas funções está, segundo Tanuri (2000), atrelada à institucionalização 

do ensino público no mundo moderno, ou seja, à popularização e publicização da 

educação que junto à consolidação dos Estados Nacionais favoreceu, no século XIX, a 

multiplicação das escolas normais. Isso contribuiu para o processo de 

institucionalização da profissão docente, pois, ―Para a conquista do reconhecimento 

do ofício, foi fundamental o surgimento de escolas normais, responsáveis pelo 

estabelecimento de um saber especializado e de um conjunto de normas que 

constituíram esse campo profissional‖. (VILLELA, 2008, p. 29). 

Em contrapartida, dentre os aspectos que impulsionavam a escassa procura 

pelas Escolas Normais, durante o Império, podem ser apontados a desvalorização 

atribuída à educação popular, que iniciou sua conquista nos finais do século XIX, 

também o insuficiente apreço conferido à profissão de professor primário, além de 

sua mínima remuneração aliada às más condições de trabalho (BALÃO, 2011).  

Essas escolas se intensificaram, de acordo com Tanuri (2000), devido às 

transformações nas esferas política, cultural e ideológica vindo a refletir no campo da 

educação em termos de democratização, obrigatoriedade da educação primária e 

liberdade de ensino, a partir de 1870, sendo que na Província da Bahia, Rocha (2008) 

                                                           

24 Foi criada pelo decreto de 24 de agosto de 1895, mas inaugurada em 3 de maio de 1898; sendo 
desativada pelo decreto nº 215, de 29 de dezembro de 1903 (OLIVEIRA, 2012). 
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assegura que esses reflexos deram-se muito mais tarde, em torno de 1880, com isso a 

Escola Normal foi consolidada de forma paulatina e vagarosa. Assim, Tanuri (2000, 

p. 67) comenta que ―À República caberia a tarefa de desenvolver qualitativa e, 

sobretudo, quantitativamente as escolas normais e de efetivar a sua implantação 

como instituição responsável pela qualificação do magistério primário‖.  

Apesar do imenso empenho para a constituição de Escolas Normais em várias 

províncias no Brasil ter iniciado no século XIX, conforme aponta Saviani (2008), seu 

fortalecimento ocorreu apenas no século XX, decorrente de um complexo, extenso e 

instável processo que se aclamou nos anos 1950 e 1960 e, logo instaurou-se uma 

espécie de desmantelamento do sistema de escolas normais.    

Exatamente neste cenário, no ano de 1954, que a Escola Normal foi implantada 

no Ginásio de Jequié instaurando o primeiro curso secundário da cidade destinado à 

formação de professores, momento em que vigorava a Lei Orgânica do Ensino 

Normal (BRASIL, 1946a) na qual se pautaram enquanto diretriz inicial para 

desenvolvimento do curso. 

Para retratar o percurso trilhado nesta pesquisa estruturamos-na em 2 

capítulos. O primeiro, intitulado O Ginásio de Jequié-Ba (1954-1966): Um pouco de 

sua História e Cultura Escolar, abordamos dados da história do Ginásio, a 

implantação da Escola Normal anexada a ele, envolvidos no processo, e aspectos da 

cultura escolar vivenciados nessa escola na época. Versamos também sobre o quadro 

docente do Curso Pedagógico especialmente o perfil dos professores que 

contribuíram para a formação matemática das normalistas ministrando Matemática, 

Desenho, e Estatística no recorte temporal pesquisado, no intuito de compreender as 

práticas pedagógicas daqueles que lecionaram essas disciplinas, com o subsídio da 

documentação oficial, principalmente da legislação, e dos depoimentos produzidos. 

O segundo capítulo, denominado Saberes relacionados ao ensino de 

Matemática no Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié, oportuniza a correlação 

com os saberes docentes para o ensino de Matemática, pois, permeados pela cultura 

escolar favoreceu-nos tratar dos saberes a ensinar e dos saberes para ensinar matemática e 

ajuda a compreender que Matemática esteve presente na formação de professores do 

Curso Pedagógico no período de 1954 a 1966. 
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CAPÍTULO 1 
 O GINÁSIO DE JEQUIÉ-BA (1954-1966): UM POUCO DE SUA 

HISTÓRIA E CULTURA ESCOLAR 
 

Ao longo deste capítulo, tratamos de aspectos históricos do Ginásio, da 

cultura25 escolar que pairava no ambiente no âmbito da formação de normalistas, e 

de questões pertinentes ao quadro docente do Curso Pedagógico. 

 

1.1-  HISTÓRIA DO GINÁSIO DE JEQUIÉ 
 

Escritores da história da cidade, a exemplo de Araújo (1997), Rios (2011), e 

Rabelo (2005) são consensuais de que o Ginásio de Jequié foi o primeiro centro de 

ensino secundário do município, bem como da região, fundado em 1935 com essa 

denominação pelo educador Antônio Félix da Cunha Brito26, que contou com o apoio 

do italiano Vicente Grillo27, um dos maiores benfeitores do município, na cessão do 

espaço – sobrado dos Grillo –, considerado, na época, conforme Rios (2011), o prédio 

mais importante da cidade, construído com materiais vindos inclusive da Itália.  

Ao constatar a problemática referente à adequação de edifícios para o 

funcionamento de um educandário para o ensino secundário, o Prof. Antônio Félix 

da Cunha Brito em visita a Jequié, como retrata Araújo (1997, p. 201, grifo do autor), 

foi taxativo com Vicente Grillo ao lhe dirigir as seguintes palavras: ―A vinda de um 

ginásio para aqui está em suas mãos. Ceda o palacete, e o ginásio será instalado”. O qual 

                                                           

25 O que foi retomado no capítulo seguinte. 
26 Segundo Rabelo (2005, p. 123) Antônio Félix da Cunha Brito foi um ―[...] mestre de elevado nível, 
vinculado em Salvador ao Colégio Hugo Baltazar [...]‖. De acordo com Sampaio (2017), ele iniciou a 
construção do Ginásio de Jequié nas instalações definitivas que foram concluídas pelo Padre Spínola, e 
após a venda do mesmo ele se dirigiu à capital do Estado.  
27 Rios (2011, p. 26) ao escrever sobre Vicente Grillo indica que ele foi um ―Homem de muitas posses, 
[...] dono de várias propriedades e terras na cidade, [...] Um dos representantes de maior destaque da 
colônia italiana‖. O autor aponta ainda que ele nasceu em Gênova, em 1889, chegou em Jequié em 
1904 aos 15 anos e faleceu em 08 de junho de 1958. Tendo sido comerciante e agropecuarista; por 
décadas foi o maior negociante da cidade, e em 1990 foi homenageado tendo seu nome aplicado ao 
moderno complexo Centro de abastecimento construído. Além de que contratou profissionais para 
recuperar o estrago provocado na cidade após a enchente de 1914. (RIOS, 2011 p. 26). Segundo Araújo 
(1997), Vicente Grillo pediu para ser sepultado em Jequié. Dentre suas benfeitorias ainda podemos 
citar por meio de Rabelo (2005): doação de terreno para a construção da catedral, importação de seu 
relógio da Itália, e cessão dos sinos; doou área para instalação do hospital Prado Valadares, do Jequié 
Tênis Clube, e do aeroporto que herdou seu nome. Os autores mencionados, bem como Araújo (1997), 
descrevem essas e outras contribuições do italiano à cidade de Jequié de forma mais pormenorizada.   

 _____________________________ 
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respondeu imediatamente: ―Bobagem... Se depender somente disso, o ginásio já está 

fundado. Vou desocupar o prédio e, dentro de oito dias, lhe entregarei as chaves”. (ARAÚJO, 

1997, p. 201, grifos do autor).  

Ao que consta no desfecho, segundo o autor, foi preciso mais que isso. Ao 

anunciar sua decisão em reunião não contou com o apoio de nenhum dos 

fazendeiros, comerciantes e capitalistas ali presentes ao solicitar um fiador para o 

aluguel de seu prédio. Apesar disso, Vicente Grillo não hesitou e manteve sua 

palavra reforçando: ―Jequié e sua juventude não podem ficar privados de tal melhoria. Com 

fiador ou sem fiador, o prédio já está cedido e o Prof. Brito só pagará os aluguéis quando quiser 

e quando puder”. (ARAÚJO, 1997, p. 201-202, grifo do autor). Vicente Grillo era um 

homem de negócios, provavelmente viu uma grande possibilidade de lucrar com a 

cessão do prédio28. 

Segundo Rabelo (2005), o tradicional Edifício Grillo foi erguido na Rua 2 de 

Julho na Praça Rui Barbosa, localizada na área central da cidade, o qual serviu para a 

implantação do Ginásio de Jequié na segunda metade da década de 1930, onde 

permaneceu até os anos 40 (Figura 1).  

      Figura 1 – Ginásio de Jequié no antigo prédio dos Grillo 

 
 
  
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Museu Histórico João Carlos Borges 

                                                           

28 O prédio serviu como primeira agência do Banco do Brasil e outras entidades significativas, era 
motivo de orgulho dos habitantes do município após a enchente de 1914. (RABELO, 2005). Veio a ruir 
a parte superior em junho de 1989, sendo demolido mais tarde. (RIOS, 2011). Para Araújo (1997), sua 
demolição ainda em 1989 foi criminosa. Mas de acordo com o jornalista Zenilton Meira (2016), o 
prédio desmoronou parte do seu telhado, afetando a lateral que situava à Rua Dois de Julho; tijolos 
atingiram veículos culminando em um acidente fatal de um garoto, como não houve manifestação 
nem dos proprietários nem do poder público, foi feita a sua demolição total. Provavelmente esse 
incidente e a inexistência de providências corroboraram para a extinção do prédio, principalmente 
como prevenção de outras fatalidades. 

 _____________________________ 
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Quem corroborou com esta historiografia foi Anisia Rosa Tourinho Simões de 

Carvalho (2017), aluna e professora do Ginásio,  

 
[...] o Ginásio de Jequié foi implantado pelo professor Antônio Brito, aqui na 
Praça Rui Barbosa, num casarão cedido pelo Sr. Vicente Grillo, italiano, daí o 
professor Brito construiu o Ginásio [...].  O Padre Spínola veio aqui pra 
Jequié e comprou o Colégio na mão do professor Brito.   
 

Outra estrutura educacional (demonstrada na Figura 2) foi construída na 

Avenida Rio Branco pelo Professor Antônio Felix da Cunha Brito, contendo além da 

residência para seus familiares um internato para alunos da região sudoestina da 

Bahia, laboratórios, um belíssimo auditório transformado mais tarde em cinema 

(Cine Auditório29), além de uma capela, atualmente incorporada à Diocese local. Ao 

adquirir o Ginásio em parceria com o Bispo Dom Florêncio Sisínio Vieira30, o padre 

Leônides Spínola de Andrade (Anexo B) deu continuidade à sua construção. 

Reinaldo Moura Pinheiro (1985a, [n.p.]) justificou motivos que levaram a esse feito: 

 
Fundado em 1935, pelo emérito Prof. Antônio Félix da Cunha Brito, foi 
instalado de início no prédio Vicente Grilo [sic]. A pequena escola torna-se 
grande depressa. E o Prof. Brito não resumiu o seu ideal apenas na fundação 
da escola, por isso, constrói na Colina do Sol um novo prédio dentro das 
exigências pedagógicas modernas: salas amplas, arejadas e iluminadas; 
laboratórios científicos, áreas esportivas e de lazer, sem falar na formação de 
uma poderosa equipe docente que aguardava o potencial inteligente da 
juventude estudantil de Jequié.  

 

Logo, vemos que a ampliação de matrícula e de cursos motivaram a mudança 

de sede do Ginásio, bem como adequação estrutural às demandas pedagógicas. 

Quanto ao Sobrado dos Grillo, Rios (2011) lamenta sua demolição ocorrida tempos 

depois no fim da década de 1980, conforme apontamos na nota de número 28.  

O Padre Spínola adotou como lema do Ginásio a seguinte frase em latim: SIC 

ITUR AD ASTRA, que foi comentado por vários depoentes. Iracema Ramos Campos 

                                                           

29 Atualmente funciona o Teatro municipal, chamado Palácio das Artes. 
30 Dom Florêncio Sisínio Vieira foi o primeiro Bispo da diocese instalada na cidade de Amargosa, com 
área geográfica desde o litoral até a divisa com o Estado de Minas Gerais, dela originou-se as Dioceses 
de Vitória da Conquista e a de Jequié. Atuou no período de 1942 a 1969 quando renunciou. A diocese 
é referenciada pela contribuição de seus ―Bispos, Sacerdotes, Religiosos, Religiosas e Leigos, de modo 
particular na formação do clero, na estruturação de uma pastoral de conjunto, na formação das 
comunidades eclesiais, na educação, da promoção da dignidade humana e defesa dos seus direitos‖. 
(CNBB, 2012, [n.p.]). 

 _____________________________ 
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(2018) interpretou-a como ―Assim se vai aos astros", ou "Se estudares alcançarás as 

estrelas".  E José Figueirêdo Sampaio (2017) a explicou como ―Assim chegaremos às 

alturas‖. Para Maria Bahiense Campos significa ―Se estudarmos iremos aos astros‖. 

Esta frase se encontrava escrita em um livro aberto que representava o escudo que 

simbolizava o Ginásio e também a Escola Normal, conforme destaque na Figura 2.  

Outra consideração que convém assinalar é sobre o símbolo de nobreza do 

padre Spínola – Marquês de Monte Maggiori –, que igualmente destacamos na 

Figura 2, pois independente da forma como o adquiriu, se por descendência familiar 

ou por compra de título, ele valorizava de tal forma que expôs à frente do Ginásio 

vinculando o mesmo à sua pessoa. 

 
Figura 2 – Fachada do Ginásio de Jequié - em destaque o brasão (águia bicéfala) do Marquês de 
Monte Maggiori e o escudo do Ginásio 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Encontramos em anexo ao Relatório da Primeira Prova Parcial de 1956, datado 

de 2 de Agosto do mesmo ano, um documento do ano 1974 assinado pelo então 

diretor Bel. Amando Ribeiro Borges, a informação que o Ginásio de Jequié foi 

autorizado a funcionar em 23 de novembro de 1935 e reconhecido pelo Decreto-Lei 

nº 19.990 de 26 de novembro de 1945. 

Já a Escola Normal foi anexada ao Ginásio de Jequié em 1954 por meio da 

implantação do Curso Pedagógico destinado à formação de professores para o ensino 

primário. O decreto que autorizou o seu funcionamento é o de nº 15.990 de 09 de 

outubro de 1954 (JORNAL JEQUIÉ, 1955), para que em 1955 inaugurasse nova turma 

do Intermediário, e desse continuidade à do ano anterior como o Primeiro 

Pedagógico31 (conforme Figura 3 abaixo). 

 

       Figura 3 – Comunicado de autorização do Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié 

 
       Fonte: Jornal Jequié, 1955. 
 

Para entender as razões pelas quais as escolas particulares foram autorizadas a 

ofertar o ensino normal, buscamos amparo na literatura, e a partir de Almeida (2006) 

percebemos que, 

 
Dada a importância que os liberais republicanos atribuíam à escola, o 
magistério e a educação eram vistos como instrumentos eficazes e 
determinantes para a formação de profissionais encarregados de exercer o 
ensino. Porém, as escolas normais públicas eram insuficientes para atender à 

                                                           

31 Esta subdivisão será explicada no capítulo seguinte. 

 _____________________________ 
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demanda, e logo se estendeu a autorização de funcionamento para escolas 
normais livres particulares e municipais. (ALMEIDA, 2006, p. 73) 
 

 Conta-nos Rabelo (2005), que o Ginásio foi adquirido pelo Bispo de 

Amargosa32, Dom Florêncio Sisínio Vieira, em sociedade com o Padre Leônidas 

Spínola na década de 1940. Segundo Pinheiro (1985b), o padre administrou o Ginásio 

até ser sucedido em junho de 1966 por Dr. Hernani Veloso Viana quando fora 

nomeado para o Tribunal de Contas do Estado, e em seguida, Dr. Amando Ribeiro 

Borges responsabilizou-se pela direção do colégio a partir de 1971. 

Durante a administração de Dr. Amando Ribeiro Borges, mais precisamente 

em 1974, o Ginásio de Jequié passou a denominar-se Centro Educacional Ministro 

Spínola (CEMS), em homenagem ao seu ex-diretor Padre Leônidas Spínola, 

(julgamos que este foi um dos motivos que o levou a ser popularmente chamado de 

Colégio do Padre associado ao fato de ter sido proprietário).  

E por fim, a partir de 1979 o educador Reinaldo Moura Pinheiro33 assumiu sua 

administração, se responsabilizando por seus destinos até 2007 quando a partir de 

então foi desativado34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Em entrevista concedida a Miguel José da Silva a professora, e sobrinha do 

Bispo Dom Florêncio Sisínio Vieira, expôs seu empenho na educação, ou seja,  

 
[...] um dos objetivos dele era trabalhar para melhorar o nível educacional de 
toda a diocese, então ele começou aqui por Amargosa. Ele veio para aqui em 
1942 e em 1946 as irmãs (Sacramentinas) já estavam aqui com um colégio. E 
ele construiu aquele colégio com todo sacrifício, mas era aquele ideal dele. 
Na época em que ele chegou aqui o nível educacional de Amargosa era 
ainda muito deficiente. (SISÍNIA VIEIRA MATOS, 2003 apud SILVA, 2013, 
p. 21). 
 

                                                           

32 Amargosa surgiu inicialmente como Vila de Nossa Senhora do Bom Conselho de Amargosa pelo 
desmembramento de Tapera (atual Santa Terezinha) por volta de 1877, adquirindo status de cidade 
em 1891. Era dominada por índios que lá viveram até serem aprisionados e levados para Jequié e em 
seguida para Santa Cruz de Cabrália, após perfazer cerca de 40 anos de lutas. Encontra-se localizada 
na mesorregião do Centro-Sul Baiano, no Vale do Jiquiriçá; essa cidade tem uma vocação histórica na 
formação de professores, identificada desde a atuação do Ginásio Santa Bernadete (Sacramentinas) e 
do Seminário Menor da Imaculada Conceição, no século XX. (GALVÃO, 2018). 
33 Estudou no Ginásio de Jequié e foi coroinha.  É o atual proprietário das instalações onde funcionou 
o Ginásio e posteriormente o CEMS. 
34 Segundo informações obtidas junto à última secretária do CEMS, e dados do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Dermival Rios (2011) também informa sua 
extinção a partir de 2008.  

 _____________________________ 
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Silva (2013) avalia que o Bispo dedicou-se para corresponder aos ideais da 

igreja católica no país em afirmar sua presença na educação da juventude, bem como 

instituir um curso ginasial almejado pelos mais abastados da população, já que a 

instituição seria privada; desta forma, as religiosas do Santíssimo Sacramento 

aceitaram seu convite, pois pretendiam estender suas atividades educacionais e 

religiosas, já que até então só existiam escolas primárias.  

O autor discorre que a Madre Santa Sofia, em carta enviada ao deputado 

estadual Waldir Pires em 06 de abril de 1955, solicita ao governo do estado a 

equiparação do Curso Normal de Amargosa aos demais, citando Jaguaquara e Jequié 

como exemplos de Cursos Pedagógicos realizados em 3 anos, uma vez que o de 

Amargosa fora decretado com a duração de 2 anos. Ela questionara a superioridade 

do Pedagógico em relação ao Normal, pois este não ofertava a disciplina Pedagogia 

cobrada em concursos, assim a evasão já se dava ao findar a quarta série ginasial; sua 

resposta foi favorável anunciando a decisão da assembleia em decretar lei de 

igualdade de currículo do Curso para as escolas do interior e da capital. 

Com o teor de sua resposta, Silva (2013) pondera que ficou nítida uma 

diferenciação quanto à localização da instituição para a equiparação da duração dos 

cursos, mas entendemos que o que definiria de fato o modo de oferta seria o tipo de 

entidade, pois o professor Paulo de Almeida Campos, Assistente da Divisão de 

Estudos e Pesquisas Educacionais do CBPE, emitiu um parecer em resposta à 

Secretaria de Educação da Bahia que enviou um anteprojeto de lei do ensino normal 

ao INEP requisitando sugestões no qual explicitava que,  

 
[...] o ―ensino ministrado nos cursos normais de estabelecimentos públicos e 
nos cursos pedagógicos de estabelecimentos particulares‖ se destina ao 
―preparo e à formação‖ dos professores primários e que visa, no primeiro 
ano, a ―consolidar o preparo científico dos normalistas‖ e, nos dois anos 
subseqüentes, ―sua formação técnica‖. (CAMPOS, 1958, p. 92, grifos do 
autor). 
 

Nestes parâmetros, o Ginásio de Amargosa enquanto instituição privada 

poderia ofertar o Curso Pedagógico, tanto é que conseguiu seu propósito, isso nos 

levou a ponderar que possivelmente questões de ordem política e religiosa – 

especialmente a Igreja Católica - tenham influenciado. Ao mesmo tempo isso nos 
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despertou a curiosidade para a implantação do curso no Ginásio de Jequié e 

atentamos para a possibilidade do decreto que apresentamos não ter sido o primeiro 

a autorizar o funcionamento da Escola Normal e sim uma alteração, até porque ele 

foi publicado em outubro de 1954 quando o Curso Pedagógico já estava em 

desenvolvimento. 

Os diários de classe e as atas de provas estão com as duas nomenclaturas, uns 

como Curso Normal, outros como Curso Pedagógico. Estes documentos indicam que 

o curso começou no início do ano de 1954.  Ao procurar entender o texto de seu 

decreto de autorização de funcionamento encontramos o que enuncia o artigo 24 do 

decreto nº 11.762 de 21 de novembro de 1940 apresentado na última Figura (3): ―Os 

estabelecimentos que mantenham curso secundário sob inspeção federal poderão 

requerer fiscalização estadual para o curso pedagógico‖. (BAHIA, 1940). Isso denota 

que o Ginásio passou por uma fiscalização requisitando o referido curso e foi 

contemplado, pelo menos, é o que supomos.  

Acerca dessas dúvidas mencionadas acima, o secretário José Figueiredo 

Sampaio (2017) esclareceu que o curso foi implantado como Pedagógico desde o 

início, e que o decreto foi publicado posteriormente ao início do mesmo como uma 

tramitação burocrática normal da época, em que às vezes tardava um pouco as 

liberações, mas não descartou a possibilidade da alteração ocorrida ao manusear os 

documentos. Advertimos que por ter sido reconhecido como Curso Pedagógico na 

maior parte de sua existência será por essa nomenclatura que o curso será designado 

no decorrer da dissertação, contudo respeitando a escrita dos documentos. 

Vale salientar que, segundo os depoentes, foi o Padre Spínola que 

acompanhou toda a duração do Curso Pedagógico do Ginásio até a última turma que 

findara em 1966. Em fins desse ano, ao ser designado para trabalhar no Tribunal de 

Contas do Estado, ainda assim continuou assistindo o Ginásio, e mais, zelando pelas 

alunas normalistas e seu percurso formativo, pois viajava constantemente entre 

Salvador e Jequié, inclusive para garantir que ocorresse a contento35 a formatura da 

                                                           

35 Pinheiro (1985b) confirma a substituição do Padre Spínola como diretor do Ginásio em Junho de 
1966 pelo professor Dr. Hernani Veloso Viana, fato que é citado por Dinalva Souza da Fonsêca (2018) e 
reforçado por Vilma Vieira Pereira (2018), ambas alunas da última turma do Curso Normal. 

 _____________________________ 



52 
 

última turma. Sua participação nessa solenidade encontra-se registrada nas fotos das 

formandas, conforme ilustramos (Figura 4).  Ao todo foram diplomadas 340 

normalistas, de acordo com o livro de registro de diplomas localizado no Arquivo do 

Ginásio de Jequié (ilustramos no Anexo C um diploma). 

 

                         Figura 4 – Pe. Spínola entregando diploma à formanda Maria Campos Bahiense.  

 
                        Fonte: Arquivo pessoal de Maria Bahiense Almeida 

 

A Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (FERREIRA, 1958) registra o 

Ginásio de Jequié como um dos estabelecimentos de ensino secundário no município 

em 1956, cuja matrícula inicial era de 349 alunos. A obra expõe ainda os dados 

iniciais de matrícula da Escola Normal de Jequié (112 alunos), Escola Técnica e de 

Comércio de Jequié (79) bem como o Curso básico (157) da mesma Escola. 

Quando fundado em 1935 por Antônio Félix da Cunha Brito, instalou-se no 

Ginásio o Curso Secundário (PINHEIRO, 1985a). Segundo Rabelo (2005) lá havia o 

Curso Especial, direcionado aos alunos que iam prestar exame de admissão ao 

Ginásio, bem como o curso secundário ofertado em 5 anos com um currículo que 

requeria muito estudo do aluno que ao final era certificado como bacharel em 

Ciências e Letras com toda solenidade de uma formatura.  

O Ginásio de Jequié também foi a base da Escola de Contabilidade. Segundo 

Emerson Pinto de Araújo (2017a) e José Figueirêdo Sampaio (2017) o padre Leônides 
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Spínola de Andrade fundou esse curso, também conhecido como de comércio, e 

depois passou para Expedito Nunes Fernandes e seu irmão Euclides Fernandes que 

terminou adquirindo e transformando em curso superior - ampliando as 

modalidades de ofertas. É mister frisar que foram encontrados no Arquivo36 do 

Ginásio registros referentes aos cursos de 2º grau: Série Básica, Magistério, e 

Eletromecânica no ano de 1975, além de ter funcionado como centro de instrução 

pré-militar37.  Entretanto, não buscamos mais informações referentes a esses cursos, 

uma vez que esta pesquisa se voltou para o Curso Pedagógico. 

Com a implantação do (IERP38), - atual CEEP39, em 1952 , que passou a ser 

referencial de ensino na Bahia na época, muitos se dirigiam para lá e faziam o curso 

científico40 como ocorreu com Reinaldo Moura Pinheiro (2005), conforme seu relato 

em Rabelo (2005).  

Vale ressaltar que o Ginásio de Jequié era de Entidade mantenedora particular 

conforme atestam os depoentes e o relatório acima citado. Seu último gestor, 

Reinaldo Moura Pinheiro, quando o colégio já possuía a nomenclatura CEMS, 

afirmou – em sua carta de homenagem ao cinquentenário do Ginásio –, que o mesmo 

começou de forma promissora, ―[...] amparado pela sociedade jequieense e por um 

grupo de intelectuais, idealistas da terra‖. (PINHEIRO, 1985b, [n.p.]).  

Com essa afirmação de Pinheiro (1985b) acerca do apoio da sociedade ao 

Ginásio, podemos interpretar que mesmo não havendo o auxílio financeiro solicitado 

na época de sua implantação, conforme mencionado anteriormente, houve 

contribuição na medida em que matricularam seus filhos e muitos se manifestaram 

contrários quando se suscitou a ideia da criação do Ginásio público Estadual, pois 

                                                           

36 Relatório Inicial do ano 1975. 
37 Vários documentos do Ginásio lhe referencia com um nº CIP, pois a Legislação (RIO DE JANEIRO, 
1942) determinou que ―Art. 3º Todos os estabelecimentos de ensino, públicos ou particulares, 
existentes no país, com mais de cinquenta alunos nas condições do art. 1º deste decreto-lei, são 
obrigados a manter um centro e [Sic] instrução premilitar. Art. 4º Perderão a equiparação ou o 
reconhecimento federal os estabelecimentos de ensino estaduais, municipais ou particulares sujeitos à 
obrigação determinada pelo artigo anterior, se não a cumprirem. Art. 5º Os centros de instrução 
premilitar serão designados pelo prefixo C.I.P., seguido do número da respectiva Região Militar e de 
outro que indique a ordem cronológica de seu registo [Sic]‖. 
38 Para saber mais sobre a história deste Instituto ver Santos (2018).  
39 Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Regis Pacheco 
40 É importante realçar que o IERP foi a primeira escola pública a ofertar o ensino secundário no 
município de Jequié. 

 _____________________________ 
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consideravam que isso prejudicaria o Ginásio privado de Jequié, mediante discussão 

feita neste trabalho, com maior aprofundamento em Santos (2018).  

Interpretamos que o professor Reinaldo se referiu também aos pais que 

acreditavam e apostavam nos ideais do Ginásio e matriculavam seus filhos para 

melhor guiar seus destinos; as alunas depoentes foram unânimes ao declararem sua 

gratidão ao Ginásio nesse sentido, gratidão essa extensiva aos seus pais, ao Padre 

Spínola e aos seus professores, como este testemunho de Dinalva Souza da Fonsêca 

(2018),  

[...] valeu a pena porque se eu fui uma boa professora eu devo muito ao 
Ginásio do padre. [...] Mas eu tive uma boa formação. Se hoje eu sou o que 
eu sou devo primeiro aos meus pais que souberam me educar e me 
colocaram em um colégio bom daqueles [...]. 

   

Para não citar todos, eis mais uma representação deste reconhecimento, feito 

por Iracema Figueiredo Ramos Campos (2018),  

 
Hoje eu digo a você como profissional, sou funcionária pública federal, fui 
professora também no Estado, e digo a você que eu tenho muito a agradecer 
ao Ginásio de Jequié. Era um ensino de alta qualidade, os professores eram 
de alto nível e o Padre Spínola considero um benemérito na educação.  
Aquele Colégio ali para mim, sinceramente o que eu sou, sem usar falsa 
modéstia, por onde passei meu trabalho graças a Deus sou bem conceituada, 
não vou usar falsa modéstia e devo tudo ao Ginásio de Jequié.  

 
Mediante esclarecimento da professora Dayse Maria Meira Britto (2017) o 

curso primário foi implantado no Ginásio, mas como havia 5 turmas inicialmente as 

normalistas eram sorteadas para estagiar lá, seguindo as demais para outras 

instituições. Encontramos em meio aos documentos no arquivo do Ginásio a menção 

à Escola Primária Dom Bosco anexa ao Ginásio o que indica a sua nomenclatura, e no 

Jornal Jequié (PINHEIRO, 1985a) Reinaldo Pinheiro faz alusão de que o Padre 

Spínola se inspirava na Pedagogia de Dom Bosco.   

 

1.2- VESTÍGIOS DA CULTURA ESCOLAR DA ESCOLA NORMAL ANEXA AO     
GINÁSIO DE JEQUIÉ 
 

A identificação da realidade social predominante na Escola Normal do 

Ginásio de Jequié, como atributo da história cultural a que Chartier (2002) se refere, 
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de fato demandou caminhos tais como as classificações, divisões e delimitações, as 

quais nos permitiram entender e construir representações de sua realidade social. Em 

reconhecimento aos pressupostos do autor, vislumbramos tais esquemas intelectuais 

como possibilidade de decifrar o espaço pesquisado e entender os sujeitos 

envolvidos nesse processo. 

Desta forma, no estudo da cultura escolar desta instituição buscamos 

ultrapassar o entendimento da mera transmissão de conhecimentos ou reprodução 

de crenças indo em direção ao núcleo da própria escola, ou seja, às práticas 

subjacentes ao seu cotidiano, que lhe caracterizavam mediante seus princípios, 

sujeitos a um processo contínuo de construção, logo, criativas e mutáveis no tempo e 

no espaço. A propósito, Dominique Julia (2001) assegura que,  

  
[...] esta cultura escolar não pode ser estudada sem a análise precisa das 
relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua 
história, com o conjunto das culturas que lhe são contemporâneas: cultura 
religiosa, cultura política ou cultura popular. (JULIA, 2001, p. 10). 
 

A depoente Iracema Ramos Figueiredo Campos (2018) retratou que o Padre 

Spínola não deixava as turmas sem aula; substituía qualquer professor que 

necessitasse, ministrando, nesses casos específicos, várias disciplinas, surpreendendo 

a todos. Identificamos por meio dos diários de classe que ele agia assim, apesar de 

normalmente lecionar Latim, Francês, Inglês e Literatura Brasileira. Segundo a aluna, 

ele era mais que um professor, era um educador, pois se preocupava com a vida dos 

alunos para além do Ginásio. Ela disse ainda, de forma muito emocionada, que o 

Padre Leônides Spínola não era uma pessoa mercenária, e que ao construir o Ginásio 

na sua atual localidade, com recursos próprios, juntamente com a Capela da Igreja 

Imaculada Conceição e o Cine auditório, jamais permitiu que qualquer aluno faltasse 

aula para frequentar o Cinema, em sua opinião ele fazia a diferença.  

De acordo com o secretário José Figueirêdo Sampaio (2017), quando o Padre 

Spínola adquiriu o Ginásio já havia algumas salas construídas pelo antigo 

proprietário Antônio Félix da Cunha Brito, e ele deu prosseguimento. Apesar destas 

informações prestadas por estes depoentes cabe salientar que o padre tinha como 

sócio o Bispo Dom Florêncio Sisínio Vieira, e nesta condição ele provavelmente pode 

ter auxiliado de alguma forma na continuidade da construção do Ginásio. A 
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propósito, encontramos junto aos documentos no arquivo do Ginásio rascunhos de 

solicitações41 de auxílio financeiro para o Ginásio, inclusive para a conclusão de suas 

instalações. 

A aluna Itamaré Madalena Silva (2018), em seu depoimento revelou ter 

cursado sua formação de forma integral por meio de bolsa de estudo42, e que não 

somente ela, mas toda sua turma43 advinda do antigo IERP foi contemplada.   

 
Eu ingressei no Ginásio de Jequié em 1957 como aluna do Curso Normal, 
porque o meu fundamental eu fiz no IERP, e lá parava no fundamental, não 
tinha 2º grau e nós fomos agraciados porque o Ginásio de Jequié era 
particular, mas nós fomos agraciados com bolsa para estudar o Curso 
Normal lá sem pagamento nenhum. [...] toda a minha turma que veio do 
IERP recebeu para estudar o Curso Normal sem um custo. (SILVA, 2018). 
 

Isso foi apontado também pela depoente Iracema Ramos Figueiredo Campos 

(2018), quando relembrou de uma afilhada do Padre Spínola que também obteve 

bolsa. E a depoente Vilma Vieira Pereira (2018) que de forma saudosa admitiu que o 

Padre considerou sua permanência no Ginásio sem ônus até a conclusão44, quando 

seu pai faleceu e sua mãe enfrentou dificuldades para manter a família e custear seus 

estudos.     

Sobre esta questão, é necessário refletir sobre a possibilidade dessas bolsas 

terem sido subvencionadas pelo poder público uma vez que a Lei Orgânica do 

Ensino Normal (BRASIL, 1946a) havia estabelecido como medida auxiliar o subsídio 

de bolsa de estudo atendendo aos seguintes critérios: 

 
Art. 50. Os poderes públicos tomarão medidas que tenham por objetivo 
acentuar a gratuidade do ensino normal e bem assim, para a instituição de 
bolsas, destinadas a estudantes de zonas que mais necessitem de professores 
primários.  
 

                                                           

41 Estas solicitações estavam remetidas à prefeitura solicitando terreno para ampliar a construção e 
instalar capela, biblioteca e auditório. Também direcionadas a Carlos Valadares e Otávio Mangabeira 
em prol do auditório, emitidas pelo padre Spínola, datadas de 1949. 
42 Ortiz (2014) esclarece em seu estudo periodizado de 1946 a 1961que no Colégio Nossa Senhora 
Auxiliadora havia isenção parcial ou total das anuidades para as alunas menos abastadas e que a 
existência de uma parcela de vagas designadas à caridade refletia sua característica de Colégio 
confessional, o que era uma prática das instituições católicas. 
43 Turma (1958-1960). 
44 Concluinte da última turma. 

 _____________________________ 
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Parágrafo único. A concessão das bolsas se fará com o compromisso da parte 
do beneficiário de exercer o magistério, nessas zonas, pelo prazo mínimo de 
cinco anos.  
Art. 51. A União, os Estados e os Municípios poderão subvencionar 
estabelecimentos particulares de ensino normal, sob mandato, sempre que 
funcionem em zonas onde não haja ensino normal oficial. (BRASIL, 1946a).  

 

As depoentes que pontuaram a existência dessas bolsas não mencionaram essa 

contrapartida, tampouco deram margem para interpretarmos que existia esse direito 

e efetivação do auxílio para além das benfeitorias do Padre Spínola. Desse contexto 

questionamos: Estaria a comunidade alheia a tais deliberativas? Desconheciam estas 

subvenções? É possível acreditar que as respostas sejam afirmativas nesse sentido.    

A lei nº 130 de 14 de dezembro de 1948 que dispõe sobre a criação de ginásios 

oficiais e subvenção de outros existentes no interior do Estado também expunha as 

seguintes determinações em relação a este assunto, 

 
Art. 4º. Enquanto não se instalarem Ginásios Oficiais nas cidades ou nos 
centros regionais a que se refere o artigo 1º45, os ginásios particulares neles 
existentes serão subvencionados na base de seiscentos a mil cruzeiros por 
aluno gratuito cuja matrícula seja posta à disposição do Estado, num limite 
mínimo, para efeito de calcular a subvenção, de três alunos e máximo de seis 
por mil habitantes da população do município, em cuja sede estejam 
situados. [...]  
Art. 6º. O Poder Executivo destinará um quarto das matrículas gratuitas aos 
alunos que hajam obtido as melhores classificações no último ano das 
escolas primárias ou na série ginasial ou colegial imediatamente anterior, e 
os restantes três quartos deverão ser preenchidos considerando o estado de 
pobreza dos alunos que solicitem o benefício, dando-se preferência aos filhos 
de pais que tenham prole mais numerosa. [...]  
Art. 8º. O Estado reservará, anualmente, aos fins desta Lei importância não 
inferior a três milhões de cruzeiros, que será incluída no orçamento a partir 
de 1949. (BAHIA, 1948).  

 

Igualmente em 1955, a lei46 nº 737 de 22 de setembro deste ano versou sobre o 

assunto estipulando que: 

  

                                                           

45 ―O Poder Executivo instalará Ginásios Oficiais do Estado nas cidades de Alagoinhas, Barra, 
Barreiras, Caetité, Canavieiras, Feira de Santana, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lençóis, Senhor 
do Bonfim, Serrinha, Valença e Vitória da Conquista, além de outras que, de acordo com o parecer dos 
órgãos técnicos competentes, julgam conveniente considerar centros regionais de educação‖. (BAHIA, 
1948). 
46Dispõe sobre a instalação de Escolas Normais oficiais e Escolas Técnico-Profissionais no interior do 
estado, e dá outras providências. 
 

 _____________________________ 
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Art. 5º O Estado subvencionará, anualmente com Cr$50.000,00 todos os 
estabelecimentos de ensino normal e técnico profissional, do interior, onde 
não existam cursos mantidos pelo Governo. 
§ 1º- Para gozar do benefício deste artigo o estabelecimento manterá 
gratuitamente dez (10) alunos indicados pelo Governo, escolhidos entre 
jovens de comprovado aproveitamento escolar e reconhecidamente pobre. 
(BAHIA, 1955). 

 

Como em Jequié o primeiro Ginásio a disponibilizar o Curso Pedagógico foi o 

da entidade particular que investigamos, acreditamos na manutenção dessas bolsas 

pelo poder público em cumprimento à legislação já que não havia Ginásio público 

oficial ainda no município. Não obstante, observamos que na própria lei - nº 130 de 

14 de dezembro de 1948, há uma prerrogativa de que era preciso priorizar onde 

ainda não havia Ginásio particular, e compreendemos que este subsídio pode ter se 

destinado a custear estudos de normalistas porque o 3º artigo traz esse nível de 

ensino em seu conteúdo, 

 
Terão preferência para construção e instalação os Ginásios situados nas 
cidades mencionadas no artigo 1º, ou em outras que o Poder Executivo 
entender declarar centros regionais de educação que não disponham ainda 
de estabelecimentos particulares onde se ministre o ensino secundário 
ginasial ou colegial. (BAHIA, 1948). 
 

  Entretanto, o secretário do Ginásio e sobrinho do padre Spínola, José 

Figueirêdo Sampaio (2017), garantiu que em hipótese alguma isso ocorreu, e que de 

fato o que houve foi a concessão de descontos para filhos de professores, alguns 

amigos e afilhados e tolerância no pagamento de mensalidades, mas o custeio pelo 

poder público não se concretizou. Seria possível o Ginásio se manter com tantas 

benfeitorias atingindo inclusive uma turma inteira como a ex-aluna Itamaré 

Madalena Silva (2018) afirmou? Outrossim, recordamos da fala do professor 

Emerson Pinto de Araújo (2017a) retratando o esforço em impedir que o Ginásio 

público fosse criado, 

Bom, antes da criação da Escola Normal anexa ao Ginásio de Jequié, do 
Padre, então houve um movimento para a criação do curso de um Ginásio 
em Jequié. E houve uma reação porque diziam: Se criar um Ginásio oficial, 
um Ginásio público então vai prejudicar o Ginásio do Padre, mas e os alunos 
que não podem pagar tudo isso? Aí surgiram duas linhas, uma linha 
dizendo: Não, pra não prejudicar os pobres que não podem pagar então é 
preferível que o estado conceda bolsas, então o aluno pobre, como bolsista, 
ele vai realizar seus estudos e o Ginásio do padre, [...] não fica prejudicado. 
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Mas por último terminou prevalecendo o outro grupo que queria justamente 
o Ginásio público. (ARAÚJO, 2017a). 
 

Apesar dos posicionamentos contrários o Ginásio oficial47 foi criado, mas a 

Escola Normal só foi anexada a ele anos depois, em contrapartida o Ginásio do padre 

foi progressivamente diminuindo o quantitativo de matrícula e provavelmente se a 

instituição era beneficiada com as bolsas que já nos referimos certamente estas foram 

revogadas. Refletimos com base nestas informações que apesar de não haver 

confirmação pelos depoentes da efetivação das bolsas há fortes indícios que nos 

conduzem a esclarecer tais dúvidas. 

Identificamos também que a concessão de bolsas de estudo estava prevista na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 

1961, como aplicação dos recursos para a manutenção e desenvolvimento do sistema 

público de ensino, ofertadas nas modalidades gratuita total ou parcial, ou financiada 

para reembolso em até quinze anos, mediante realização de prova de capacidade. 

Nenhum depoente fez menção a este último aspecto, inclusive com o Ginásio oficial 

gratuito em pleno funcionamento muito raro alguém desejar se enveredar num 

financiamento de estudos, ou talvez seja o caso de desconhecimento do teor das leis.    

A ex-aluna e posteriormente professora, Dayse Maria Meira Britto (2017), 

afirmou que o Ginásio foi o primeiro colégio secundário de Jequié e que era dos ricos. 

―Era uma escola bela, era uma escola selecionadíssima porque era cara, não tinha 

outra escola, estadual‖. Neste quesito Almeida (2006) avalia que a proliferação das 

Escolas Normais e o desenvolvimento do ensino primário no início republicano 

decorriam do avanço socioeconômico que implicava no progresso educacional. Para 

ela,  

Apesar das tentativas republicanas nem sempre terem dado certo na 
organização de um sistema escolar que realmente atendesse às necessidades 
e expectativas da população, o ideal plantado pelo liberalismo, de ser a 
escola a via de ascensão social, solidificou-se num panorama social em que 
as transformações de classe iniciadas no Império se completaram e as 
camadas médias forneceriam o contingente que se dedicaria ao magistério, 
entre outras profissões. (ALMEIDA, 2006, p. 76). 
  

                                                           

47 O Ginásio Público de Jequié foi criado em 1952; o funcionamento do Curso Pedagógico deu-se a 
partir de 1959. (SANTOS, 2018). Para um maior aprofundamento consultar a dissertação da autora. 

 _____________________________ 
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O Ginásio de Jequié, portanto, por suas características atendia à elite local e da 

redondeza. Segundo o secretário José Figueirêdo Sampaio (2017), o Padre Spínola 

desfez a sociedade48 com Dom Florêncio Sisínio Vieira que morava em Amargosa e 

passou a ser o único proprietário do Ginásio, e mesmo indo trabalhar no Tribunal de 

Contas continuou sendo de sua propriedade, apenas gerido por outros 

administradores. Ele justificou o término da sociedade pelo fato do Bispo não poder 

dar assistência ao Ginásio visto que ficava muito ocupado com suas obrigações 

religiosas na diocese de Amargosa. 

Apesar de ser administrado por um Padre, a religião católica não era uma 

obrigação no Ginásio mediante os depoimentos obtidos, havia uma cultura de 

frequentar a missa às 07 horas da manhã, mas sem constituir-se um dever, e também 

era ministrada não como uma disciplina propriamente dita, transpassando o 

currículo sem exigência também, pois segundo Iracema Figueiredo Ramos Campos 

(2018) protestantes também frequentavam o Ginásio normalmente sem nenhum 

embate desta ordem.  Ressaltamos, no entanto, que apesar de inicialmente as 

atividades religiosas propriamente ditas não serem obrigatórias, na formação 

pedagógica das normalistas foram abordados elementos de uma vaga pedagógica 

fundamentada na religião católica, que será mais profundamente discutida no 

capítulo 2, e também foram encontrados no Relatório dos exames de 2ª época de 1963 

e programação de 1964, Religião listada entre as disciplinas das três séries do curso, 

bem como Apologética,49 que diz respeito ao campo religioso, no Relatório mensal de 

Março de 1957 (conforme horário no Anexo D – quadros 5 e 3 respectivamente). 

Segundo Ortiz (2014) foi com a LDB de 1961 que a instituição católica se 

fortaleceu uma vez que, ―A lei permitia às escolas particulares receber fundos 

públicos, bem como a equivalência dos diplomas particulares aos públicos, e a 

educação religiosa foi integrada no currículo da escola pública‖. (AZZI, 2003 apud 

ORTIZ, 2014, p. 84). Destarte, ―Permanecia no corpo da lei as reivindicações da Igreja 

                                                           

48 Não obtivemos dados precisos quanto ao período desta dissolução, entretanto no arquivo do 
Ginásio de Jequié os últimos registros encontrados (Livro: Burocrático) com indícios de pagamentos 
destinados ao Bispo são datados de 1950. 
49 Trata-se de ―[Teologia] Pensamento que afirma ser a fé comprovada pela razão.[Religião] Defesa da 
religião cristã contra o ataque de seus adversários.[Por Extensão] Defesa insistente e argumentativa de 
uma religião, doutrina, pensamento‖. Fonte: https://www.dicio.com.br/apologetica/. 

 _____________________________ 
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Católica e dos proprietários de escolas privadas a despeito dos interesses daqueles 

que defendiam a educação como dever do estado brasileiro‖. (BRAZIL; MANCINI, 

2012, p. 128). 

Mesmo sendo envolto por influência religiosa havia o cumprimento do Art. 15 

da Lei Orgânica do Ensino Normal que facultava o ensino religioso a ser 

contemplado como disciplina em qualquer ciclo do ensino normal, entretanto sem 

representar ―[...] objeto de obrigação de mestres ou professores, nem de freqüência 

compulsória por parte dos alunos‖. (BRASIL, 1946a). 

Acerca disto, Dayse Maria Meira Britto (2017) também comentou que havia 

missa, e que geralmente os católicos participavam, confirmando que não havia 

obrigação, sendo que ela sempre participava porque era católica como toda sua 

família, na realidade ―[...] todo mundo sabia que era religioso, mas não precisava 

funcionar à toda risca não‖. Obrigatório mesmo era o canto do Hino Nacional e 

hasteamento da Bandeira, segundo entendemos da fala de Vilma Vieira Pereira 

(2018). A respeito de algumas práticas culturais de cunho religioso, a aluna expôs 

orgulhosamente suas recordações, 

 
Era muito bom, muito bom, porque lá sendo o Ginásio de religioso, do Padre 
Católico, ele tinha muito esse negócio com N. Senhora, então ele tirava o mês 
de Maria que era maravilhoso porque cada dia do mês de Maio era de uma 
série da escola que estava responsável, e no final do mês que era no dia 31 
tinha a chamada Festa da Estrela. O que era isso? O pessoal do 3º ano, do 
último ano do Ensino Normal, passava uma estrelinha de metal que tinha 
para o pessoal do 2º ano que ia para o 3º. Então havia essa troca, também aí 
tinha a coroação de N. Srª que era muito bonito, era uma cerimônia linda, e 
para terminar [...] tinha um lago lá dentro, aí o que é que ele fazia: a gente 
escrevia cartas, todo mundo que quisesse escrevia cartas para N. Srª fazendo 
pedidos e colocava numa urna, quando era no último dia depois da semana 
toda de coroação de Nossa Senhora, de passagem da Estrela, Festa da 
estrela, então a gente ia lá para cima ele levava todas as cartas e lá fazer uma 
cerimônia queimava todas as cartas dizendo que estava indo para Nossa 
Senhora. Era muito bonito. (PEREIRA, 2018). 

 

Esses apontamentos nos levam a inferir que apesar das depoentes não 

admitirem o caráter obrigatório da religiosidade no Ginásio, os indícios são 

afirmativos nesse sentido, quando percebemos em seus depoimentos a designação de 

tarefas durante as festas religiosas, a participação das alunas nas cerimônias como a 

festa da estrela certamente não era facultativa, e havia um misto de ritual religioso             
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nessa cultura praticada.  

Quanto às missas, apesar de serem realizadas pela manhã, as alunas 

normalistas mesmo estudando no turno da tarde eram convocadas a se fazerem 

presente, isso nos foi transmitido por Iracema Ramos Campos (2018), que reproduziu 

uma cobrança do Padre Leônides Spínola ao notar sua ausência em uma celebração: 

  
E ele às vezes cobrava assim: Você não foi na missa hoje. Todo dia de manhã 
tinha missa, ele sabia que eu era católica, aí todo dia chegava lá, me benzia, 
eu olhava a cor do Paramento dele, aí o único dia que eu não entrei ele veio 
perguntar: Eu não lhe vi hoje não. Ô Padre, eu estava lá, eu sou pequena. Que 
cor era o Paramento? Roxa. Esteve mesmo. Mas não era uma coisa obrigada 
não. (CAMPOS, 2018, grifos nossos).   
 

Isso denota características da cultura escolar, visto que havia condutas a 

inculcar por meio de práticas que proporcionavam a incorporação de 

comportamentos, neste caso, religiosos. As alunas foram enfáticas e comungavam da 

mesma ideia de que estes hábitos religiosos não eram obrigatórios, embora tenha 

ficado muito explícito a necessidade de adequação às práticas religiosas 

especialmente ligadas ao desenvolvimento do curso. Havia uma rotina que devia ser 

cumprida, como não acompanhar se estava diretamente ligada à filosofia adotada 

para o curso? Como se negar a participar se todos estavam cientes que o Ginásio era 

essencialmente religioso? 

Essas considerações nos levaram a buscar realidades similares e junto à 

pesquisa realizada por Ortiz (2014) sobre A Escola Normal de moças das elites: um estudo 

das práticas escolares, culturais e sociais do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora (1946 – 

1961), num período próximo ao nosso recorte temporal, percebemos que no referido 

colégio confessional, também privado e frequentado por moças da elite, localizado 

em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no que se refere às práticas religiosas, 

 
[...] a cultura geral transmitida em outras disciplinas deveria estar sempre 
atrelada aos ensinamentos religiosos e virtuosos, segundo a crença católica, 
com base no modelo de Maria, recatado e puro, e não só durante as referidas 
aulas da disciplina Religião. 
Se esse tipo de educação era privilegiado, certamente tinha razão de ser. Os 
estudos a respeito das práticas escolares e do currículo são importantes 
meios de perceber e identificar que saberes eram privilegiados em 
detrimento de outros, considerados de menor valor. Afinal, o currículo deve 
ser compreendido em sua constituição histórica e social, portanto permeado 
por relações assimétricas de poder.  (ORTIZ, 2014, p. 147). 
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A influência política também afetou o Ginásio de Jequié, cremos que desde 

sua fundação; pela sua história já se percebe isso, mas as depoentes que confirmaram 

tal implicação não souberam explicar. Ou pelo menos não deram detalhes. A 

professora Dayse Maria Meira Britto (2017) foi uma das que se manifestou assim, 

 
Eu não posso é te explicar, mas um colégio como esse sempre tem influência 
política, agora eu não sei te explicar. Desde quando ele foi fundado não é, 
porque ele foi cedido pelo Vicente Grillo que cedeu espaço, quem fundou ele 
foi Félix Brito, não foi assim? Antônio Félix de Brito. Depois o padre 
adquiriu [...] 
 

Itamaré Madalena Silva (2018) também expressou que esse tipo de influência 

―Nunca deixou de haver‖. Da mesma forma Emerson Pinto de Araújo (2017a), 

professor da instituição, assegurou que o controle político era muito grande, como a 

influência religiosa. Já o secretário José Figueirêdo Sampaio (2017) apontou que o que 

havia mesmo era muita amizade; talvez não tenha tido a intenção, mas sabemos que 

no percurso histórico amizade muitas vezes vem agregada de valor político.  

Outro aspecto da cultura escolar citado pelos depoentes refere-se à realização 

de um exame biomédico no início de todo ano letivo. O secretário José Figueirêdo 

Sampaio (2017) explicou que havia um laboratório no Ginásio e que tanto o 

masculino quanto o feminino realizavam os exames que eram gerais, e se fosse 

detectada alguma deficiência os pais eram chamados e comunicados. O exame era 

feito pelos próprios professores do Ginásio que eram médicos, sendo que no curso 

ginasial era da responsabilidade de Dr. Joaquim Monteiro, e no Curso Pedagógico 

cabia a Dr. Odorico da Motta Silveira. 

Esses exames eram uma prática do Ginásio antes mesmo da Escola Normal ser 

implantada e se aplicavam a todos os alunos independente do curso ou série. Isso 

denota o interesse em zelar por questões mais que educacionais, políticas e sociais 

em sintonia com o que se defendia para o desenvolvimento da nação, onde o bem-

estar físico e mental importava para a construção patriótica, nacionalista, higienista, e 

no caso específico das normalistas, para o exercício de suas funções profissionais. 

Conjecturamos que eles podem ter sido usados também como forma de segregação 

uma vez que: 

Enquanto se observa o crescimento da institucionalização, da implantação 
de escolas especiais comunitárias e de classes especiais nas escolas públicas 
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para os variados graus de deficiência em vários países ao longo da primeira 
metade do século XX, no Brasil predominou no geral a despreocupação com 
a conceituação, com a classificação e com a criação de serviços. A pequena 
seleção dos ―anormais‖ na escola ocorria em função de critérios ainda vagos 
e baseados em ―defeitos pedagógicos‖ e os escolares considerados, por 
exemplo, como ―subnormais intelectuais‖ [...] (MENDES, 2010, p. 97, grifos 
da autora). 

 

Segundo o Professor Emerson Pinto de Araújo (2017a), caso solicitasse 

dispensa das aulas de Educação Física, que eram obrigatórias, ou ficasse enfermo, era 

necessário apresentar um atestado, e se esse fosse emitido fora da escola o médico da 

instituição apenas ratificava com o visto por uma questão ética. Assim se 

pronunciou:  

Tinha Educação Física. Geralmente quem ministrava aula de Educação 
Física, a princípio, era o sargento do tiro de guerra. Era obrigatório. Não, não 
tinha nota. Mas tinha. Tinha porque era obrigado. Agora aqueles alunos que 
por qualquer motivo não podiam fazer Educação Física, então eles tinham 
que trazer um atestado médico, se fosse de um médico particular tinha que 
ser dado visto pelo médico do hospital ou no posto médico. E geralmente o 
posto médico é quem atendia os alunos também porque tinha que fazer 
aqueles exames. Quando ia se matricular, [a frequência de realização do 
exame] se o aluno ficava doente ele levava o atestado do médico dele, de um 
modo geral então passava pra um médico do posto, ele de acordo, mas 
geralmente o médico não ia discordar do médico do posto, ele nem 
precisava não é? Por uma questão de ética médica. Ética profissional, ele não 
ia dizer que aquilo estava errado, geralmente era só para constar, era só o 
visto, o visto era mais burocrático.  (ARAÚJO, 2017a). 

  

De acordo com a Lei Orgânica do Ensino Normal (BRASIL, 1946a) o bem-estar 

físico e mental era um dos requisitos para que alunos fossem admitidos aos cursos. 

Assim, através do artigo 20 a lei expressa a exigência destas condições ao candidato,  

 
a) qualidade de brasileiro;  
b) sanidade física e mental;  
c) ausência de defeito físico ou distúrbio funcional que contra-indique o 
exercício da função docente;  
d) bom comportamento social;  
e) habilitação nos exames de admissão. (BRASIL, 1946a). 
 

Conseguimos localizar nas pastas de alunas algumas fichas de exame 

médico/biométrico como a que apresentamos no Anexo E), e lá constavam registros 

das medidas de peso e de estatura realizadas periodicamente a cada semestre, além 

da indicação se as alunas possuíam laudo médico. Sônia Bahiense Braga (2018) 

ratificou as medidas avaliadas e argumentou sobre a relevância deste procedimento 
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como pré-requisito para liberação das alunas às sessões de Educação Física.  

Em sua biografia, Rabelo (2005) comenta a existência de coordenadora 

pedagógica no Ginásio50, ele menciona que foi convidado por esta coordenadora, a 

professora51 Maria Adélia Aguiar Ribeiro, para ministrar aulas de História Geral, em 

março de 1949. As depoentes confirmam que havia sim um encaminhamento 

pedagógico e orientações de fato nesse sentido, mas não citaram nomes referentes ao 

Curso Normal. As professoras de Didática, de Pedagogia e de Metodologia é que 

foram mencionadas como encaminhadoras e orientadoras da formação de forma 

específica. 

Algo que também foi muito frisado refere-se ao incentivo pela leitura. 

Comentaram também que sendo um Ginásio privado dava a entender que podiam 

adquirir os livros solicitados. As alunas citaram Os Lusíadas, livros literários, a 

pontuação que obtinham por livro lido a cada mês nas disciplinas Literatura 

Brasileira e Literatura Geral. Desta forma, isto nos levou a inferir que havia o uso de 

livros. 

Ficou bem explícito a conduta das alunas e o respeito para com os professores, 

bem como o reflexo disso nos demais aspectos escolares, fruto da boa disciplina 

empreendida pelo Padre Spínola, bem como pela própria família. Atribuíram aos 

professores o mérito pelo bom ensino obtido no curso.  

Inclusive o fato das alunas serem pessoas adultas, como muitas afirmaram, 

casadas, inclusive, não havia problemas com indisciplina, o que facilitava muito o 

desenvolvimento do curso, e dispensava certos cuidados da família. Entretanto nos 

diários encontramos observações referentes a momentos de ausência total das alunas 

bem como de indisciplina da turma:  

 
Não pude continuar a aula por excesso de indisciplina.  
Não me foi possível realizar a prova.  

                                                           

50 A coordenação pedagógica nas escolas estava prevista na Lei Orgânica do Ensino do Estado da 
Bahia de 1962, conforme estabelecido em seu ―Art. 62 - Aos Departamentos Pedagógicos compete a 
coordenação das atividades didáticas em uma série ou conjunto de séries do curso. Parágrafo único - 
Em cada estabelecimento de ensino mantido pelo Estado, haverá Coordenadores Pedagógicos 
responsáveis pelo trabalho didático dos diversos Departamentos‖. Convém ressaltar que essa lei foi 
revogada com a promulgação da Lei Orgânica do Ensino de 1967. 
51 Ministrou aulas de Português, Latim e Física ―[...] no antigo Ginásio de Jequié, fundado pelo 
Professor Antônio Félix da Cunha Brito‖. (RABELO, 2005) 

 _____________________________ 
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A aula de nº 49 não me foi possível dar em virtude da frisante falta de 
respeito e indisciplina das alunas, com gritos, etc.  
Faltaram as alunas. (ARQUIVO DO GINÁSIO DE JEQUIÉ, DIÁRIO DE 
MATEMÁTICA E ESTÁTISTICA52, 2ª SÉRIE, 1963).   

 

Outro aspecto que nos remete a essa indisciplina foi a ausência total das 

alunas, observado em comum nos diários das disciplinas Estatística e Administração 

Escolar ministrada pelo professor Odorico da Motta Silveira, Desenho Aplicado 

lecionada pela professora Dayse Maria Meira Britto, e Matemática sob a 

responsabilidade da professora Maria Lúcia Martins Sampaio. O professor de 

Desenho, Antonino Brionde também registrou em uma das aulas a presença de 

apenas quatro alunas. Em Psicologia essa conduta foi frequente, o Padre Spínola 

registrou várias dessas incidências.  

Acerca do comportamento das alunas, nos contou Dayse Maria Meira Britto 

(2017),  

A conduta era maravilhosa, só tinha gente mais velha, porque aqui levou 
muito tempo sem Escola Normal, quando ela chegou foi pegando esse 
pessoal todo que tinha formado em ginásio e que não tiveram condição de ir 
para Salvador, todos estudaram aí, a primeira turma foi enorme.  
 

Entretanto, isso ocorreu quando era aluna, sua opinião quando passou à 

posição de professora mudou pelo que experimentava e explicou-nos que ―Os alunos 

aí tinha muita indisciplina nesse colégio, agora tinha professores que eles 

respeitavam mais do que outros, dependendo da matéria‖. (BRITTO, 2017).  

Ao investigar se havia uma sigla para o Ginásio descobrimos através do 

secretário José Figueirêdo Sampaio (2017) que não, mas como já foi exposto o colégio 

era popularmente e carinhosamente chamado de Ginásio do Padre, que deixou 

muitas lembranças enraizadas no imaginário daqueles que tiveram a honra de lá 

estudar, se formar e fazer parte de sua história. Itamaré Madalena Silva (2018) não 

disfarçou sua emoção e expôs sua memória, 

É uma lembrança, não simplesmente de fatos teóricos ou fatos históricos, pra 
mim especialmente é um fato assim emocional, é uma parte da minha vida 
que foi muito significativa. Tenho lembranças muito fortes de fato, eu vejo, 
eu me transponho no tempo e vejo [...].  

 

                                                           

52 Professor Odorico da Motta Silveira 

 _____________________________ 
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A seguir trataremos de mais alguns aspectos acerca dos vestígios da cultura 

escolar, em especial o fardamento das normalistas. 

 

1.2.1- Fardamento das Normalistas  
 

Quanto ao fardamento as informações foram suficientes para descrevê-lo 

como: saia justa social azul marinho, blusa de seda com manga comprida, gravata 

azul-marinho, luva e sapato social em dias especiais, ao que chamam de farda de 

gala; e saia justa, blusa com manga curta, sapato e meia em dia a dia comum como as 

alunas exibem na foto abaixo.  

 
Figura 5 – Fardamento diário das normalistas da última turma  

 
 Fonte: Arquivo pessoal de Maria Bahiense Almeida 

 

Dayse Maria Meira Britto (2017) descreveu inclusive o material: ―[...] uniforme 

de casimira, casaco de casimira, saia de casimira e blusa de lingerie para dia de festa, 

e para dia de semana era roupa comum, não era lingerie não, era algodão‖. Nas datas 

comemorativas ―Era especial, e no dia a dia comum não, nos feriados era roupa de 

seda‖. Nota-se que são fatos marcantes e que não lhe fugiram da memória.  
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      Figuras 6 e 7 – Farda de Gala das normalistas (acrescente-se a luva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
      Fonte: Arquivo pessoal de Maria Bahiense Almeida 
 

A farda do estágio era escolhida pela turma, mas dependia do consentimento 

da escola, explicou Dinalva Souza da Fonsêca (2018) - que aparece na foto com suas 

colegas – (ver Anexo F) e deu informações minuciosas sobre o fardamento de forma 

geral,  

No dia a dia manga curta, saia justa, social. Não podia usar calça não, está 
doida? Era saia justa, blusinha manga curta, tinha que ser sapato, aquele 
sapato Vulcabrás, com a meia. Já a de gala era manga comprida, gravata, 
você viu aqui no Ginásio no Curso Pedagógico, no Curso Normal ele já 
colocava uma estrelinha, quando a gente fazia a gente ganhava uma 
estrelinha, cada ano a gente ganhava uma estrelinha até o terceiro ano. E a 
do estágio nós fizemos verde, a saia verde mais escura, a blusa verde mais 
claro, e o sapato também era verde.  

 

1.2.2- Civismo e Patriotismo na Escola Normal anexa ao Ginásio de Jequié 
 

Houve consenso também nos depoimentos quanto ao civismo e patriotismo, 

na reserva de um dia da semana para hasteamento da bandeira do Brasil e canto do 

Hino Nacional. ―Toda quarta-feira nós tínhamos o hasteamento do Pavilhão 

Nacional, era obrigado todo mundo ficar e cantar‖, disse o secretário José Figueirêdo 

Sampaio (2017), de modo que ―[...] os alunos ficavam defronte da escola, o Pavilhão 
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nacional era erguido, então todos cantavam o hino nacional.‖, recordou-se o 

Professor Emerson Pinto de Araújo (2017a). Os desfiles foram apontados como um 

dos momentos mais marcantes da época em que as normalistas cursaram sua 

formação. Ainda segundo o referido professor, as alunas ―Participavam, agora 

participavam do desfile, mas sempre separado não é, os pelotões femininos‖. Sônia 

Bahiense Braga (2018) compartilhou que,  

 
[...] era muito alinhado a roupa de gala do colégio. A Normal a gente tinha 
um blusão também azul marinho igual à saia, [...], a saia justa com blusa e 
quando era época de desfile a gente colocava o blusão. [...] Nos desfiles se 
não descessem as normalistas de Jequié, era assim, era a coisa mais linda, 
você olhar todas aquelas mulheres de farda, de saia justa, você vê o colégio 
militar assim hoje, mas elas todas de blazer porque tínhamos um blazer com 
as estrelas, de gravata, tinha uma boina azul, era muito bonito. Luva, todo 
mundo tinha luva. 
 

Estas práticas simbolizavam patriotismo e representavam o civismo 

empreendido às normalistas que deviam respeitar e cultuar a Nação Brasileira. A 

postura empregada na formação das normalistas era no sentido de que assumissem 

como um estilo a ser praticado e também adotado no exercício de sua profissão para 

com seus alunos, como uma prática a ser reproduzida. Para além disso, Ortiz (2014, 

p. 141) destaca que, 

 
As vestes, apresentações, desfiles e outras festividades, além de ensinarem 
às alunas a ver e ser vistas, ajudam a compor a imagem daquilo que eram as 
alunas e suas famílias ou mesmo daquilo que pretendiam ser. Ao passo em 
que essa imagem era representada, as relações entre grupos construíam-se 
de modo a delimitar aproximações ou distanciamentos. As festividades 
patrióticas caracterizam uma necessidade da época em garantir que fossem 
propagados saberes da identidade nacional, ao lado da ordem e disciplina 
bastante cobradas na formação cultural católica. 
Adestrar o corpo era fundamental para ingresso na sociedade, dentro dos 
padrões burgueses, portanto elemento constitutivo da educação, fortalecido 
na formação católica em aulas de Educação Física e desfiles cívicos. 

 

Essas práticas patrióticas e nacionalistas desenvolvidas no Ginásio de Jequié 

podem ser interpretadas como uma espécie de ―tradição inventada‖ a qual é definida 

por Hobsbawm e Ranger (2018, p. 09) como,  

 
[...] um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou 
abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam 
inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o 
que implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao passado. 
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Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um 
passado histórico apropriado.  

 

As ações patrióticas desenvolvidas no Ginásio de Jequié, principalmente a 

importância despendida às datas cívicas legitimaram o respeito e amor à nação 

enquanto ideologia predominante no contexto histórico social que não se limitava à 

esfera educativa.  Conforme nos apresentou Sônia Bahiense Braga (2018),  

 
[...] a disciplina era assim muito rigorosa, agora, bastava ele [o diretor] dizer 
que tinha hasteamento da Bandeira Nacional... Eu fiquei tão apegada, que 
pra mim, eu já tinha meu pai que era uma pessoa que a gente não ouvia o 
Hino Nacional com a Bandeira Nacional sendo hasteada sentada, quem? 
Não podia não.  
O futebol, jogou ali, nenhum de nós, nenhuma dessas meninas minhas netas 
assiste, ouve o Hino Nacional sentada, nós temos que levantar, então o que é 
que acontece, já fui pra escola já preparada porque meu pai era um exemplo 
com esse comportamento, e chegou lá [no Ginásio de Jequié] e completou, 
então isso aí era realmente como a gente esperava, era como a gente vivia e 
convivia com o colégio. 
 

Sobre este tipo de educação feminina Jane Soares de Almeida (2006, p. 75) 

reflete que, 

Educar o sexo feminino passou a ser uma necessidade que se impunha cada 
vez mais diante da sociedade urbanizada que ditava novas regras de 
convivência no espaço citadino. Para isso a educação se ampliou 
quantitativamente e escolas começaram a ser inauguradas: colégios 
católicos, escolas protestantes e escolas públicas, todas herdeiras de um 
mesmo pressuposto: educar as mulheres para tornar melhores os homens, 
instruir futuras mães para que contribuíssem para a grandeza da pátria. 
Deveria haver uma educação básica como alicerce da moralidade e em 
seguimento a esse princípio, as mulheres seriam as principais indicadas para 
se incumbirem em modelar uma infância saudável, patriótica e livre de 
vícios que degeneram a raça e a sociedade.  

 

O sentimento de patriotismo era algo basilar a ser praticado. A propósito, o 

Hino Nacional foi objeto da lei nº 259, de 1º de outubro de 1936, que fixou sua 

obrigatoriedade nas seguintes disposições, 

 
Fica obrigatório, em todo o paiz, nas [sic] estabelecimentos de ensino, 
mantidos ou não pelos poderes públicos, e nas associações de fins 
educativos e outros, constantes dessa lei, o canto do Hymno Nacional, [...]. A 
obrigatoriedade, estabelecida neste artigo, refere-se aos estabelecimentos de 
ensino primário, normal, secundário technico-profissional e ás associações 
desportivas, de radio-diffusão e outras de finalidade educativas. [...] A 
instituição que, préviamente intimada, deixar de cumprir as determinações 
desta lei, terá proibido seu funccionamento pela autoridade competente. 
(BRASIL, 1936). 
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O secretário do Ginásio José Figueirêdo Sampaio (2017) descreveu os eventos 

cívicos dos quais havia participação e envolvimento do Ginásio. 

 
Tinha aqui, nós tínhamos 7 de Setembro, 25 de Outubro [aniversário da 
emancipação política de Jequié], e o desfile da primavera era um Show, a 
cidade toda participava, essa Avenida Rio Branco, por onde se passava... a 
Praça Rui Barbosa ficava lotada, tinha uma banda da escola que tocava no 
Sete de Setembro. [...] tinha 8 de Dezembro que era festa, encerramento dos 
cursos e formatura, e a padroeira do Colégio que é Nossa Senhora da 
Conceição, e 25 de Outubro. [...], os eventos que se faziam aqui eram eventos 
esportivos, tinha campeonato entre séries, tinha campeonato na cidade 
mesmo com outros times, tinha campeonato de vôlei interno tanto 
masculino quanto feminino, e tinha o campeonato de futebol dos meninos 
entre séries, era uma beleza. (SAMPAIO, 2017). 

  

Isso vinha se caracterizando desde o Estado Novo, quando os currículos das 

escolas elementares e secundárias contaram com a Educação Física (no viés militar), a 

História e Geografia do Brasil que orientavam o ensino da moral católica e da 

educação cívica, o canto orfeônico e as festividades cívicas, a exemplo da Semana da 

Pátria (BALÃO, 2011). 

Quem nos traz considerações sobre o governo delineado a partir de 1930 é 

Hilsdorf (2011), pois aponta que no período a política educacional foi definida a 

partir das linhas ideológicas que repercutiram nas matrizes do Estado Novo, sendo 

elas: centralização, autoritarismo, nacionalização e modernização.  

Pelas considerações dessa autora,  

 
O ensino secundário acadêmico, dividido em curso ginasial de quatro anos e 
curso colegial de três, era reservado às ‗individualidades condutoras‘: 
garantia-se este alvo mediante as estratégias de inspeção regular das escolas 
públicas e incentivo à rede privada, que ministrava ensino pago para mais 
de 80% dos alunos. Não por acaso, foi dos primeiros a ser regulamentado: 
para S. Schwartzman, a escola secundária concentrou as atenções da ação 
estadonovista porque tinha em vista o aluno ideal, ou seja, o homem 
católico, de formação clássica e disciplina militar, que formaria as camadas 
superiores. Não se aceitava a co-educação e as classes femininas foram 
conformadas à função de preparação para a vida doméstica. (HILSDORF, 
2011, p. 101, grifo da autora). 

 

Desta forma, completa Hilsdorf (2011), a educação escolar, seguindo as 

matrizes do Estado Novo, tinha por dever promover valores atrelados à família, à 

religião, à pátria, bem como ao trabalho, isto é, o nacionalismo era tido como cultura 

oficial tanto quanto ―[...] a defesa da ‗raça de bandeirantes‘, o culto à pátria, da 
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família tradicional, da mulher-mãe, do trabalhador-herói, da nação eugênica‖. 

(HILSDORF, 2011, p. 99). 

Esse modelo, de acordo com Souza (1998) serviu de exemplo para a 

estruturação do ensino primário em todo o país solidificando os grupos escolares e 

sua predominância em aproximadamente sete décadas, tempo suficiente em que ―[...] 

encarnaram uma concepção de ensino primário, consolidaram uma identidade 

pedagógica e social e participaram da formação de um corpo profissional especial – o 

magistério primário‖.  (SOUZA, 1998, p. 17). 

 

1.2.3- Predomínio Feminino no Corpo Discente da Escola Normal anexa ao 
Ginásio de Jequié 

 

As atas e diários de classe foram analisados no intuito de confirmar se havia 

ou não homens no Curso Pedagógico, mas apesar de perceber alguns nomes que 

sugeriam serem masculinos, as depoentes acusam que são nomes realmente 

femininos e que poucos homens se matricularam, mas que não concluíram o curso de 

fato, dado que havia uma cultura predominante de desvalorização do homem neste 

quesito – no magistério primário.  

Em seu depoimento o secretário do Ginásio informou que ―A Escola Normal 

só eram mulheres, antigamente não existia esse negócio de professor formar pela 

Escola Normal não, professor homem queria era outro trabalho, era coisa de 

mulher‖. (SAMPAIO, 2017).  

Dinalva Souza da Fonsêca (2018) destacou sobre a necessidade de ter turmas 

masculinas exclusivas e não mistas, o que dificultou, pois ―Quase homem nenhum 

queria o Curso Pedagógico, era raro homem que queria fazer Curso Pedagógico‖, 

homem mesmo, nesse Curso, segundo ela, só havia professor. Vilma Vieira Pereira 

(2018) expressou a mesma informação, ―[...] porque homem não estudava lá. No 

ensino ginasial estudava, mas era assim: sala de homem, sala de mulher. [Separado?] 

É, não tinha sala mista‖. Nesse sentido, 

 
O século XX, em seus anos iniciais, redesenhou os contornos de uma 
sociedade na qual os papéis sexuais tradicionais eram assumidos 
culturalmente e aceitos sem muitas incertezas. Os limites de convivência 
entre os sexos eram claramente definidos e transmitidos de forma que 
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fossem interiorizados sem questionamento pelos agentes sociais que 
ditavam as normas de conduta social. A identidade feminina, resguardada 
entre os vários segmentos sociais, era definida numa moldura cultural em 
que valores, normas, expectativas, imagens, regras, conceitos e preconceitos 
compunham o arcabouço social e determinavam os hábitos e costumes. Das 
mulheres esperava-se a permanência no espaço doméstico, o recato, a 
submissão, o acatamento da maternidade como a mais elevada aspiração. 
Dos homens, a atuação no espaço público, no mundo do trabalho, na 
política, o exercício da liberdade, inclusive sexual, a incorporação dos 
atributos de proteção e autoridade. (ALMEIDA, 2006, p. 72 - 73). 

 

A legislação estipulou em seu artigo 19 que: ―Nos estabelecimentos que 

admitirem alunos de um e outro sexos, as classes poderão ser especiais para cada 

grupo, ou mistas‖. (BRASIL, 1946a). Entretanto, no Ginásio os poucos homens que se 

matricularam frequentaram aulas na mesma classe frequentada por mulheres. Anisia 

Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) expressou que havia sim dois rapazes em 

sua turma, a primeira, mas que ambos desistiram, Ademário Caldas Leal e José 

Augusto Barreto Silva Junior, como não houve procura extensiva a ponto de criar 

uma turma exclusivamente masculina vieram a evadir do curso rapidamente por 

sentirem-se constrangidos em meio a tantas mulheres.   

Esta declaração feita por Anisia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) foi 

constatada ao comparar a presença dos nomes destes alunos constantes no Livro 

registro da matrícula dos diversos escolares do CIP, na ata de prova parcial realizada 

no mês de junho de 1954, (ver Anexo G), e na ata da 2ª prova parcial do mês de 

novembro onde já não se faziam mais presentes bem como na ata de resultados finais 

ocorrida no mês de dezembro.  E foi assim que o curso se desenvolveu a partir daí, 

com a frequência absoluta de mulheres em detrimento dos homens. No 

entendimento de Almeida (2006), ao referir-se sobre a presença feminina no 

magistério, de forma geral, 

 
As mulheres passaram a fazer-se cada vez mais presentes na instituição 
normalista e a procuravam para obter conhecimentos, preparo para a vida 
no lar e também para ter uma profissão que lhes permitisse sobreviver com 
seu próprio rendimento. Os homens que procuravam a escola, uma vez 
ingressos no magistério, aspiravam a cargos de chefia e direção, 
diferentemente das mulheres, que permaneciam nas salas de aula. 
(ALMEIDA, 2006, p. 77). 
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1.2.3.1- Escolha do Curso: Motivos e Circunstâncias 
 

A turma inicial do Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié partiu da 

determinação de professoras primárias, ao que consta a iniciativa de sua instituição 

foi de algumas delas, mas foi a integração das futuras professoras que possibilitou 

sua composição. O curso foi implantado com predominância de matrícula feminina e 

a maioria das alunas sendo casadas. Anisia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) 

relatou detalhadamente como tudo ocorreu,  

 
Um dia eu estava aqui em casa, chegaram três colegas, três amigas minhas 
que eram professoras leigas: Bete Azevedo, Mary Rabelo e Jandira Rafaele. 
Eram três professoras leigas que já lecionavam e queriam oficializar a 
profissão, ensinavam ao primário e cada uma tinha sua escola particular, 
eram professoras muito boas, chegaram aqui em casa e me falaram que 
tinham vindo aqui porque elas foram pedir a Pe. Spínola para implantar o 
Magistério lá no Ginásio de Jequié, e que Pe. Spínola então disse a elas que 
estava certo, mas que ele só implantava com 40 alunos. Elas acharam 39 
alunas, mas não acharam pra completar os 40.  
 

Anisia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) quis colaborar, como ela 

mesma retratou, apesar de ser casada, não houve oposição do esposo como ocorrera 

com outras amigas suas, então matriculou-se, iniciou as aulas, gostou e continuou. 

Como vimos, havia uma necessidade de determinadas alunas legalizarem a 

profissão que já desempenhavam, outras, porém, se identificaram com o curso no 

decorrer do mesmo; como todas as alunas depoentes acusaram ter exercido a 

profissão não houve quem dissesse ter se arrependido da formação, e apesar de 

algumas declararem não ter feito por opção própria, após tudo transcorrido o 

sentimento demonstrado é de satisfação, uma realização pessoal para além da 

profissional.  

Algumas depoentes sinalizaram que estavam satisfeitas com sua formação e 

que era de seu desejo pessoal, outras não, queixando-se da intervenção dos pais e da 

impossibilidade de se afastar da cidade, pois na época só havia oportunidades em 

Salvador e os pais não permitiam. É o que podemos observar través da narrativa de 

Dinalva Souza da Fonsêca (2018), 

 
[...] a coisa que eu mais gosto na minha vida e gostei, amei, foi ser 
professora. Eu não queria outra coisa não, eu queria formar, continuar, mas 
meus pais não deixaram, porque filha minha não estuda em Salvador, filha minha 
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não vai para fora, [referenciando o pai] porque aqui não tinha Faculdade e 
quando veio Faculdade para aqui eu tive vontade de fazer, mas os filhos 
todos pequenos, agora vamos cuidar dos três filhos, da família. E aí fiquei, 
mas eu não me arrependo não. (FONSÊCA, 2018). 
 

Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) também enfatizou que nem 

todos tinham condição de ir para fora da cidade buscar uma formação e que no caso 

das mulheres era mais difícil, porque os pais não concordavam em deixar suas filhas 

distantes da família, em pensionatos, sem vossa vigilância. Assim, recordou,  

 
[...] eu fui aluna de lá, [do Ginásio de Jequié] fui desde a 5ª série, 5ª e 6ª série; 
daí, eu não continuei, eu fui pra Salvador estudar no Colégio Nossa Senhora 
da Soledade, que papai colocava as filhas lá porque antigamente aqui não 
tinha o Magistério, então papai já colocava as filhas lá no Colégio da 
Soledade porque queria que as filhas todas fossem professoras, e aí eu fui 
pra Salvador. Não, eu queria ser médica. [Alegando que não tinha o desejo 
de ser professora]. Mas ele dizia que jamais filha dele em pensionato em 
Salvador, porque naquela época não tinha apartamento pra gente ficar pra 
alugar, era pensionato, e ele era assim um pai muito rígido, compreendeu? 
Muito preocupado com as filhas, que eram sete filhas mulheres, muito 
preocupado com as filhas. E nós sentíamos e eu não tenho nenhuma tristeza 
nisso visto que eu queria seguir medicina, quando eu terminei a 8ª série na 
Soledade eu aí não quis continuar Magistério,[referindo-se ao Curso Normal 
na época] eu retornei aqui pra Jequié e fiz o curso de Ciências Contábeis, 
também no Ginásio de Jequié na época do Padre Spínola. (CARVALHO, 
2017). 

 

O zelo dos pais para com a educação das filhas era significante, fazia parte da 

cultura da época sua autoridade mais diretiva, isso motivava o impedimento delas 

prosseguirem ou tomar outros rumos na educação distante do seio familiar.  

Emocionante quando Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) declara 

que não culpa o pai e que seu destino podia não ser favorável, ter consciência disto é 

no mínimo reconhecedor do quanto os pais tentavam zelar e proteger os filhos, mas é 

preciso refletir sobre a necessidade de liberdade para escolher de forma autônoma o 

destino profissional, o que tem sido uma construção histórica. A obediência e 

respeito ultrapassavam os limites educacionais, chegando a delinear os rumos do 

casamento. Apesar de inicialmente ter cursado Ciências Contábeis e não se tornar 

médica como desejava, ela se mostrou contentada em se habilitar na Escola Normal, 

pois, no seu ponto de vista, sem esta formação jamais poderia ter sido professora do 

curso primário e mesmo se dedicado 42 anos à educação em suas diversas instâncias.   
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Foi Dinalva Souza da Fonsêca (2018) quem demonstrou interesse em se 

aperfeiçoar na profissão docente, que ela própria escolheu, à qual não se arrepende e 

ama muito, entretanto a princípio foi impedida de prosseguir pelo pai que não 

autorizava seu afastamento para estudar fora da cidade, 

  
[...] não me arrependo, eu amo ser professora, é uma profissão que eu amo 
realmente. Foi por minha escolha. Como professora mesmo, mas meu pai 
não deixou porque ele disse que filha dele não ia estudar fora, ficar em 
pensionato, e aqui não tinha. [Manifestando o desejo de continuar e se 
aperfeiçoar, mas depois que se casou e começou a trabalhar seguiu adiante 
com alguns planos]. Tomava curso na Secretaria, ia a Salvador, fazia curso, 
aí meu pai já não proibia porque eu já era casada. Já era dona de mim, aí já 
fazia.  

 

Essas experiências das alunas nos impulsionam a buscar explicações históricas 

do papel da mulher na sociedade brasileira e refletir sobre isto, pois, 

 
Se nos tempos coloniais o casamento era a alternativa para a vida conventual 
escolhida pelas mulheres de classe privilegiada que desejavam livrar-se de 
um pai opressor, um marido não desejado, ou mesmo adquirir maiores 
conhecimentos, no século XX, sua posição social sofreu alterações, podendo 
aspirar a uma educação mais cuidadosa, apesar de se manter a supremacia 
masculina e a permanência da mulher no espaço doméstico continuar sendo 
considerada um tipo ideal de comportamento. Alçada à categoria de rainha 
do lar, deveria dedicar-se integralmente à família e aos cuidados domésticos. 
(ALMEIDA, 2006, p. 77, grifo da autora). 

 

Outra circunstância em relação à presença feminina na Escola Normal é 

apontada por Jane Soares de Almeida e não descartamos a hipótese de ter sido um 

dos motivos dessa procura pelo curso no Ginásio de Jequié. A autora explicita que, 

 
No campo profissional, as escolas normais deveriam formar professoras 
para um desempenho pedagógico calcado no humanismo, na competência e 
nos valores sociais. Essa educação, em nível médio e com um objetivo 
definido sem mais delongas, deveria bastar, e as jovens brasileiras 
cresceriam com o destino profetizado de serem esposas, mães e, em caso de 
necessidade, professoras. Nesse contexto, a Escola Normal voltava-se para a 
educação feminina como parte do projeto civilizador da nação e cumpre 
funções de educar e instruir as futuras esposas e mães, as donas de casa 
encarregadas da educação familiar e do fortalecimento da família. 
(ALMEIDA, 2006, p. 75). 

 

Quem também aponta esse delineamento é Ortiz (2014), pois no seu 

entendimento havia uma ênfase em termos de, 
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[...] prestígio que os Colégios mantinham perante a sociedade local, 
constituindo-se em espaços de formação de professoras, transmissores de 
valores morais e religiosos, adequados também à função materna e de 
esposa confiada às mulheres por tradição. (ORTIZ, 2014, p. 34). 

 

Uma depoente que iniciou o curso sem definição foi Vilma Vieira Pereira 

(2018); a princípio se conformou, mas depois se percebeu como professora, 

principalmente com a formação em nível superior, 

 
Na realidade não, mas depois eu me encontrei. [Não tinha pretensão ou 
vontade de ser professora] [...], depois eu fui fazer faculdade, aí me licenciei 
em inglês, na língua inglesa e já comecei a ensinar somente inglês, então era 
aquilo que eu queria, que eu gostava, amava meus alunos e também era 
querida por eles, claro que tinha alunos que eu não gostava e tinha aluno 
que não gostava de mim, e isso não era unanimidade, mas eu me encontrei. 
O que eu queria ser mesmo era Psicóloga, mas não deu, então a gente faz 
assim o que dá não é?  

 

A condição financeira foi que limitou Itamaré Madalena Silva (2018), mas sua 

vida sofreu uma reviravolta, no sentido positivo. Ela revelou, 

 
Eu sou até suspeita em fazer o que vou fazer nesta pesquisa aqui. [referente 
aos comentários]. Fico até suspeita de me jogar esse elogio, mas foi a minha 
vida, a minha vida. A coisa mais linda que eu fiz nessa vida e que mais me 
realizou foi ser professora de Matemática. Não foi escolha minha, [ter 
cursado o Ensino Normal para ser professora] não havia opção. Na verdade 
eu fui uma menina pobre, estudante pobre do IERP, tomada conta por duas 
tias paternas, que meus pais moravam em Minas, e elas não tinham muita 
condição, mas me acolheram e com muito carinho, muita dedicação, dentro 
do poder que elas tinham, da condição financeira que elas tinham [...] Você 
perguntou se eu fiz esse curso por escolha, não. Na verdade eu queria ser 
Engenheira, mas por falta de condições... Não, de jeito nenhum. [não se 
arrepende da formação] É como eu te disse, que foi a melhor coisa que 
aconteceu na minha vida, foi a melhor coisa. (SILVA, 2018). 
 

Sônia Bahiense Braga (2018), por exemplo, se identificava com a docência no 

curso Normal, declarou gostar das aulas de Educação Física nas quais se 

desenvolveu melhor durante o Estágio. Exerceu a profissão, ministrou aulas de 

Educação Física e finalmente se habilitou na área mesmo após ter se aposentado. 

Para ela o que ficou de melhor em relação ao Curso Pedagógico foi: 

 
A formação! O como eu fui professora, como eu agia com meus alunos, eu 
acho, pra mim foi isso, foi muito, muito gratificante Porque eu peguei aquilo 
tudo e apliquei. Olha, e outra coisa também que seria interessante eu falar 
para você, que eu não fiz Faculdade. Depois quando chegou realmente a 
Educação Física tinha condição. Tinha pessoas que diziam assim: vai que a 
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gente dá um jeitinho. Eu não queria jeitinho, eu queria uma coisa séria. 
(BRAGA, 2018). 
 

Outro fato que merece atenção refere-se às tentativas de impedir a 

implantação da Escola Normal na instituição pública de ensino, bolsas de estudo 

foram ofertadas às alunas, e outras mobilizações foram feitas.  A princípio 

funcionaram, mas por fim fracassaram. Eis a questão: quantas pessoas deixaram de 

seguir seus planos porque não puderam custear seus estudos? Quantos pais não 

permitiram que suas filhas fossem para outra localidade em busca de formação 

porque a cidade não oferecia? Quantas mulheres contiveram seus sonhos e se 

conformaram com o que obtiveram na cidade? A narrativa das ex-alunas exprime um 

pouco do que evocamos, é plausível saber que apesar dos caminhos diversos 

algumas se realizaram com as ―alternativas‖ que tiveram, mas e quantas passaram ao 

longe disto? 

  

1.2.4- Estrutura Organizacional do Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié 
 

O Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié era desenvolvido no diurno, 

especificamente no turno vespertino.  No arquivo do Ginásio encontramos em anexo 

aos relatórios os horários da turma inicial da Série Intermediária de 1954, e do curso 

como um todo de 1956 a 1958 e de 1964. Pelo que vimos nos documentos as aulas 

possuíam duração de uma hora, e geralmente havia 4 períodos por dia; para garantir 

o cumprimento da carga horária as aulas eram ministradas também aos sábados, e a 

Educação Física53 acontecia por vezes no período oposto ou mesmo aos sábados.  

Pelo que foi observado nos documentos – atas de provas, diários de classe, 

relatórios e histórico das alunas-, inicialmente, em 1954 só foi instituída uma turma, 

da Série Intermediária onde as disciplinas eram em sua maioria voltadas para a 

formação geral. As séries complementares eram denominadas 1º e 2º ano Pedagógico 

ambas com priorização das disciplinas da formação profissional conforme pode ser 

observado no quadro de horários (disposto no Anexo D). Ao sofrer uma 

                                                           

53 Aparece listada nos horários das três séries de 1954, 1956, e 1957, e das duas primeiras séries de 
1964. Encontramos diários de classe da disciplina de 1961 a 1963. 

 _____________________________ 
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reestruturação, em meio à sua duração, passou a ser ministrado em 3 séries do 

Pedagógico em consequência da supressão da Série Intermediária.  

No que diz respeito à Matemática, identificamos um total de 3 aulas na Série 

Intermediária, e 2 aulas de Desenho; no 1º ano Pedagógico havia 2 aulas de 

Estatística, e 2 aulas de Desenho; já no 2º ano Pedagógico tinha apenas as 2 aulas de 

Estatística. Cumpre ressaltar que nos dois anos Pedagógicos havia aulas de 

Metodologia e Pedagogia, ambas com 3 períodos semanais, já Psicologia se fazia 

presente ao longo de todo curso com 2 aulas em cada ano.  

No horário de 1964 percebemos que houve um reflexo da reorganização 

curricular, pois no 1º ano Pedagógico manteve-se as 3 aulas de Matemática, em 

contrapartida, as aulas de Desenho não estavam mais presentes no programa; no 2º 

ano Pedagógico notamos a existência da Disciplina Matemática e Estatística, com 3 

aulas, e pela equivalência de série, não havia mais as 2 aulas de Desenho, e no 3º ano 

Pedagógico constava 3 aulas de Estatística e Administração Escolar, e 2 aulas de 

Desenho Aplicado.  

Chamamos atenção para estas disciplinas, Matemática e Estatística do 2º ano, 

Administração Escolar e Estatística do 3º ano, e Psicologia de todas as séries, que 

eram ministradas em 3 aulas, destacamos ainda neste horário a carga horária de 

Didática Especial com uma aula por dia de segunda a sábado totalizando 6 aulas. 

Para maiores esclarecimentos consultar os horários (Anexo D). 

A distribuição do ano letivo da Escola Normal anexa ao Ginásio de Jequié era 

feita baseando-se na legislação, pois a lei Orgânica do Ensino Normal (BRASIL, 

1946a) em seu artigo 17 estabelecia para o curso a seguinte distribuição de tempo 

escolar: 

O ano escolar dividir-se-á em dois períodos letivos e em dois períodos de 
férias, a saber:  
a) períodos letivos, de 15 de março a 15 de junho, e de 1 de julho a 15 de 
dezembro;  
b) períodos de férias de 16 de dezembro a 14 de março e de 16 a 30 de junho.  
§ 1º Haverá, trabalhos escolares diariamente, exceto aos domingos e dias 
festivos.  
§ 2º Poderão realizar-se exames no decurso das férias.  
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Chegamos à conclusão de que havia correspondência nesse sentido pela 

análise dos registros em atas, dos horários do curso, e dos depoimentos das alunas. 

Como o de Vilma Vieira Pereira (2018), 

   
Porque terminava a aula no final de novembro, você tinha dezembro, janeiro 
e fevereiro para estudar [Para as recuperações] Você que saísse de férias, 
saía, e se quisesse estudar, estudava, mas você tinha que voltar na época que 
marcava no mês de fevereiro54, porque as aulas recomeçaram em março, aí 
para fazer. E tinha duas coisas também, prova parcial que era em junho que 
aí você via as matérias de Março até Junho, aí tinha uma prova chamada 
prova parcial [a 2ª prova parcial em novembro] que entrava tudo de todas as 
disciplinas, e tinha a prova do final de ano que aí englobava tudo, o primeiro 
e segundo semestre. E tinha a prova oral também, só no fim do ano.  

   

Confrontando o que disseram as alunas da primeira e da última turma do 

curso, aliado às atas de provas, percebemos que esta organização foi uniforme do 

princípio ao fim desta formação. Anisia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) se 

posicionou desta maneira, 

 
E naquela época, eu vou te contar, a gente começava a aula em março, tinha 
a Semana Santa toda de folga, não era só quinta e sexta-feira da paixão não, 
era a semana toda, nós tínhamos as férias de junho, o mês de junho todo, 
dava as férias em dezembro, a gente fazia a prova escrita e no princípio de 
dezembro a gente fazia a prova oral aí encerrava, então era assim. Aí, ao 
aluno é como eu lhe disse, quem perdia uma disciplina fazia como a gente 
chamava naquela época, pé quebrado, fazia em casa o curso, quem quisesse 
pagar pagava, quem não pudesse estudava, quando fosse fim de janeiro55 a 
gente ia, fazia a prova, pra em fevereiro eles fazerem a distribuição de 
horário, essas coisas pra começar a aula em março.  Então nós tínhamos 
justamente vários meses de férias e isso não cansava nem o aluno nem o 
professor [...]  
 

Sobre a realização das atividades, a Lei Orgânica do Ensino Normal (BRASIL, 

1946a) no artigo 25 limitava a distribuição do tempo dos trabalhos em classe a vinte e 

oito horas semanais para qualquer ciclo do ensino normal, e no Ginásio de Jequié 

apesar de detectarmos uma carga horária menor compreendendo vinte e seis horas 

semanais para a série intermediária, vinte e duas horas para o 1º ano pedagógico, e 

dezenove horas para o 2º ano pedagógico, entendemos que o princípio de não 

                                                           

54 Na seção seguinte discutimos acerca dos exames de 2ª época. 
55 Entre os depoimentos das alunas foram indicados os meses de janeiro e fevereiro para os exames de 
recuperação, contudo está de acordo ao que a lei (BRASIL, 1946a) estabelece de ser feito no período 
das férias. 

 _____________________________ 
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extrapolar o tempo estipulado foi respeitado, e acreditamos que muito 

provavelmente essa redução de carga horária devia-se também em função do estágio 

que era realizado independente das aulas. 

Outra situação que despertou nossa atenção foi o último ponto (e) 56 da Lei 

Orgânica do Ensino Normal (BRASIL, 1946a), pois algumas alunas manifestaram 

informações distintas, umas alegando que a Educação Física era realizada nas três 

séries, e outras afirmando que só tinham na última. Entendemos que no início do 

curso houve uma apropriação na qual essa disciplina foi oferecida para todas as 

séries do curso como observado nos horários programados para as aulas de 1954 a 

1958, e posteriormente houve uma modificação, no horário de 1964, por exemplo, 

não se aplicava ao 3º ano. Entretanto, encontramos no arquivo do Ginásio, fichas de 

Educação Física das normalistas – Anexo H (1962 a 1965) –, com registros dessa 

disciplina nas três séries do curso que vem corroborar com a afirmação inicial, bem 

como diários de classe correspondentes aos anos: 1961 – 1º e 2º ano, 1962 – 2º ano, e 

1963 - 1º 2º e 3º ano.  

Essa variação de narrativas nos conduziram novamente à possível memória 

seletiva advogada por Pollak (1992) que considera as preocupações do momento 

fator de estruturação da mesma, ou seja, a sua organização se dá em função das 

preocupações pessoais e políticas do período denotando ser a memória um fenômeno 

construído. Até porque há horários que demonstram que a Educação Física não foi 

ofertada em todas as séries, mas os diários acusam sua aplicação integral, e nenhum 

documento aponta para sua efetivação apenas na série final. 

 

1.2.5- Processo Avaliativo no Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié  
 

As avaliações eram efetivadas de forma oral e escrita. As escritas eram 

aplicadas no mês de junho e novembro levando a denominação de 1ª e 2ª prova 

parcial respectivamente. De acordo com as atas, a 1ª durava em média 5 dias, e a 2ª 

                                                           

56 e) as aulas de desenho e artes aplicadas, música e canto, e educação física, recreação e jogos, na 
última série de cada curso compreenderão a orientação metodológica de cada uma dessas disciplinas, 
no grau primário. (BRASIL, 1946a, grifo nosso). 
 

 _____________________________ 
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ocupava de 7 a 8 dias. As orais eram feitas no fim do ano, no mês de dezembro, em 

seguida se apurava os resultados finais concluindo o somatório das notas globais e 

média geral das alunas.  "[...] a oral era feita ao final da última prova escrita em 

dezembro, só era feita uma vez no ano. Era do currículo e todas as escolas do 

município públicas e privadas tinham que fazer, era lei‖. (CARVALHO, 2017). Havia 

ainda as arguições mensais que eram realizadas pelos professores de cada disciplina 

em suas aulas, nos meses de abril, maio, agosto, setembro e outubro, derivando uma 

média mensal que somadas à prova oral e à 1ª e 2ª prova parcial geravam a média 

anual final das alunas.   

 Figura 8 – Movimento anual das notas de Matemática da Série Intermediária do ano 1961. 

 Fonte: Arquivo do Ginásio de Jequié, 1961. 
 

Corresponde ao que Anisia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) 

declarou acerca das avaliações acontecerem mensalmente. Compreendemos que os 

professores possuíam autonomia quanto as arguições, já que eram de sua 

responsabilidade, independente de registrar uma nota mensal, há indícios de que 
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poderia flexibilizar e fazer mais de uma, deduzimos isso das palavras proferidas pela 

professora Dayse Maria Meira Britto (2017) ao afirmar que:  

 
Quanto mais você arguísse o aluno melhor, por exemplo, fazia uma 
indisciplina tão grande que eu colocava um zero. [...] eu tinha que fazer tudo 
para esse menino sair desse zero. Pelo comportamento, mas era prova, eles 
estudavam, não brincavam não.  
 

 Estes apontamentos nos remetem ao que Julia (2001, p. 33) discorre, levando-

nos a crer que, 

 
[...], o estudo histórico das disciplinas escolares mostra que, diante das 
disposições gerais atribuídas pela sociedade à escola, os professores dispõem 
de uma ampla liberdade de manobra: a escola não é o lugar da rotina e da 
coação e o professor não é o agente de uma didática que lhe seria imposta de 
fora. 

 

Darcy Andrade Ferreira (2018) especificou ainda que ―A prova oral era o 

professor e o aluno na cadeira. Chamava fulano de tal. Sentava na cadeira e fazia 3 

perguntas, 4 perguntas, 5 perguntas. E a prova escrita era todo mundo junto.‖, mas 

que era feita de forma individual.  E Dinalva Souza da Fonsêca (2018) declarou que 

havia prova oral inclusive de Matemática, na qual a professora fazia as perguntas e 

pedia que fossem ao quadro de giz para responder, isso na presença das colegas e 

acompanhado pela inspetora, notadamente pela comissão, mas a lista de pontos para 

que pudessem estudar era anunciada previamente. Sônia Bahiense Braga (2018) 

comentou também acerca das avaliações orais, principalmente as de Matemática,  

 
Não, o que ele dava ele queria, [o professor] ele cobrava. Tinha que estudar, 
mas na hora da Matemática minha filha, ai Jesus. Ia pra o quadro. Era, tinha, 
[O aluno tinha que responder no quadro as questões] tinha pontos, a gente 
tirava um ponto porque tinha aquele ponto daquele mês, então a gente 
tirava, vamos dizer, tinha adição, subtração, te-rê-rê-rê, ele ia fazer só de 
subtração, a gente fazia, aí pronto quando era no final do ano eram 60 
pontos e a gente tinha que estudar. Acumulava tudo [...] Ai Jesus, era ponto, 
pegava ponto e aí a gente tirava o que é que, vamos dizer eu sou Professor, o 
que é que eu dei nesse aqui, vamos lá, aí ele ia, conta de dividir vai lá. Todas 
escritas, mas às vezes a oral ia para o quadro porque as outras matérias elas 
faziam perguntas. Exigia, era aberta, [Se eram abertas as questões e se exigia 
os cálculos] a gente ia lá porque as contas também eram as quatro operações. 
O Professor aceitava, o pouco ele aceitava. [Aceitava algum desempenho do 
aluno mesmo que não acertasse tudo].  
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A figura abaixo é uma exemplificação das listas de pontos conforme 

descrevemos na Introdução, pois optamos por apresentá-las digitadas em quadros 

dispostos nos anexos para melhor visualização e apresentação. Ratificamos que 

algumas contém os 20 pontos e outras apresentam 10 pontos. Umas listam as três 

seções a, b, c, outras especificam somente a seção a. 

 

            Figura 9 – Lista de Pontos Organizados para a 1ª prova parcial de Matemática  

 
                           Fonte: Relatório de 1956, Arquivo do Ginásio de Jequié 

 

A Lei Orgânica do Ensino Normal (BRASIL, 1946a) em seu capítulo VII dispôs 

seis artigos para versar sobre a habilitação dos alunos. O que foi observado em 

relação às avaliações no Ginásio de Jequié está em consonância com esta legislação. 

Nela, a nota anual de exercícios, da prova parcial, e do exame final por disciplina 

numa escala de zero a cem era requisito para que os alunos evoluíssem à serie 

seguinte ou concluíssem o curso. O artigo 31 dispunha que,  
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A partir de abril e excetuados os meses em que se realizarem provas escritas,  
será dada, em cada disciplina, e a cada aluno, pelo respectivo professor, uma 
nota resultante da avaliação de seu aproveitamento. A média aritmética 
dessas notas mensais será a nota anual de exercícios. (BRASIL, 1946a). 
 

Observem que na Figura 8 - anteriormente apresentada - as notas eram 

lançadas a partir do mês de abril, e constatamos que as avaliações eram de fato 

mensais, só não havia quando estavam retornando do recesso no mês de Julho. Sobre 

as provas parciais, no artigo 32 a lei deixou bem explícito,  

 
Haverá, na primeira quinzena de junho, para todas as disciplinas, prova 
parcial, escrita, ou prática, que versará sobre toda a matéria ensinada até 
uma semana antes de sua realização; e ao fim do ano letivo, exames finais 
que constarão de prova escrita e de prova oral, ou de prova escrita e de 
prova prática.  
Parágrafo único. As provas escritas dos exames finais serão realizadas na 
segunda quinzena de novembro, e as provas orais e práticas no mês de 
dezembro. (BRASIL, 1946a). 

 

Percebam que os meses junho, novembro e dezembro não são relacionados no 

movimento anual de avaliações do Ginásio porque as avaliações realizadas neste 

período são específicas e possuem campo próprio de preenchimento como indica a 

lei. Sobre a média e exames finais, a lei regulamenta o cumprimento das seguintes 

determinações, 

 
Art. 33. Será habilitado nos trabalhos do ano, o aluno que obtiver nota final 
cinqüenta, pelo menos, em cada disciplina.  
§ 1º A nota final resultará da media aritmética da nota anual de exercícios da 
obtida na prova parcial e das obtidas nas duas provas do exame final.  
§ 2º Será facultada segunda chamada para qualquer das provas, nas 
condições que o regulamento admitir.  
Art. 34. Aos alunos que não tiverem obtido habilitação em uma ou duas 
disciplinas, será assegurado o direito de realizarem exames finais em 
segunda época, os quais se farão na primeira quinzena de março. (BRASIL, 
1946a). 

 

A lei estabeleceu impedimento de realizar exames finais seja de primeira ou 

segunda época, aos alunos que acumulassem vinte e cinco por cento de faltas em 

aulas e atividades obrigatórias. Nota-se que as orientações eram demasiadamente 

claras restando às escolas sua apropriação e materialização.  

As notas finais no Curso Pedagógico do Ginásio eram atribuídas numa escala 

de zero a dez,  sendo que a média mínima para aprovação era cinco.  Apresentamos 
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um histórico de uma aluna (no Anexo I) para melhor observação. 

Os exames orais eram realizados com as alunas individualmente por meio de 

uma banca, onde participavam dois examinadores e um presidente, ou seja, o 

professor da disciplina, o inspetor57, e outro professor da mesma área ou afim, cada 

membro atribuía sua nota58 e por fim uma média era conferida.  

Anisia recordou-se que as avaliações orais eram obrigatórias e que cabia tanto 

ao ginásio quanto ao Curso Pedagógico. Em seu período, segundo a aluna, acontecia 

da seguinte maneira,  

 
Tinha inspetor escolar, na época era um padre, Alberico, era do Ginásio, 
inspecionava as provas escritas também. Rui Espinheira também foi inspetor 
depois, já do Curso Normal, era advogado, acompanhavam as avaliações, 
eles tinham autoridade, autonomia e poder para intervir nos assuntos do 
Ginásio. (CARVALHO, 2017). 
 

Entretanto, essa obrigatoriedade estava com os dias contados, pois este tipo de 

avaliação ganhou flexibilidade em 15 de junho de 1960 quando foi expedida uma 

portaria, a de nº 294, a qual ―Dispõe sobre a prestação de provas finais no ensino 

secundário‖. Fazendo uso da autonomia outorgada pelo art. 94 do Decreto-lei nº 

4.244, de 4 de abril de 1942 (Lei Orgânica do Ensino Secundário) o Ministro de 

Educação e Cultura arrazoou, principalmente: 

 
Considerando que a expansão do ensino secundário está a exigir a revisão 
de alguns dispositivos de sua regulamentação; 
Considerando que, na forma por que vêm sendo executadas, as provas finais 
(orais) são inexpressivas como medida do rendimento escolar, além de 
prejudiciais sob vários aspectos à formação dos alunos; 
Considerando a manifestação geral dos educadores favorável à modificação 
do atual sistema de provas finais, quando não à sua completa supressão; 
Considerando que a dispensa da prestação de provas orais, nas disciplinas 
em que os alunos já estariam aprovados, mesmo com o grau zero atribuído 
àquelas provas, em nada modifica o espírito da Lei Orgânica do Ensino 
Secundário; [...] (BRASIL, 1960a). 

 

A partir destas considerações ficou estabelecido no artigo 1º da referida 

portaria que, 

 

                                                           

57 Identificamos a participação dos inspetores Altamira Oliveira Mariotti, e Rui Alberto de Assis 
Espinheira (Conferir figuras no Anexo J). 
58 Nos registros estão distribuídas de zero a dez. 

 _____________________________ 
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Poderão ser dispensados da prestação de provas finais (orais ou prático-
orais) os alunos dos cursos ginasial, clássico e científico, nas disciplinas em 
que, apenas, com os graus obtidos na nota anual de exercícios, na 1º e na 2º 
provas parciais, já tenham alcançado a média de aprovação estabelecida na 
Lei Orgânica do Ensino Secundário [...]. (BRASIL, 1960a).  

  

Mas o parágrafo 2°, pautado na legislação, condiciona sua aplicabilidade 

estipulando que,  

 
Os alunos que não tenham atingido o mínimo de frequência estebelecido 
[sic] no art. 50, § 1º59, da Lei Orgânica do Ensino Secundário, continuam 
sujeitos à regulamentação vigente relativa ao assunto, não lhes sendo 
facultada a dispensa de que trata esta portaria. (BRASIL, 1960a). 
 

A adoção desta medida pelo Ginásio de Jequié foi feita mediante cumprimento 

do Art. 3º onde dispõe que,  

 
A dispensa prevista no artigo 1º dependerá, preliminarmente, de sua adoção 
pelo estabelecimento, mediante inclusão no respectivo regimento interno, o 
qual determinará sua extensão a todas ou algumas disciplinas, a todas ou a 
algumas séries do curso secundário, bem como fixará a média estabelecida 
naquele artigo ou outra mais elevada. 
Parágrafo único. A dispensa de provas orais será solicitada de modo 
expresso pelo aluno ou seu responsável, no [sic] forma prevista no 
regimento interno do estabelecimento. (BRASIL, 1960a). 

 

Sobre esta cláusula encontramos documentos referentes à solicitação de 

liberação destas avaliações orais feita por alunas de próprio punho (como a que 

apresentamos no Anexo K). E no seu histórico (ficha para controle de notas exposta 

no Anexo L) conseguimos perceber o período de transição em que a portaria passou 

a vigorar em 1960, onde a aluna solicitou dispensa de todas as avalições finais, em 

contrapartida, no ano anterior isso não ocorreu, tendo realizado todas conforme 

notas registradas.  

Apesar da portaria ter sido publicada no mês de junho, o Ginásio de Jequié se 

apropriou e cumpriu suas diretrizes no mesmo ano conforme percebemos nos 

históricos de alunas, e nas atas de prova final (mediante ilustração no Anexo M). 

Logo em seguida, uma circular (Nº 2, de 29 de junho de 1960) foi publicada 

com vistas a instruir diretores na aplicação da referida portaria. Entre outras 

                                                           

59 Este parágrafo faculta a dispensa aos alunos que não tenham faltado o equivalente a vinte e cinco 
por cento das aulas globais e vinte e cinco por cento das sessões de Educação Física. (BRASIL, 1942) 

 _____________________________ 
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instruções, a circular orientava sobre a nota para dispensa, especificando que a média 

estabelecida pela Portaria equivalia a ―5,7‖, ou seja, 40 pontos divididos por 7, 

entretanto, deixou livre a adoção da média seis ou sete porque havia 

estabelecimentos que julgavam a média baixa (BRASIL, 1960b).  

A aluna Iracema Ramos Figueiredo Campos (2018) comentou não ter 

solicitado dispensa mesmo estando com notas suficientes, a princípio duvidamos de 

sua efetiva aplicação, mas considerando que as notas não eram o único critério, 

interrogamos-na, a qual respondeu que fazia espontaneamente. Sua atitude estava 

amparada pela legislação, tendo em vista que dava margem para essa opção, nos 

termos da lei,  

Art. 5º A nota final dos alunos que não satisfizerem as condições 
estabelecidas no art. 1º, ou que não desejam ser dispensados da prestação de 
provas finais, será a média ponderada de quatro elementos: a nota anual de 
exercícios, as notas da primeira e da segunda provas parciais e a nota da 
prova final, elementos esses aos quais se atribuirão os pesos dois, dois, três, e 
três respectivamente. (BRASIL, 1960a). 

 

Já as avaliações escritas, segundo as depoentes, eram feitas por meio de 

provas, também individualmente as alunas tinham que copiar o que o (a) professor 

(a) escrevia no quadro, pois não havia outra opção. Um fato curioso é que as carteiras 

em um bom período eram dispostas em duplas, e mesmo assim as avaliações eram 

individuais, pelo menos era a indicação, mas as alunas recordam-se com êxtase do 

quanto isso lhes favorecia, pois faziam de tudo para se ajudarem nas provas. Vilma 

Vieira Pereira (2018) retratou estes momentos de forma impressionada, 

 
[...] então o que é que a gente fazia, quando era muita coisa para estudar 
dividia a turma assim: eu estudo tal coisa, você estuda tal coisa. As carteiras 
eram daquelas antigas em dupla.  Era individual, mas a gente fazia em 
dupla, em trio. Mas ninguém copiava igual não. Não tinha a mesma nota 
nem que a vaca tossisse. A gente era honesta nisso. Modificava e dizia assim: 
nesse mês você teve 10 eu não posso ter 10, então eu vou ter 8, eu fazia tudo 
para ter 8, então a outra já fazia para ter um nove, mas não saía disso porque 
era 8, 9, 10. Mas era muito interessante, muito interessante. (PEREIRA, 2018) 

 

Foi constatada reprovação ao longo do curso e uma espécie de recuperação 

que eram denominadas exames de 2ª época. Essas provas ocorriam no mês de 

fevereiro sem que houvesse aula ou alguma orientação de estudo. Enquanto as 

demais alunas estavam já em férias, as pendentes em recuperação deviam estudar 
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por si mesmas, em casa, e no período indicado retornar para a avaliação. O prazo 

dado era para que pudessem se preparar, sozinhas, com as famílias, ou por meio de 

reforço particular, e também para não prejudicar as matrículas e início do próximo 

ano letivo. Anisia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) reforçou, 

 
A recuperação, a gente estudava em casa e fazia em janeiro [...] não tinha 
esse negócio do professor recuperar não, perdeu a disciplina vai pra casa, faz 
curso particular, estuda e volta na época certa, marcava o dia das provas, no 
dia ia fazer. Agora, eu nunca fiz. 

  

Essa ausência de estudos de recuperação norteados pela escola foi reforçada 

por várias alunas, a exemplo das depoentes de turmas finais como Dinalva Souza da 

Fonsêca (2018), e Vilma Vieira Pereira (2018) a qual nos confidenciou,  

 
Aí fiquei em 2ª época, na época que chamava não era recuperação não, 
segunda época que você entrava de férias e você que estudasse sozinha em 
casa ou tomasse curso durante as férias, em fevereiro voltava. [...] Ou 
tomava o curso não é?  

 

Várias depoentes citaram que quando uma aluna perdia nada mais era feito, 

entretanto, notamos que desde o início do curso havia recuperação através das 

provas de 2ª época, provavelmente estavam se referindo após as mesmas. A 

disciplina Matemática foi citada várias vezes como sendo a que as alunas sentiam 

dificuldades no aprendizado ou que eram reprovadas.   

―Ah, me lembro bem raiz quadrada, que inclusive foi a única que eu fiquei 

com trauma, porque Lúcia Martins jogava duro [...]" disse Iracema Ramos Campos 

(2018). ―Ah, Matemática de Lúcia Martins‖. Foi a resposta dada pela professora 

Dayse Maria Meira Britto (2017) sobre a disciplina que mais reprovava.  

 

1.3- O DIRETOR DO GINÁSIO NO CURSO PEDAGÓGICO 
 

De acordo com o depoimento de seu sobrinho, José Figueirêdo Sampaio 

(2017), o padre Leônides Spínola de Andrade nasceu60 na cidade Castro Alves, de lá 

                                                           

60 O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (2019) informa que o Padre Spínola nasceu em 16 de 
dezembro de 1910 e faleceu em 01 de junho de 1999. 

 _____________________________ 
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foi para o Seminário em Salvador onde se formou Padre. Designado para o Conde61, 

passou por Santa Inês62 onde fundou o Instituto Santa Inês que compreendia as 1as 

Séries do antigo curso primário, e de Santa Inês foi para Jequié. Muito inteligente e 

culto obteve o título de Marquês De Monte Maggiore63. Após muito tempo em 

Jequié, segundo ele, quando o então Governador Antônio Lomanto Júnior (1963-

1967), ex-aluno do Ginásio e muito amigo seu, lhe convidou para trabalhar no 

Tribunal de Contas do Estado, aceitando o convite foi indicado para o cargo e 

retornou para Salvador; e na capital do estado se aposentou, onde veio a falecer.  

Em síntese, o Padre Leônides Spínola fundou a Escola Normal de Jequié, 

anexa ao Ginásio de Jequié, administrou e foi professor do curso ao longo de 13 anos, 

desde 1954 a 1966. 

Para complementar as informações sobre o Padre Leônides Spínola, 

recorremos a Dermival Rios (2011) que apresenta sua longevidade de 1910 a 1999, e 

reporta-nos sua formação64 em humanidades e filosofia realizada em Recife – PE, 

seguidos de teologia e direito canônico. O autor demarca sua ordenação como 

sacerdote em 1935 – que por sinal foi o ano em que o Ginásio de Jequié foi criado por 

Antônio Félix da Cunha Brito –, ratifica sua missão no Conde e em Santa Inês como já 

                                                           

61 O município está situado no Litoral Norte da Bahia e é completamente banhado pelo Oceano 
Atlântico. Os índios conhecidos como da tribo Tupinambás lhe habitaram inicialmente em 1650 nas 
terras adquiridas pelos Jesuítas; tornou-se povoado de Itapicuru de Baixo pela habitação de colonos 
portugueses e outros interessados nas terras férteis. A edificação da Igreja de Nossa Senhora do Monte 
de Itapicuru da Praia em 1702 contribuiu para sua promoção à condição de Freguesia, e em 1806, em 
reposta à petição popular, o Conde dos Arcos autorizou que o ouvidor Navarro lhe transformasse em 
Vila, por isso ganhou esta denominação. O município da Vila do Conde criou seus órgãos 
competentes se desenvolveu até aderir à República. (TV NORDESTE, 2018) 
62 Quem primeiro adentrou o território foram Pedro da Costa Avelar e Vicente Ferreira de Sousa, 
genros de Francisco de Sousa Feio, proprietário da sesmaria onde residiam e fixada hoje a cidade de 
Ubaíra. Ao ultrapassar as áreas conhecidas descobriram este lugar onde se fixaram, mas regressaram 
devido a uma prolongada seca. Luís Teófilo Rodrigues, contraiu esta e outras terras onde construiu 
diversas casas e ampliou a antiga capela de Santa Inês, de onde ressurgiu o arraial inicial. Em 1924, o 
município foi criado pelo seu desmembramento de Areia, atual Ubaíra. Ganhou foros de cidade em 
1927. Ao longo de sua história, seus distritos foram desmembrados perfazendo os municípios de 
Itaquara, Irajuba (ex-Lagoa Queimada) e Cravolândia (antiga Igatiquira). (IBGE, 2017). 
63 Segundo Emerson Pinto de Araújo (2017a), o Padre Spínola passou a usar este título quando em 
viagem à Europa descobriu que era da descendência de sua família, o que lhe rendeu muitos 
comentários da população jequieense. A Prof.ª Dayse Maria Meira Britto (2017) esclareceu que esse 
título foi comprado por ele na Itália. Antigamente muitos títulos de nobreza eram comprados como 
uma forma de status social. 
64 Contudo, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (2019) aponta sua formação em Filosofia e 
Teologia no Seminário da Bahia. 

 _____________________________ 
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fora apresentado por seu sobrinho, e por fim veio a ser coadjutor da freguesia de 

Santo Antônio (Jequié).  

O Ginásio passou às suas mãos em 1944 – quando ainda era padre-, além 

disso, Rios (2011) menciona seu trabalho como Ministro do Tribunal de Contas, onde 

também atuou como presidente num breve período de 1976 a 1977, e sua 

participação como membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, da 

Academia Mondiale degli Artisti e Professionisti, em Roma, do Pen Club e também 

da Academia de Letras de Jequié; ―Poemas de Endor‖ é citado como uma publicação 

de sua autoria, ocorrida em 1995.    

 

                                                  Figura 10 – Padre Leônides Spínola de Andrade 

 
                                                   Fonte: Arquivo pessoal de Darcy Andrade Ferreira 
 

Era rígido na gestão do colégio, mas não uma rigidez militar, as alunas 

alegaram respeitá-lo por ser padre e por ser um bom diretor.  

Dinalva Souza da Fonsêca (2018) afirmou que ele era extremamente exigente 

desde a roupa que vestiam até o comportamento delas na rua; lhes acompanhava 

fora do Ginásio e o que não aprovasse solicitava o comparecimento na secretaria para 

esclarecimento, não dava margem também para namoros. Ela ratifica as maneiras do 

diretor nesta expressão, 

[...] nós saíamos do colégio, às vezes a gente ia ao jardim dar uma volta no 
jardim ligeiro e voltava para dar uma passadinha nas esquinas, ele seguia 
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atrás para ver o comportamento da gente e se ele visse alguma coisa ele dizia 
assim: amanhã na secretaria, para poder conversar, era assim. Mesmo no 
Curso Normal. Chamava, [fazendo menção aos pais] era loucura viu, as 
moças todas grandes. Ai, ai, direito de namorar? Que nada, era fogo. 
(FONSÊCA, 2018). 
 

Os exemplos de dedicação e empenho do padre para com a educação das 

normalistas vão além do que já foi citado, Sônia Bahiense Braga (2018) acrescentou 

sua opinião, 

Costume, então eu amava. E a roupa era impecável, se tivesse um sujinho 
nas costas, na gola, eles mandavam, ele colocava pra ir embora, pra ir pra 
casa lavar a roupa. Ah, mas minha mãe... A sua mãe não, quem tem que lavar é 
você. [reproduzindo as palavras do padre] Então as fardas eram assim, era de 
prega [curso ginasial], se tivesse uma prega aberta ele reclamava.  
 

 Interessa comentar que os pais consentiam e apoiavam tal princípio 

educativo, pois sempre que convocados e comunicados de fatos colaboravam para a 

disciplina das filhas, como descreve Sônia Bahiense Braga (2018) ao tratar das 

punições aplicadas diante de comportamentos irregulares, 

 
[...] chamava pai e mãe, mas meu pai nunca ia porque estava na fazenda, 
minha mãe é quem ia com meu irmão mais velho, então ele chamava e punia 
aqui em casa, eu nunca fui assim. [...] Maria, [referindo-se à sua irmã, 
normalista da última turma] porque uma menina passou, chamavam o IERP 
de ‗baixinha‘, vai da baixinha, aí quando uma menina passou, uma colega 
dela, aí falou alguma coisa, a menina voltou, aí Maria bateu na colega 
porque chamou a outra baixinha, Pe. Spínola mandou suspender todo 
mundo, suspendeu, ele suspendia mesmo, já pensou? Gente eu nunca fui 
suspensa, mas eu achava aquilo, muito assim, muito triste porque você 
conversar com seu pai junto de sua mãe, você fez isso, isso e isso. E o pai da 
gente é rigoroso também. Vamos pra casa, a gente acerta lá, viu? Vamos pra 
casa, vamos bater um papo, a gente acerta lá, viu? 
 

Notadamente a troca de ofensas físicas e verbais também não era um 

comportamento admissível às normalistas, nem bem visto como histórico de quem 

almejava a profissão docente. Isto precisava ser inibido e, se manifestado, 

imediatamente corrigido. A depoente expressou o quanto situações desta natureza 

eram constrangedoras e que o tempo de suspensão aplicada pela escola variava, a 

depender dos fatos. Ela compartilhou também suas lembranças por ter encontrado 

palmatória, sola, e outros objetos da época, ao reformar sua casa, usados para a 

disciplina em casa, mas que eram utilizados mais por sua mãe do que por seu pai, já 

que era mais rigorosa.  
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Inferimos, portanto, que as práticas inerentes ao Ginásio de Jequié, 

especialmente a conduta do Padre Leônides Spínola como diretor para com a 

educação das normalistas, correspondia ao que determinava a Lei Orgânica do 

Ensino Normal ao definir em seu artigo 52 que,  

 
Os estabelecimentos de ensino normal, deverão constituir-se como centros 
de cultura escolar e extra-escolar da zona em que funcionem, esforçando-se 
sempre por desenvolver ação conjunta em prol da dignificação da carreira 
do professor primário. (BRASIL, 1946a).  
 

Esta preocupação extrapolava, portanto, o âmbito escolar, já que a imagem das 

alunas era de suma importância para a constituição do ideal pretendido à 

representação das futuras professoras primárias. Presumimos que seu 

comportamento correspondia muito mais a uma cultura reguladora da época, às 

práticas religiosas controladoras, do que meramente um procedimento educacional. 

As aulas do Padre Leônides Spínola, nas palavras de Iracema Campos (2018), 

deixavam os alunos ―boquiabertos‖, muito dedicado e dotado de uma cultura 

extensa. ―Um dos detalhes que mais me chamou a atenção que eu procurei levar 

sempre para minha vida profissional foi a dedicação que ele tinha e também o grau 

de responsabilidade‖.  

Os autores Bertini, Moraes e Valente (2017) ao ponderarem sobre a formação 

ofertada pelas escolas normais de cunho geral e profissional, em que a geral 

apontava para diversas disciplinas ministradas em nível secundário, e a profissional 

voltava-se para restrita inclusão de saberes provenientes das ciências educacionais, 

discutem sobre a responsabilidade do diretor escolar, considerado um mentor 

pedagógico do trabalho. Eles reforçam a progressiva importância atribuída a esta 

última e as rubricas criadas para tanto, ou seja, a formação profissional, e assinalam 

que é notória a relevância do diretor nestes quesitos, atuando intrinsecamente como 

orientador, coordenador pedagógico, gestor, educador, numa perspectiva 

profissional e social.  

 
[...] Assim, tem-se para a matemática dos professorandos: o currículo de 
formação indicando rubricas a ensinar, oficializado nos programas. De parte 
dos aspectos mais ligados à profissão, aos saberes profissionais, aos saberes 
para ensinar matemática, eles são de responsabilidade da autoridade do 
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diretor ou de personagens da instrução pública trazidos pelo diretor para 
palestras pedagógicas nas escolas. (VALENTE, 2017b, p. 215, grifo do autor). 

 

Da mesma forma, podemos inferir que o padre Spínola enquanto diretor foi 

uma referência para o Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié. 

 

1.4- QUADRO DOCENTE DO CURSO PEDAGÓGICO: A Formação dos Professores-
Formadores e Critérios para Ingresso na Instituição 

 

No que tange ao corpo docente do Ginásio de Jequié obtivemos informações 

de que, médicos, advogados, promotores, juízes, biólogos, contadores, normalistas, 

padres, engenheiros, e professores não licenciados contribuíram para a formação de 

professores do Curso Pedagógico; os advogados, juízes e médicos mais facilmente 

identificados pela abreviatura de Doutor comumente atribuída à frente do nome, e 

por ainda serem reconhecidos pelo trabalho despendido à população jequieense. Isto 

pode ser observado na ilustração no Anexo N. 

Para a constituição da equipe, ou seja, do corpo docente, segundo o artigo 49 

da Lei Orgânica do Ensino Normal, cabia a todo estabelecimento que se 

predispusesse a ofertar o Ensino Normal atentar que, 

 
1. Deverão os professores do ensino normal receber conveniente formação, 
em cursos apropriados, em regra de ensino superior. [...] 
3. Dos candidatos ao exercício do magistério nos estabelecimentos de ensino 
normal exigir-se-á inscrição, em competente registro do Ministério da 
Educação e Saúde. (BRASIL, 1946a). 

   

A realidade revelada no Ginásio foi que a maioria das professoras tinha o 

Curso Pedagógico e os homens possuíam formação diversa em cursos de nível 

superior. Isso nos levou a refletir sobre a declaração feita por Sônia Bahiense Braga 

(2018) referente à limitação de opção de formação feminina,  

 
[...] antigamente Marly, a moça ou fazia Normal ou fazia Normal, era raro 
fazer Científico. Raríssimo. As que faziam científico é porque iam para 
Salvador. Outro local qual era? Salvador, não tinha outro, no interior... O 
meu, por exemplo, não aceitava. [referindo-se ao pai e sua permissão para 
estudar na capital]. Agora os meus irmãos foram para Salvador, só um que 
não foi, mas os outros dois foram e se deram bem. (BRAGA, 2018). 
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Situação parecida ocorreu com Dayse Maria Meira Britto (2017), ao citar suas 

irmãs que também se formaram pelo Curso Pedagógico e comparar com seus irmãos 

que cursaram medicina.  Nesta linha de raciocínio, Almeida (2006) pontua que,  

 
Durante as primeiras décadas do século XX, o magistério representou 
praticamente a única carreira aberta às mulheres [...] O fato de não terem 
amplo acesso às demais profissões fez do magistério a opção mais adequada 
para o sexo feminino, o que foi reforçado pelos atributos de missão e 
vocação, além da continuidade do trabalho do lar. Mantinha-se, pois, a 
ordem social vigente, e as mulheres que reivindicavam por educação teriam 
uma escola que lhes proporcionaria isso e ainda forneceria um diploma que 
lhes permitiria sustentar-se em caso de necessidade. A oferta de recursos 
humanos para o ensino primário que se expandia estava assegurada, e os 
lares não sofreriam a ausência feminina, pois cuidar de crianças e educa-las 
era o destino que se esperava que fosse cumprido. Alicerçava-se assim o 
ideário proposto e se perpetuava a tradição. (ALMEIDA, 2006, p. 77). 
 

A professora Dayse Maria Meira Britto (2017) confirmou que ―Existiam 

médicos, advogados, professores de outros colégios [...]‖ Similar a isso, Iracema 

Ramos Figueiredo Campos (2018) argumentou que, apesar de não ser na área que 

lecionavam, os professores que ensinavam no Ginásio possuíam sim uma formação, 

―Aí é que você vê, não era formação de professor, mas eram juízes, advogados, 

médicos, dentistas, todos excelentes profissionais e que além das profissões eles eram 

autodidatas, ensinavam muito bem‖. 

Esta afirmação feita pela depoente merece uma discussão, pois ao 

consultarmos o dicionário o termo autodidata é definido como ―Que ou pessoa que 

se instrui por si mesma, sem professores‖. (MICHAELIS, 2018). Então, 

contextualizando a situação, depreendemos que a depoente ao dar este atributo a 

seus professores achava-os dotados de competência e saberes suficientes para 

ministrarem as aulas, independente de formação, de certa forma ela pode ter feito 

uso desta expressão para referir-se à formação pedagógica que muitos professores 

não tinham, ou mesmo por lecionarem alguma disciplina sem formação específica 

para tanto.  

Outra depoente que expressou esse sentimento em relação aos seus 

professores foi Vilma Vieira Pereira (2018),  

 
É geralmente não. [Discorrendo se os professores tinham formação na área 
que lecionavam] Meu professor de inglês do ensino fundamental do 
primeiro grau sendo ginasial trabalhava no Banco do Brasil, era Hélio. O de 
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Estatística, Dr. Odorico era médico. Padre Spínola era padre, ensinava inglês 
e foi meu professor de inglês também, depois de Hélio foi ele, professor de 
Literatura inteligentíssimo, mas não era da área.  Tinha Rose que realmente 
tinha formação em Magistério e era formada em professora que era de 
Didática, Professora Luiza que era professora de Geografia também era. 
Monteirão que era médico, Monteirinho, Engenheiro. Era tudo assim.  
(PEREIRA, 2018). 
  

A normalista julgou que, mesmo os professores tendo formação alheia ao que 

ensinavam isso não comprometeu o trabalho deles ou o método utilizado no ensino, 

tampouco prejudicou o aprendizado das alunas, visto que,  

 
[...] eles eram muito competentes naquilo que faziam [...] Eles eram 
altamente competentes, muito eficientes e as aulas não eram chatas, que 
poderia ser porque não tinha o que tem hoje em dia, mil recursos, mas 
naquela época não tinha recurso nenhum e as aulas eram maravilhosas, eu 
adorava, não tinha isso não, gostava mesmo. (PEREIRA, 2018). 

  

Estas observações confirmam nossas considerações sobre o porquê da 

atribuição do conceito de autodidatas aos professores. 

Tivemos conhecimento, através do professor Emerson Pinto de Araújo (2017a), 

que desde a criação do Ginásio de Jequié, em 1935, já se praticava a contratação de 

outros profissionais para assumirem as cadeiras de disciplinas do currículo escolar. É 

importante considerar que nesse período não havia professores formados em número 

suficiente para atender todas as escolas baianas (DIAS, 2011). 

Araújo (2017a) expôs sobre o professor Antônio Félix da Cunha Brito, que ―[...] 

ele, alguns cunhados e irmãos, filhos, tudo isso, eram professores, não tinha naquele 

tempo ainda Faculdade de Filosofia. Então, ele já veio, ele veio com a ideia de fundar 

um Ginásio em Jequié.‖, assim, quando chegou com este ideal justificou suas 

possibilidades:  

Não, eu preciso de umas condições, não é? Têm professores, eu tenho 
condições hoje, porque não se falava de Faculdade de Filosofia, eu posso 
aproveitar muitos professores que têm condições pra ensinar porque já 
ensinaram em Salvador, mas têm outros que nós poderemos nomear, aqui 
tem pessoas formadas em Advocacia, em Medicina [reportando-se ao 
professor Antônio Félix da Cunha Brito]. Então eles puderam ser 
aproveitados pra ministrar essas aulas. Tinha Engenheiros também [...] Bom, 
e o ginásio começou a funcionar, eu lembro que naquele período o primeiro 
professor de matemática foi justamente o genro do professor Brito, que era o 
professor Benevides; tinha o professor Dória que era médico em Jequié, que 
eu não sei o que é que ensinava também. Então, muitos dos professores 
foram justamente daqui. (ARAÚJO, 2017a). 
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Mesmo com a saída de seu idealizador o Ginásio continuou se servindo dos 

serviços de profissionais de áreas diversas, como as que já mencionamos, alcançando 

o corpo docente que conduziu à formação de professores no Curso Pedagógico. 

Os médicos, por exemplo, segundo o secretário, os horários eram feitos 

respeitando suas possibilidades, isto é, para não coincidir com seus horários de 

trabalho. Foi retratado também por depoentes, que por exercerem a docência como 

profissão secundária sua remuneração não era discutida, porque tinham consciência 

de que não era o trabalho principal, a negociação era amigável, o padre chamava, 

conversava e dizia que só podia pagar ―x‖ e eles concordavam, foi assim que 

compreendemos, a título de exemplo, ao analisarmos o depoimento do secretário 

José Figueirêdo Sampaio (2017), proferido da seguinte maneira, 

 
Quanto à contratação dos professores, esses professores que ensinavam aqui, 
quase todos eles tinham uma profissão, era advogado, era médico, era 
farmacêutico, contador, e professores do Estado. Então não tinha aquele 
rigor, de que eu só trabalho ganhando, não. O padre chamava e dizia: eu só 
posso pagar isso! Aceita? Assim, todo mundo, ninguém fazia questão; nem 
porque, antigamente o dinheiro tinha valor, o que você ganhava, o que você 
comprava no mês de março, chegava no mês de dezembro comprava a 
mesma carne pelo mesmo preço. Falar a verdade aqui, a gente não conhecia 
a palavra inflação, não existia essa palavra inflação entendeu?  

  

O professor José Carlos Loureiro Monteiro (Monteirinho) - primeiro professor 

a ensinar Matemática no Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié - foi uma exceção, 

mesmo tendo se formado como engenheiro não exerceu a profissão, isso foi dito pelo 

secretário José Figueiredo Sampaio (2017) e pelo professor Emerson Pinto de Araújo 

(2017a)65, bem como as alunas Anisia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017), 

Sônia Bahiense Braga (2018) e Vilma Vieira Pereira (2018) ratificaram sua formação66. 

Por meio de Dias (2011) abordamos que do período colonial até as primeiras 

décadas do século XX a Matemática esteve fortemente atrelada à engenharia, pois 

                                                           

65 Este professor, na conferência da transcrição da entrevista comentou que o professor Monteirinho 
havia cursado Filosofia e Direito, mas que apesar de lecionar Matemática não tem certeza se foi este 
curso ou de Engenharia que ele estudou parcialmente. 
66 Cumpre esclarecer que seu nome não consta entre os diplomados em Engenharia na Escola 
Politécnica da Bahia, no período de 1901 a 2003 (COSTA, 2005). Assim, desconhecemos a origem/local 
de sua formação, ou até mesmo se ele cursou parcialmente a Engenharia na instituição citada. 

 _____________________________ 
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eram os engenheiros militares ou civis que por deterem conhecimentos matemáticos 

se prestavam ao seu ensino e difusão. 

Foi nas escolas militares, clarifica Dias (2011), que se estabeleceram os 

princípios do ensino matemático solidificados até 1930, pois, reunidos em forma de 

conhecimentos matemáticos elementares estavam a geometria, a aritmética e a 

álgebra. Assim, conforme o autor, a Matemática era vista como um saber técnico e 

especializado empregado na formação de engenheiros militares ou civis, ou 

integrante do programa do ensino secundário, que visava os cursos superiores.  

Desta forma, a produção e a difusão da Matemática no período recaía sobre as 

escolas politécnicas (EP) e as academias militares. As ciências matemáticas se 

enquadravam nas especialidades que competiam aos engenheiros da escola 

politécnica instituída na Bahia. (DIAS, 2011). 

 
Assim, durante toda a Primeira República, a EP constituiu-se uma referência 
para o ensino da matemática nas escolas secundárias da capital, particulares 
ou públicas (Ginásio da Bahia e Escola Normal), como também na Faculdade 
de Filosofia e na Universidade da Bahia, a partir da década de 1940, uma vez 
que os engenheiros que formava exerciam o magistério nestas instituições 
paralelamente às atividades técnicas e à militância política, dentre outras. 
Neste período, o ensino da matemática de nível secundário ou superior 
esteve bem estabelecido como parte do exercício da profissão de engenheiro. 
(DIAS, 2011, p. 5). 

 

Os engenheiros Pedro Muniz Tavares Filho e Aristides da Silva Gomes são 

citados por Dias (2011) como professores de Matemática que principiaram o padrão 

de exercício profissional do magistério com dedicação integral e exclusiva, uma vez 

que foi unicamente ao ensino que se dedicaram, sempre; além de terem participado 

da formação dos primeiros licenciados em Matemática na Faculdade de Filosofia (FF) 

da Universidade da Bahia (UBa). 

 O perfil de Pedro Muniz Tavares Filho, amplamente apresentado por Dias 

(2002) lhe coloca em destaque por sua inclinação ao ensino de Matemática 

considerando-o juntamente com Aristides da Silva Gomes precursor desta nova 

forma de exercício profissional único. 

 
De fato, Pedro Tavares não foi um engenheiro que se dedicou à matemática 
ou à física e ao ensino destas ciências nas horas vagas, nos intervalos do 
exercício profissional da engenharia ou da militância política. Ele sempre foi 
principalmente um estudioso das matemáticas e da física, quase que 
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exclusivamente um professor de ensino médio e superior, no início da sua 
carreira, e um professor universitário a partir de 1946, quando foi criada a 
UBa. (DIAS, 2002, p. 60). 

 

Ao enfatizar que o engenheiro Pedro Muniz Tavares Filho deu aulas somente 

de Matemática, e continuamente, vivendo apenas disto e se especializando nesse 

ofício, Dias (2002, p. 60) reitera que a Matemática até então fazia parte do rol de 

conhecimentos do engenheiro, pois, ―Quem gostava de matemática deveria ser 

engenheiro, todo engenheiro, via de regra, deveria gostar de matemática. Os 

professores de matemática, fosse no secundário, fosse no nível superior, eram 

engenheiros‖. 

Apesar disso, o autor supracitado entende que o ensino de matemática não era 

definitivamente conflitante às outras funções do engenheiro, e aloca Pedro Tavares 

como responsável na fase de transição para um novo panorama de profissionalização 

do professor de matemática alavancado pelo curso de matemática da FF o qual 

também ajudou a alicerçar. 

Como o professor José Carlos Loureiro Monteiro lecionou no Ginásio desde a 

primeira turma do Curso Pedagógico iniciada em 1954, encontramos registros seus 

nas atas de provas orais desde este ano, e no diário de Matemática do ano 1961 até o 

mês de agosto.  Identificamos a continuidade das aulas dessa disciplina ministradas a 

partir desse período pela professora Maria Lúcia Martins Sampaio. Itamaré 

Madalena Silva (2018) abordou esta substituição, conjecturamos que tenha sido este o 

período em que deixou definitivamente de prestar serviços ao Ginásio de Jequié 

permanecendo somente no IERP, como a professora Dayse Maria Meira Britto (2017) 

sinalizou. 

Há indícios de que muitos professores do Curso Pedagógico acumulavam 

mais de um ofício e quando foi implantado o Ginásio Público no município alguns 

também passaram a lecionar lá de forma paralela ao Ginásio de Jequié o que 

ocasionou diversas competições, e mesmo independente disso, pois os alunos 

concorriam desde os desfiles cívicos até os jogos estudantis. 

Das alunas entrevistadas, três foram professoras do Ginásio de Jequié como já 

detalhamos, e estas contaram que os professores eram contratados por indicação e 

que os critérios para tanto eram: conduta, procedência familiar, desempenho escolar, 
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dentre outros. Uma das exigências mínimas estipuladas pela Lei Orgânica do Ensino 

Normal quanto ao corpo docente é que os mesmos deviam possuir ―[...] a necessária 

idoneidade moral e técnica [...]‖ (BRASIL, 1946a).  

A professora Dayse Maria Meira Britto (2017) referiu-se a uma carta que 

recebeu do Padre Spínola convidando-a para ser professora. Infelizmente este 

documento não foi localizado. As demais também foram convidadas a lecionar no 

Ginásio, mas sem um documento oficial, o que não diminuiu a honra e o prestígio 

das mesmas.  Assim complementou a professora de Desenho: ―Havia seleção e 

indicação também porque aqui era cidade pequena, conhecia todo mundo, quem 

estuda e quem sabe estudar, e quem sabe ler e quem não sabe, aqui se conhece tudo‖.  

A referida professora mencionou também que além de ter sido aluna do Curso 

Pedagógico sua conduta e desempenho foram cruciais em sua indicação para 

assumir o cargo de professora de Desenho no Ginásio. E provavelmente no IERP 

também. “Interferiu, eu era muito boa aluna, muito mesmo, o pessoal todo era bom 

aluno, no final é que vai ficando mais aberto para todo mundo, mas nos primeiros 

anos era selecionado‖. (BRITTO, 2017). 

Com a professora Anisia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) não foi 

diferente, por ser ex-aluna do Curso Pedagógico do Ginásio e conhecida pelo padre, 

ele não hesitou em convidá-la para lecionar no Ginásio. Sua narrativa torna isso 

evidente,  

[...] a primeira turma foi a nossa que começou em 1954 e concluímos em 
1956, durava três anos; eu terminei em mil novecentos e..., nós terminamos 
em 56, foi a primeira turma.  E aí foi continuando, quando eu terminei o 
curso, Pe. Spínola aí, porque eu era uma boa aluna, bem procedida, 
compreendeu? Convidou-me para ministrar as aulas de Desenho e 
Geografia. Ensinei Desenho e Geografia lá no Ginásio do Padre. Não, no 
Normal não. Eu era aluna, fui da primeira turma, e quando conclui continuei 
ensinando lá somente ao Ginásio. Logo depois que eu terminei o Curso 
Normal, em 57 [...] ele me chamou e me convidou, foi assim. [...] nessa época 
foi pessoalmente, ele me convidou pessoalmente. [...] Indicação, é, ele 
conhecia não é, por isso que eu fui aluna de lá e ele me conhecia, dizia que 
eu era boa aluna, que eu era bem procedida, mas eu já era mulher casada. 
(CARVALHO, 2017). 
 

Sua procedência, portanto, interferiu favoravelmente à sua contratação, 

significa que era de ―boa família‖.   
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A professora Dayse Maria Meira Britto (2017), quando questionada sobre o 

curso superior que fez, alegou que isto se deu após ter adentrado na profissão, 

quando já havia concluído o Curso Pedagógico, e se habilitado como professora 

primária. Sobretudo, explanou, ―Não, quando eu fui ensinar aí eu só tinha o curso de 

Ginásio [apesar de ter usado este termo, ela assumiu a docência após concluir o curso 

secundário como normalista], mas era uma aluna bem dotada em Desenho, 

responsável‖. E os contratos, eram efetivados, em sua memória, ―Como qualquer 

contrato de qualquer escola, contratava por tempo indeterminado; eu mesma fui 

contratada aí, levei 25 anos‖.    

Referente aos professores formadores alvos de nossa pesquisa os documentos 

e depoimentos nos levaram a crer que atuaram no Ginásio de Jequié e ministraram 

disciplinas que contribuíram para a formação matemática das normalistas os 

seguintes mestres: José Carlos Loureiro Monteiro e Maria Lúcia Martins Sampaio, 

Matemática; Odorico Motta Silveira e Lívia Eirado, Estatística; Maria Luiza Menezes 

Andrade, Dayse Maria Meira Britto e Antonino Emilien Louis Brionde67, Desenho. 

Enquanto que os professores designados para ministrar disciplinas pedagógicas 

eram: Rosely Cortes Quadros, Mariadélia Aguiar Ribeiro, Adelaide Rodrigues Lima, 

Dr. Manuel Jr. Pereira da Silva, Padre Leônides Spínola de Andrade, e Dr. José de 

Abreu Filho. 

Esses, participaram diretamente ministrando as disciplinas, entretanto, 

convém ressaltar que outros professores e os inspetores de ensino participaram na 

incumbência de observar as aulas de estágio das alunas, ou de preparo para a 

docência, principalmente as realizadas no próprio Ginásio.  

A professora Rosely Cortes Quadros ministrou Didática; Mariadélia Aguiar 

Ribeiro lecionou Psicologia e Metodologia; Adelaide Rodrigues Lima ensinou além 

de Psicologia, Pedagogia; Dr. Manuel Jr. Pereira da Silva atuou nas disciplinas 

Noções de Psicologia Geral e lógica na série intermediária, e Psicologia; e Dr. José de 

Abreu Filho em Psicologia Geral. 

                                                           

67 Os depoentes se referem a ele de diferentes maneiras devido a pronúncia de seu nome, também 
encontramos ele escrito de maneiras distintas em documentos do Ginásio de Jequié, mas vamos usar 
este por ser o mais citado e condizente com sua nacionalidade francesa. 

 _____________________________ 
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É possível que tenham ministrado outras disciplinas, ou que outros 

professores tenham participado dessa formação específica, entretanto só desvelamos 

estas informações, e acrescente-se a isso uma observação, quando fizemos referência 

ao diretor, Padre Leônides Spínola de Andrade, através de depoentes, como um 

educador que assumia a sala de aula em algumas circunstâncias, descobrimos, que 

além de Psicologia Geral, ele conduziu aulas de Pedagogia da professora Adelaide 

Rodrigues Lima diversas vezes, ao menos em dois diários ele foi o mestre por mais 

de três meses.  

Quanto à habilitação destes mestres, os depoentes expuseram que as 

professoras tinham formação no Curso Pedagógico e o professor Dr. Manuel Jr. 

Pereira da Silva era promotor. Fazemos alusão mais uma vez à professora Mariadélia 

Aguiar Ribeiro que foi mencionada pelo professor Milton Rabelo como 

Coordenadora pedagógica.  

Em alguns diários não foi possível reconhecer o professor (a), mas observamos 

que em determinados casos a disciplina foi compartilhada por mais de um docente 

em regime de substituição. 

Em se tratando dos saberes, as alunas afirmaram que havia no seio das 

próprias disciplinas pedagógicas o trato dos saberes de outras disciplinas, da 

formação geral, entre elas a Matemática, e que sempre remetiam às respectivas aulas, 

o que no caso específico da Matemática nem sempre era uma referência ou um 

exemplo a ser seguido por elas. Isso nos faz considerar também que na própria 

Matemática enquanto formação geral havia o trato da matemática para ensinar, ou seja, 

a forma como o professor propunha ensinar os saberes matemáticos em sala de aula 

servia como dicas nesse sentido.   

As depoentes fizeram uma reflexão e externaram que além dos professores 

não terem formação específica na área, a metodologia de ensino dos professores de 

Matemática, Desenho e Estatística interferiu de modo substancial em seu 

aprendizado.  

Sônia Bahiense Braga (2018), a respeito disso, ressaltou que seu professor de 

Matemática, Monteirinho, ―Era Engenheiro, então nós éramos o quê, a gente tinha 

que acompanhar. Como a gente ia acompanhar um engenheiro gente? E a 
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metodologia dele era dele, era outra‖. Ela confirmou sobre seu método de aulas 

expositivas ―[...] as aulas de Monteirinho por incrível que pareça era, agora eu, por 

exemplo, a Matemática eu tinha receio até se ele dissesse assim: dois e dois? Eu 

talvez não falasse. Eu tinha medo de não acertar, não acertar a resposta‖. (BRAGA, 

2018).  

Presumimos que tenha havido influência em termos de domínio afetivo, que 

pode ser uma possível justificativa para a falta de atitude matemática68 por parte da 

aluna. Segundo a mesma o grau de dificuldade das atividades e dos exercícios do 

livro era muito alto, e completou que,  

 
Estatística já no Normal com o Professor Dr. Odorico, era o quê? Biólogo. 
Ah, mas ele… Ave Maria. Sabia, [passar o conteúdo] agora a dicção era 
horrível. Minhas notas de Estatística são todas baixas. Não me pergunte, eu 
passava, fazia o essencial para passar e não conseguia um extra. (BRAGA, 
2018). 
 

Disso retiramos que havia o ensino de saberes que deveriam ser ensinados em 

sala de aula, como isto era processado é que não perpassa necessariamente pelos 

saberes para ensinar. Fazemos esta análise com base no que Pimenta e Lima (2011) 

abordam sobre a formação de professores, situando a prática como imitação de modelos 

como uma das formas de aprender, e apontando que,  

  
O exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que se trata de 
aprender a fazer ‗algo‘ ou ‗ação‘. A profissão de professor também é prática. 
E o modo de aprender a profissão, conforme a perspectiva da imitação, será 
a partir da observação, imitação, reprodução e, às vezes, reelaboração dos 
modelos existentes na prática consagrados como bons. Muitas vezes nossos 
alunos aprendem conosco nos observando, imitando, mas também 
elaborando seu próprio modo de ser a partir da análise crítica do nosso 
modo de ser. Nesse processo escolhem, separam aquilo que consideram 
adequado, acrescentam novos modos, adaptando-se aos contextos nos quais 
se encontram. Para isso, lançam mão de suas experiências e dos saberes que 
adquiriram. (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 35, grifos dos autores). 

  

                                                           

68 Atitude é empregada aqui como um conceito psicológico, de caráter cognitivo, definida por Brito 
(1996, p.11, grifo da autora), ―[...] como uma disposição pessoal, idiossincrática, presente em todos os 
indivíduos, dirigida a objetos, eventos ou pessoas, que assume diferente direção e intensidade de acordo com as 
experiências do indivíduo. Além disso, apresenta componentes do domínio afetivo, cognitivo e motor”. Para esta 
autora, as atitudes são, adquiridas, não estáveis, e sujeitas às influências da cultura que envolve o 
indivíduo, sendo que o professor, o ambiente da sala de aula, o método utilizado, e a auto-percepção 
do desempenho são alguns dos aspectos que influenciam as atitudes em relação à Matemática. 

 _____________________________ 
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A tarefa de formar é uma atividade humana específica que também requer a 

mobilização de saberes para sua concretização. Enquanto ferramentas de trabalho os 

saberes legitimam a formação, isto é, são os saberes para ensinar. Em outras palavras, 

são saberes multiformes que designam o objeto do trabalho, as práticas de ensino, e a 

instituição que delimita a atividade profissional. O formador-professor tem por ofício 

ensinar saberes, numa acepção mais abrangente do termo, com o suporte dos 

mesmos, outrossim, dos saberes didatizados69. (HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017). 

Nestes parâmetros, o agir dos professores das disciplinas de formação 

profissional estava relacionado à aplicação dos saberes didatizados aos saberes da 

formação geral. 

Quanto ao preparo para as aulas a professora Dayse Maria Meira Britto (2017) 

confirmou que mesmo de forma incipiente, o planejamento das aulas era feito, 

rotulou como fraco, ―Existia, não era muita coisa não, era meio fraco‖. 

A depoente Vilma Vieira Pereira (2018) comungou destas críticas e alegou ter 

sofrido consequências por sua falta de exigência já que durante sua formação não era 

tão requisitado ―[...] tanto é que quando eu fui para a Faculdade, depois que eu fui 

fazer Letras, eu fiz com o Inglês, eu senti muita dificuldade de fazer planejamento e 

fazer esses negócios porque não tinha‖.  

Acreditamos que a professora Dayse Maria Meira Britto esteja se referindo ao 

período em que lecionou, enquanto Vilma Vieira Pereira certamente se reporta à sua 

condição de aluna. A falta de exigência para com os professores pode ter interferido 

em suas atitudes para com as alunas em termos de coordenação e orientação 

pedagógica. 

Identificamos especificamente que o fazer metodológico do Ginásio de Jequié 

era sinônimo de rigor, disciplina, ordem, respeito, e que os processos pedagógicos – 

ao menos no início da formação – não eram tão ativos, pois as depoentes 

caracterizaram as aulas como predominantemente expositivas.  

Estas características refletem uma marca presente na cultura escolar revestida 

de seriedade, civismo e patriotismo as quais foram afirmadas por unanimidade pelos 

                                                           

69 Para esses autores, saberes didatizados são o mesmo que ―[...] enunciados comunicáveis e 
socialmente reconhecidos [...]‖ (HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017, p. 133). 

 _____________________________ 
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depoentes e que já tratamos no início deste capítulo. Com o passar do tempo estas 

práticas foram se dilatando assumindo outras feições menos rigorosas, como os 

registros encontrados na disciplina Didática Geral que denotam a participação das 

alunas nas aulas de forma mais expressiva:  

 
[...] Debate: como castigar os alunos? Resultados duma pesquisa sobre 
instituições escolares (pelos alunos); [...] (ARQUIVO DO GINÁSIO DE 
JEQUIÉ, DIÁRIO DE DIDÁTICA GERAL, 2ª SÉRIE, 1963).   
 
[...] Jogo educativo resultado de uma pesquisa feita pelas normalistas nas 
escolas da sede; [...] Estudo dirigido aplicação; Fantoche teatro; Fantoche 
aplicação; Teatro de máscaras; Dramatização; [...] Elaboração por equipe de 
diversas dramatizações; Dramatização - trabalho por equipe; [...] 
Conferência sobre Jardim de Infância por uma professora especializada no 
assunto; Série de conferências sobre jardim de infância. Jardim de Infância 
atividades livres e dirigidas. [...] Considerações a respeito de datas a serem 
festejadas nos Jardins; confecção de material para emprego nesse tipo de 
escola: jardins de infância [...]. (ARQUIVO DO GINÁSIO DE JEQUIÉ, 
DIÁRIO DE DIDÁTICA GERAL, 3ª SÉRIE, 1963). 

 

Não foi possível identificar os livros didáticos utilizados ao longo do curso, 

principalmente para o ensino de Matemática, mas cogitamos a possibilidade deles 

terem sido utilizados. Apesar das aulas se efetivarem mais de forma expositiva, os 

livros ou manuais didáticos contribuíram para a formação das normalistas.   

Darcy Andrade Ferreira (2018) relatou que não só as aulas de Estatística eram 

ministradas de forma expositiva, mas todas, segundo a depoente,  

 
[...] quase na Escola Normal não tinha livro não, era mais Didática com o 
professor e o aluno, expositivo [...] tinha professor mesmo que a gente 
copiava letra por letra, ela fazia questão dizendo, ditava a aula. Era como 
um ditado, ela dizia e a gente copiava, era a Prof.ª Adelaide. (FERREIRA, 
2018).  

 

Em relação a esse tópico Dinalva usou praticamente as mesmas palavras, 

segundo ela ―[...] era na tora70 [...]‖ o professor falava, ditava, ―[...] ia para o quadro 

de giz e a gente escrevia e lá vai, tinha livro, mas era muito difícil [...]‖ (FONSÊCA, 

2018).  

                                                           

70 É uma expressão popular equivalente a algo feito na marra, à força... Fonte: 
https://www.dicionarioinformal.com.br/na+tora/ 

 _____________________________ 
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Contudo, mesmo sendo recorrente a indicação de professores extremamente 

ativos quanto ao uso do quadro e também aulas ditadas, algumas normalistas 

citaram detalhes dos livros e fizeram comparações com os livros mais recentes, além 

de que em várias fotos no Ginásio – como as que seguem - elas aparecem com livros 

em suas mãos. Mesmo que estas imagens tenham se originado de poses para fotos, 

há uma forte impressão de que queriam transmitir uma percepção da profissão à 

qual estavam se preparando, ou seja, o livro em suas mãos denota uma representação 

de ―intelectualidade‖ relacionada à formação de professores. 

 

Figuras 11 e 12 – Normalistas exercitando a leitura 

Fonte – Arquivo Pessoal de Maria Bahiense Almeida 
 

As aulas eram mais expositivas. Nós não víamos os professores com livro 
também não, se usava era em casa para planejamento. Nós também não 
comprávamos não, era tudo copiado, não sabia se ouvia ou copiava, as aulas 
todas expositivas, e como era a primeira turma, era cobaia mesmo. 
(CARVALHO, 2017) 
 

Pelo exposto, percebemos que isto ocorreu na fase inicial e experimental do 

curso, como a própria aluna expôs, não abrangendo os treze anos de sua duração. 

Principalmente, ao considerarmos o que Sônia Bahiense Braga (2018) afirmou acerca 

de seu uso nas aulas de Matemática pelo professor Monteirinho no período em que 

foi aluna (1961 a 1963): ―Era rigorosamente no livro, tinha que utilizar, nós 

utilizávamos. Demais, para mim Matemática era. [Assegurando que as atividades e 

os exercícios do livro eram muito difíceis]‖. (BRAGA, 2018) 
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E a própria memória de Anísia Tourinho Simões de Carvalho (2017) nos traz 

mais informações sobre o uso incipiente do livro no início do curso,  

 
Só lembro-me do livro de inglês, os outros era só ouvir e copiar, no quadro 
quase não escrevia nada, malmente fórmulas de Física [...] Matemática usava 
muito o quadro para os cálculos. E tínhamos que nos virar em casa para 
estudar mais com livros que tivéssemos. (Carvalho, 2017). 
 

Ao que entendemos as aulas eram essencialmente ditadas, a professora Dayse 

Maria Meira Britto levou esta prática que recebera enquanto aluna para sua atuação 

como professora, nos afirmou com esta frase ―Eu dava os problemas, eu falava eles 

copiavam, eles faziam no caderno mesmo‖. (BRITTO, 2017).  

Basicamente, dar seguimento as práticas escolares predominantes, 

anteriormente citadas, e caracterizá-las como uma tradição escolar, foi o mesmo que 

anunciar no decurso dos anos, propósitos políticos de diferentes épocas, e também 

dar visibilidade à escola valorizando-a ante a população que viam-na como um lócus 

para desenvolver a moral e cultivar o conhecimento, condição necessária para a 

ascensão social.  (BALÃO, 2011) 

Reunimos informações especificamente dos professores de Matemática, 

Estatística e Desenho a partir dos depoimentos, dos documentos e da literatura, e 

organizamos um texto que encontra-se no Anexo O. Apesar de relacionarmos os 

professores às disciplinas que foram mencionadas, não descartamos a possibilidade 

dos mesmos terem lecionado outras disciplinas em turmas diversas do Curso 

Pedagógico, ou seja, o professor de Matemática pode ter ministrado aulas de 

Desenho e/ou Estatística e vice-versa. 
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CAPÍTULO 2 
SABERES RELACIONADOS AO ENSINO DE MATEMÁTICA NO 

CURSO PEDAGÓGICO DO GINÁSIO DE JEQUIÉ 
 

Este capítulo foi designado para abordar os saberes apropriados na formação 

matemática das normalistas do Ginásio de Jequié, ou seja, tratamos da matemática a 

ensinar e da matemática para ensinar para desvelar vestígios desses saberes que 

integraram as práticas pedagógicas dos professores formadores, em especial de 

Matemática e de disciplinas correlatas do Ensino Normal – Estatística e Desenho –, 

bem como de Pedagogia, Metodologia, Didática e Psicologia. Para além desses 

saberes, em alguns momentos abordamos também saberes para ensinar matemática, 

que de acordo com Bertini, Morais e Valente (2017, p. 68) se distinguem da 

matemática para ensinar, uma vez que esta, ―[...] se refere à objetivação de um saber 

matemático [...] Tal saber já contém, na sua própria caracterização concepções de 

ensino, de aprendizagem, do papel da escola num dado tempo histórico etc‖. 

O que perfazia a matriz curricular do Curso Pedagógico do Ginásio de 

Jequié? Que matemática a ensinar e para ensinar estavam atreladas à formação dos 

professores? O que a legislação educacional regulamentava a respeito? Quais 

vertentes pedagógicas balizavam o ensino? Estas questões são a base de análise 

daqui por diante, as quais nortearam a busca e o entendimento da cultura praticada e 

constituída por meio da matemática a ensinar e para ensinar às normalistas do Ginásio 

de Jequié no decorrer de sua existência.  

 

2.1- MATRIZES CURRICULARES DO CURSO 
 

É inegável o papel desempenhado pelas Escolas Normais no processo de 

profissionalização docente. O princípio norteador do Curso Normal era também a 

formação de professores que seriam habilitados para o ensino primário para além de 

outros fins; no Ginásio de Jequié isso não divergia, inclusive as normalistas formadas 

nessa instituição que exerceram a profissão atuaram inicialmente nesse nível de 

ensino, as que tiveram a oportunidade de ministrar aulas também em outros níveis 

de ensino, em sua maioria foi porque tiveram acesso a algum curso superior. 
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Algumas depoentes afirmaram ter desenvolvido atividades relacionadas à 

administração escolar, uma das três finalidades71 para esse ramo de ensino 

apresentadas de imediato no 1º artigo pela Lei Orgânica do Ensino Normal (BRASIL, 

1946a) ao introduzir seu texto.  

Os apontamentos de Valente (2015) denotam que a Matemática ensinada 

pelo professor nos primeiros anos escolares tratava dos saberes elementares, 

justificando inclusive que sendo escola elementar, a denominação desse nível de 

ensino era indicativa disso; ela é fruto de duas vertentes distintas, que concebem o 

elementar de modo contrário. Segundo Trouvé (2008 apud VALENTE, 2015, p. 77, 

grifo nosso), ―Há, então, duas fontes filosóficas para a compreensão do saber 

elementar: uma fonte racionalista e uma corrente empirista72, notando-se que elas não 

resultam no mesmo modelo pedagógico‖. Essas duas concepções segundo o autor, 

apesar de diferentes, convivem há muito tempo com as pedagogias, os saberes e a 

formação de professores; sua melhor configuração remonta aos fins do século XIX, 

mas sua história teve início com a descontinuidade do ideário iluminista e com o 

estabelecimento de uma contracultura pedagógica, que foi sustentada pelas 

pedagogias modernas, de pilares empiristas, identificadas pelas pedagogias intuitiva 

e escolanovista, assim, a Matemática na formação dos professores subordina-se aos 

sujeitos que serão educados por ela; ela está muito mais atrelada ao contexto de 

ensino do que precisamente ao matemático. (VALENTE, 2015). 

Levando em consideração que as disciplinas escolares além de perfazer o 

currículo constituem os saberes, ou seja, os conteúdos curriculares, que se 

                                                           

71 ―Art. 1º. O ensino normal, ramo de ensino do segundo grau, tem as seguintes finalidades:  
1. Prover à formação do pessoal docente necessário às escolas primárias.  
2. Habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas.  
3. Desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância‖. (BRASIL, 
1946a). 
72 Em relação a essas fontes filosóficas, Trouvé (2008) afirma: ―Esquematicamente, diremos que a 
pedagogia de tradição racionalista coloca no centro de suas concepções os valores e ideais da Razão e 
do Saber, enquanto que a pedagogia de tradição empirista privilegia antes de tudo a Experiência e o 
Sujeito. Nesse sentido, a primeira será mais universal e ‗objetivista‘; e a segunda, será muito mais 
particularista e ‗subjetivista‘. Esta diferença que, de fato, implica numa oposição, permite 
compreender o fato de que, se as duas tradições estão em acordo quanto ao início das aprendizagens 
pelos elementos de um saber os mais simples, uma e outra não compartilham da mesma concepção do 
‗simples‘ e do ‗elementar‘. Efetivamente, a primeira considera que o ‗simples‘ reside na abstração, 
enquanto que a segunda estima que o simples reside na ‗concretude‘‖. (TROUVÉ, 2008 apud 
VALENTE, 2015, p. 77, grifos no original). 

 _____________________________ 
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materializam no fazer pedagógico, recorremos a Chervel (1990) para fundamentar a 

importância da disciplina enquanto elemento histórico constituinte da cultura 

escolar. O autor defende que somente após os primeiros anos do século XX que o 

termo ―[...] passa a significar uma ‗matéria de ensino suscetível de servir de exercício 

intelectual‘‖. (CHERVEL, 1990, p. 179, grifo do autor). 

A explicação usada por Chervel para a ligação entre aluno e disciplina é que 

―As disciplinas são esses modos de transmissão cultural que se dirigem aos alunos‖. 

(CHERVEL, 1990, p. 186). 

A partir dessas ideias partimos em procura do que compreendia o currículo73 

da Escola Normal. A busca pelas disciplinas, sua distribuição ao longo das séries, 

carga horária, e organização de conteúdos retrataram o enfoque do curso e quais 

saberes a ensinar e para ensinar eram privilegiados.  

Vale reforçar que no princípio o curso estudado era organizado em uma Série 

Intermediária e duas do Pedagógico, e depois passou a ser apenas três Séries do 

Pedagógico. 

Questionada sobre o porquê da distribuição inicial do curso em Série 

Intermediária e 1º e 2º ano Pedagógico, a normalista Anísia Rosa respondeu que o 

Intermediário abordava questões gerais da formação onde havia Química, Física, 

Biologia, Matemática, e o Pedagógico era mais específico, mais voltado para a 

formação. ―[...] era primeiro o intermediário depois os dois anos pedagógicos com 

disciplinas do profissional [...]‖ (CARVALHO, 2017). 

Valente (2017a, [n.p.], grifo do autor) ao ponderar sobre os pressupostos que 

delimitam os saberes, presume que existe ―[...] a ‗matemática a ensinar‘ como um 

saber advindo do campo matemático, reunindo uma gama de conteúdos que devem 

ser aprendidos por aqueles que estão em processo de formação‖. O autor analisa que 

de acordo com o nível de ensino estes saberes matemáticos, os da escola básica, 

assumem características de um saber considerado de cultura geral, e, portanto, 

necessários à formação do cidadão escolar.  Por outro lado, o mesmo admite também 

                                                           

73 Neste trabalho concebemos currículo a partir de Moreira e Candau (2007, p. 18), que lhe define 
como: ―[...] as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações 
sociais, e que contribuem para a construção das identidades de nossos/as estudantes‖. 

 _____________________________ 
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que há a matemática para ensinar, isto é, aquela referente ―[...] a um saber específico, 

um saber do profissional da docência, uma ferramenta do ofício de ser professor‖. 

(VALENTE, 2017a, [n.p.]). 

As disciplinas que integravam a 1ª série do Curso Pedagógico do Ginásio de 

Jequié no primeiro ano de funcionamento da Escola Normal, ou seja, o 1º ano em 

1954, eram: Português, Inglês, Matemática, Biologia, Química, Física, Direito, 

Psicologia, Desenho, Canto Orfeônico e Educação Física74. No ano seguinte, as 

disciplinas supracitadas permaneceram na 1ª série do curso, com a mesma 

nomenclatura, 1ª Série Intermediária75, e as séries sequenciais foram denominadas de 

1º e 2º Ano Pedagógico, sendo esta última ofertada a partir de 1956. 

De 1955 até 1961, a 2ª série do curso, denominada 1º Pedagógico possuía como 

disciplinas a seguinte organização: Higiene, Canto Orfeônico, Desenho, Estatística e 

Administração Escolar, Literatura, Metodologia, Psicologia, Pedagogia, Sociologia, 

Educação Física.  

A partir de 1956, o 2º ano Pedagógico, e última série do curso, tinha em sua 

configuração disciplinas como: Artes Industriais, Pedagogia, Estatística, 

Metodologia, Canto Orfeônico, Sociologia, Psicologia, Puericultura e Educação Física. 

Estas perduraram até o ano 1961. 

E, por fim, a partir de 1962 até a extinção do Curso Pedagógico, os vestígios 

são afirmativos quanto a uma reforma curricular do curso no Ginásio que sofreu 

modificações76que perduraram até o findar da última turma até o findar da última 

turma, deste modo, as séries foram ofertadas nomeadas simplesmente como 1ª, 2ª e 

3ª séries Pedagógico. 

Especulamos a possibilidade de ter havido nesse período alguma 

modificação legislativa que fundamentasse esta alteração no currículo, deste modo, 

                                                           

74  Esta disciplina foi detectada por meio de diários específicos, apesar de não estar relacionada nas 
atas. 
75 As disciplinas e nomenclatura da série foram mantidas até 1961 quando o currículo foi 
reorganizado. Há registros em diários apenas como Curso Normal, mas observamos listas de pontos 
do ano 1954 em que a 1ª série já era chamada Intermediária, e o Curso Pedagógico. Mantivemos a 
escrita da forma como localizamos nos documentos.  
76 Desenho em alguns momentos era Aplicado; Ciências foi substituída por Biologia; e Didática que foi 
Geral e por vezes Especial. 

 _____________________________ 
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encontramos um Projeto77 de Reorganização do Ensino Normal da Bahia, contudo 

não descobrimos nenhum indicativo de que tal proposta tenha se concretizado em 

lei. E em 16 de setembro de 1963 foi promulgada a Lei Orgânica do Ensino do Estado 

da Bahia78, de nº 1962-A pautada no Projeto Anisio Teixeira esboçado em 1947, e no 

Substitutivo José Mariani79 estruturado mediante um Parecer (BAHIA, 1962b) da 

Comissão da ALBA80 ressoando nesta lei, na qual o ensino no Estado devia ser 

ajustado ao que estabelecia a LDB de 1961. Faz-se necessário ressaltar que nesta lei há 

uma seção81 reservada para tratar do Ensino Normal. Diante do exposto, 

consideramos que em meio ao período correspondente à reforma no Curso 

Pedagógico do Ginásio de Jequié parece não ter havido uma lei estadual a este 

respeito, quiçá federal. 

 O currículo do Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié não foi uniforme, no 

que tange às disciplinas, como já foi apontado aqui. Desta forma interrogamos: Tais 

mudanças foram significativas? Interferiram de modo substancial na formação das 

normalistas? Tais questionamentos direcionaram a análise que apresentamos na 

sequência. Os quadros adiante foram elaborados no intuito de abordarmos a 

configuração deste currículo e assim favorecermos sua melhor visualização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

77 ―A Secretaria de Educação da Bahia enviou no corrente ano ao INEP, para receber sugestões, um 
anteprojeto de lei do ensino normal. Foi incumbido de relatá-lo o Assistente da Divisão de Estudos e 
Pesquisas Educacionais do CBPE, professor Paulo de Almeida Campos, que emitiu o parecer aqui 
divulgado‖. (CAMPOS, 1958). 
78 Revogada pela Lei nº 2463 de 13 de setembro de 1967 (BAHIA, 1967). 
79 Substitutivo ao Projeto de Lei nº 773-50. (BAHIA, 1962b). 
80 Comissão Especial de Leis Complementares da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. 
81 Secção IV do capítulo III no título II. (BAHIA, 1963). 
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Quadro 1 – Distribuição das disciplinas no Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié de 1954 a 1963 
 

 1954 
1955 a 
1961 

1955 a 
1961 

1955 a 
1961 

1962 
Pedagógico 

1963 
Pedagógico 

 

N
o

rm
al

 

 I
n

te
rm

ed
iá

ri
a

 Interme
- diária 

Pedagógico 

1ª 
Série 

2ª 
Série 

3ª 
Série 

1ª 
Série 

2ª 
Série 

3ª 
Série ou 

1º ano 

1ª Série 
Ou 

2º ano 

2ª Série 
ou 

3º ano 

Org. Soc. e 
Política82 

    X   X   

Desenho X X X    Aplicado   X 

Matemática X X   X   X   

Estatística   
Est.Adm. 

Esc.83 
X  X X  X X 

Iniciação 
as Artes 

   
Artes 

Industriais 
 X   X  

Economia e 
Direito 

X X         

Literatura   X        

Higiene   X   X   X  

Ciências     X      

Biologia X X      X   
História da  
Educação      X   X  

Inglês X X         

Psicologia X X X X X X X X X X 

Metodologia   X 
Metod. 84 e 

Didática 
      

Canto 
Orfeônico X X X X       

Puericultura    X   X   X 

Pedagogia   X X       

Didática      Geral Especial  Geral Geral 

Física X X         

Química X X         
Geografia do 

Brasil      X   X   

História do 
Brasil     X   X   

Português X X   X X X X X X 

Sociologia   X X   X   X 
Educação 

Física X X X X X X X X X X 

Fonte: Elaboração própria com base nas fontes da pesquisa. 

                                                           

82 Organização Social e Política 
83 Estatística e Administração Escolar 
84 Metodologia e Didática 

 _____________________________ 
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Quadro 2 – Distribuição das disciplinas no Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié de 1964 a 1966 
 

 1964 1965 1966 

      1ª Série   2ª Série 3ª Série  1ª Série  2ª Série 3ª Série 1ª Série   2ª Série 3ª Série 

 Pedagógico Pedagógico Pedagógico 

Desenho   X   
Desenho 
Aplicado 

 
 
 

Rec.85 
Audiov. 

Iniciação 
Artes 

 X   X   X  

Matemática X   X   X   

Estatística  
Mat. e 
Est.86 

Est. e 
Adm. 
Esc.87 

 
Mat. 
e Est. 

Est. e 
Adm. 
Esc. 

 
Mat. e 

Est. 

Est. e 
Adm. 
Esc. 

Biologia X   X   X   

Puericultura   X   X   X 

Higiene  X   X   X  

Didática 
Geral 

 X X  X X 
X 

histórico 
X 

histórico 
 

Didática 
Especial 

       
X 

atas 
X 

Atas 

Geografia 
do Brasil e 
da Bahia 

X   X   X   

Português X X X X X X X X X 

História do 
Brasil e da 

Bahia 
X   X   X   

História 
da Ed.88 

 X   X   X  

Psicologia X X X X X X X X X 

Sociologia 
da 

Educação 
  X   X   X 

Org. Soc. 
Política89 

X   X   X   

Educação. 
Física 

X X X X X X X X X 

Fonte: Elaboração própria com base nas fontes da pesquisa. 

                                                           

85 Recursos Audiovisuais 
86 Matemática e Estatística (considerem para as demais presentes no quadro). 
87 Estatística e Administração Escolar (considerem para as demais presentes no quadro) 
88 História da Educação, disciplina implementada após a reorganização do curso e ministrada 
juntamente com Filosofia, segundo horário disposto no relatório de 1964. 
89 Organização Social e Política 

 _____________________________ 
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As disciplinas que se mantiveram intactas, em termos de nomenclatura, desde 

o início foram: Psicologia, e Educação Física, em todas as séries; Biologia, e 

Matemática, na 1ª série; Higiene, na 2ª série; Puericultura, na 3ª série; e Português da 

1ª série, estendida para todas as séries de 1962 em diante. 

Chamamos atenção para as que sofreram alteração após a mudança curricular 

sendo retiradas completamente do curso: Inglês, Economia e Direito, Química, e 

Física da 1ª série; Literatura da 2ª série; Pedagogia das duas últimas séries, e Canto 

Orfeônico de todas as séries. 

Das que foram inseridas passando a integrar o rol de disciplinas destacam-se: 

História do Brasil, e Organização Social e Política na 1ª série; Iniciação as Artes, e 

História e Filosofia da Educação, na 2ª série. 

Reiteramos que Português foi uma das que passaram por variação, pois da 1ª 

série passou a compor todas as séries. Educação Física, apesar de não estar registrada 

em atas de provas e históricos escolares, fez parte de todas as séries conforme diários 

de classe encontrados, depoimentos das alunas, e fichas de avaliação 

física/biomédica. As disciplinas Geografia do Brasil, e História do Brasil foram 

introduzidas a partir de 1962 e em 1964 passaram a incluir também a terminologia 

―da Bahia‖, conjecturamos que esta alteração deu-se em conformidade com a Lei90 nº 

1962-A de 16 de setembro de 1963, publicada pelo estado da Bahia com 

normatizações para o ensino. 

Ponderando sobre a Lei Orgânica do Ensino Normal que listou (art. 8º) para os 

três anos do curso de formação de professores primários a base mínima de 

disciplinas, sendo,  

  
Primeira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Física e química. 4) Anatomia 
e fisiologia humanas. 5) Música e canto. 6) Desenho e artes aplicadas. 7) 
Educação física, recreação, e jogos.  
Segunda série: 1) Biologia educacional. 2) Psicologia educacional. 3) Higiene 
e educação sanitária. 4) Metodologia do ensino primário. 5) Desenho e artes 
aplicadas. 6) Música e canto. 7) Educação física, recreação e jogos.  

                                                           

90 ―Art. 71 Na complementação das disciplinas obrigatórias para o Ensino Normal, o Conselho 
Estadual de Educação e Cultura deverá levar em conta a necessidade de serem escolhidas matérias 
que atendam às realidades sócio-culturais, geo-econômicas e históricas da Bahia, dentro da realidade 
brasileira, e as modernas técnicas de ensino‖. (BAHIA, 1963). 

 _____________________________ 
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Terceira série: 1) Psicologia educacional. 2) Sociologia educacional. 3) 
História e filosofia da educação. 4) Higiene e puericultura. 5) Metodologia 

do ensino primário. 6) Desenho e artes aplicadas. 7) Música e canto, 8) 
Prática do ensino. 9) Educação física, recreação e jogos. (BRASIL, 1946a, 
grifos nossos). 

 

A análise do histórico das alunas, das atas de provas, dos diários, e das listas 

de pontos para exames nos conduziu à conclusão de que o currículo do Curso 

Pedagógico do Ginásio de Jequié no período de 1954 a 1961 era composto por 

disciplinas de caráter geral ofertadas no início do curso - a exemplo de Química, 

Física - e de caráter profissional ministradas principalmente nas últimas séries – 

como Metodologia e Pedagogia. Por outro lado, com a reestruturação curricular 

realizada a partir de 1962 apresentada nos quadros 1 e 2, nota-se que esta formação 

profissional mais específica foi alargada caracterizando o curso como um todo. 

Psicologia Educacional, Sociologia Educacional, Higiene Escolar, Filosofia da 

Educação, Metodologia ou Didática e Prática de Ensino são citadas por Afro do 

Amaral Fontoura (1960) como cadeiras de formação pedagógica que precisavam de 

atenção maior a fim do ensino das Escolas Normais continuar elevado.  

Quanto a essa discussão, Bertini, Moraes, e Valente (2017, p. 13) evidenciam 

que mesmo a formação de professores oferecida em nível superior, 

 
[...] os saberes para o exercício docente se firmam a partir de uma base de 
formação de cultura geral dada nos estudos secundários, sendo a formação 
profissional dada pelos estudos pedagógicos. Neles estão presentes os 
saberes para ensinar, sobretudo nos ensinos de pedagogia teórica e prática, 
psicologia, ciências da educação, aos quais se ligam também as didáticas e 
metodologias das diferentes disciplinas escolares.  
 

Assim, percebemos que o proposto na Legislação (BRASIL, 1946a) coaduna-se, 

com o implementado no Ginásio, já que tais disciplinas foram em sua maioria 

contempladas principalmente na fase inicial do curso, até 1961, mesmo que em séries 

adversas; a partir daí a apropriação da lei já correspondia mais a um aumento de 

disciplinas da formação profissional. Destacamos, sobretudo, a ênfase na formação 

profissional uma vez que as disciplinas de cunho pedagógico se concentravam mais 

nas últimas séries, permanecendo as de formação geral reservadas para a série 

inicial, e outras sendo suprimidas totalmente como aconteceu com Química, Física, 

Canto, Inglês, e Literatura. 
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Referente a esta formação geral no início do curso e da formação profissional 

nos anos finais, especificamente nas Escolas Normais da Bahia a reforma91 

impulsionada ao ensino em 1925, segundo Anísio Spínola Teixeira (1928), já 

apresentava essa organização, uma vez que, 

 

O curso normal, propriamente dito, conservou os quatro annos de estudo, 
de gráu secundario, sendo reorganizado no sentido de se destinarem dois 
annos á cultura geral e propedeutica e os dois restantes á cultura 
estrictamente profissional, sobretudo o ultimo em que o trabalho do curso se 
funda no ganho da pratica escolar e de ensino. (TEIXEIRA, 1928, [n.p.])  

 

Já fizemos alusão no capítulo 1 acerca da formação tanto geral quanto 

profissional concedida pelas Escolas Normais. Aqui reafirmamos e acrescentamos 

por meio dos autores Bertini, Moraes e Valente (2017), e a dinâmica que caracterizou 

o currículo,  

Tendo em conta a formação dada pelas escolas normais, ao longo do tempo, 
ampliam-se os estudos, o número de anos de formação, com domínio dos 
saberes de formação geral, dada pelas disciplinas escolares, mesmo que, com 
o passar dos anos, tenha-se uma inserção progressiva dos saberes 
profissionais, dos saberes para ensinar. (BERTINI; MORAES; VALENTE, 2017, 
p. 13, grifo dos autores) 
 

Essa colocação desses autores foi percebida no Ginásio de Jequié, isto é, que 

inicialmente havia uma quantidade maior de disciplinas de formação geral e depois 

houve uma inserção gradativa dos saberes profissionais. 

Neste sentido, Ortiz (2014, p. 46) demarca que ―O deslocamento dos 

conteúdos a serem ensinados para os métodos e processos de ensino marcou as 

mudanças curriculares, com destaque para as características da escola renovada 

indicadas nos documentos legais [...]‖. Concordamos com a autora de que isso não 

implica em sua presença nas práticas pedagógicas cotidianas, já que prescrição legal 

não significa efetivação e que é preciso considerar cada realidade empírica na 

identificação destas práticas.  

Percebemos assim o percurso que o Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié 

seguiu e nos aproximamos mais de sua cultura escolar levando em consideração que, 

a história das disciplinas escolares, segundo Julia (2001), 

                                                           

91 Lei n.1.846, de 14 de agosto de 1925, que reformulou a Instrução Pública do Estado da Bahia, e 
decreto estadual n. 4.312/25 que Regulamentou o Ensino Primário e Normal. 

 _____________________________ 
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Ela tenta identificar, tanto através das práticas de ensino utilizadas na sala 
de aula como através dos grandes objetivos que presidiram a constituição 
das disciplinas, o núcleo duro que pode constituir uma história renovada da 
educação. Ela abre, em todo caso, para retomar uma metáfora aeronáutica, a 
―caixa preta‖ da escola, ao buscar compreender o que ocorre nesse espaço 
particular.  (JULIA, 2001, p. 13 grifo do autor). 

 

Referente à mudança curricular efetivada a partir de 1962 observamos uma 

semelhança de reorganização entre as duas Escolas Normais de Jequié, a pública e a 

privada, a exemplo da associação de Matemática com Estatística no 2º ano em dado 

momento, e a oferta de Desenho, e por vezes Desenho Aplicado. Outro dado 

coincidente em ambos os Ginásios foi a supressão das disciplinas Física e Química, e 

a substituição da disciplina Metodologia pela disciplina Didática Geral/Especial. 

Encontra-se na Lei nº 737 de 22 de Setembro de 195592 a normatização de que 

―Art. 4º. O curso normal nos estabelecimentos de ensino do interior, oficiais ou 

particulares do próximo ano letivo, terá o mesmo currículo adotado para os cursos 

da Capital93―. (BAHIA, 1955). E em atendimento a este artigo, a lei nº 1629 de 23 de 

fevereiro de 1962 decretou que, ―Art. 7º Os cursos pedagógicos dos Institutos de 

Educação previstos no 3º Artigo94, e os demais em funcionamento no Estado, 

manterão currículo, organização, equivalência e equiparação vigente com os do 

Instituto de Educação Isaías Alves [...]‖ (BAHIA, 1962a). Logo, presumimos que esta 

resolução tenha influenciado o Ginásio do Padre mesmo sendo dirigida aos Institutos 

oficiais.  

  Analisando a legislação federal (BRASIL, 1961) pontuamos que a LDB de 

1961, mesmo rezando que os sistemas de ensino precisam atender à variedade dos 

                                                           

92 Dispõe sobre a instalação de Escolas Normais oficiais e escolas técnico-profissionais no interior do 
Estado, e dá outras providências. 
93 Ortiz (2014) aponta as reformas direcionadas por Anísio Teixeira no Distrito Federal em 1932 por 
meio do Decreto nº 3.810, de 19/03/1932, no intuito de organizar um curso que de fato preparasse 
para o magistério, bem como por Fernando de Azevedo em São Paulo com o Decreto nº 5.884, de 
21/04/1933, em que as mesmas afetaram a estrutura da Escola Normal centrando o currículo de 
formação de professores exclusivamente nas disciplinas pedagógicas. A autora comenta a 
interferência destas reformas espelhadas para outros estados até a Lei n. 5.692/1971.  
94 ―Art. 3º A Escola Normal de Feira de Santana, a Escola Normal de Euclides Dantas, em Vitória da 
Conquista, a Escola Normal de Caetité e a Escola Normal Régis Pacheco, em Jequié, ficam 
transformadas em Institutos de Educação, respectivamente com as denominações de Instituto de 
Educação Gastão Guimarães, em Feira de Santana, Instituto de Educação Euclides Dantas, em Vitória 
da Conquista, Instituto de Educação Anísio Teixeira, na Cidade de Caetité e Instituto de Educação 
Régis Pacheco, em Jequié‖. (BAHIA, 1962a). 

 _____________________________ 
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cursos, e garantir a flexibilidade dos currículos e articulação dos vários graus e 

ramos, no art. 9º estabelece como uma das atribuições do Conselho Federal de 

Educação ―e) indicar disciplinas obrigatórias para os sistemas de ensino médio [...]‖ e 

fixando no art. 35º que ficaria a cargo dos ‖[...] conselhos estaduais de educação 

completar o seu número e relacionar as de caráter optativo, que podem ser adotadas 

pelos estabelecimentos de ensino [até o máximo de duas].‖, mas que ambos ―[...] 

definirão a amplitude e o desenvolvimento dos seus programas em cada ciclo‖. Na 

Bahia, as adequações para atendimento do estabelecido na LDB de 1961 foram 

aprovadas em 1963, por meio da Lei Orgânica do Ensino do Estado da Bahia, de nº 

1962-A, anteriormente mencionada. 

Não foram encontradas maiores informações especificamente a respeito desta 

movimentação do currículo, porém, Tanuri (2000) nos fornece comentários 

relacionando os Conselhos a esta situação, e julgamos haver interferência nesse 

sentido, ou seja,  

Ademais, com a atribuição aos Conselhos Estaduais de fixar disciplinas 
complementares e arrolar optativas a serem escolhidas pelos 
estabelecimentos de ensino, há um crescimento do número de disciplinas de 
formação técnico-pedagógica nos currículos das escolas normais. 
Relativamente ao currículo anterior, notam-se uma diversificação das 
metodologias e práticas de ensino e o aparecimento de algumas disciplinas 
novas em alguns currículos, como administração e organização escolar. 
(TANURI, 2000, p. 79) 

 

2.2- OS SABERES PARA A FORMAÇÃO MATEMÁTICA NAS DISCIPLINAS DO       
CURSO PEDAGÓGICO DO GINÁSIO DE JEQUIÉ. 

 

O que versamos tem a ver com o que Hofstetter e Schneuwly (2017) postulam, 

ou seja, que para ensinar ou para formar é preciso dispor de saberes, aqueles os quais 

ensinar – saberes a ensinar -, mas também os saberes para ensinar – constitutivos do 

campo profissional - necessários a essa formação e percebemos a relevância de tratar 

dos mesmos tendo em vista que equivalem a ―[...] um saber específico, um saber do 

profissional da docência, uma ferramenta do ofício de ser professor‖. (VALENTE, 

2017a, [n. p.]), referentes a como e através de que ensinar, e aqueles atrelados a quais 

determinantes e prescrições ensinar. Sendo assim, nossa investigação também trilhou 

a busca desses saberes, mais precisamente a matemática a ensinar e para ensinar 
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presentes nas disciplinas da matriz curricular do Curso Pedagógico do Ginásio de 

Jequié, direcionados aos futuros professores primários dessa instituição de ensino.   

É através do ensino de saberes que o professor-formador pode formar o outro, 

os saberes a ensinar estão assim, atrelados à sua função, entendida num vasto sentido 

com o subsídio de saberes, de enunciados comunicáveis e socialmente reconhecidos, 

ou seja, pelo aporte de saberes didatizados. (HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017). Os 

saberes a ensinar, segundo Bertini, Moraes, e Valente (2017, p. 11) foram 

sistematizados pela ERHISE95 como ―[...] saberes produzidos pelas disciplinas 

universitárias, pelos diferentes campos científicos considerados importantes para a 

formação dos professores [...]‖. 

Em relação à matemática a ensinar e para ensinar presente nas Escolas Normais, 

Valente (2012) argumenta que desde a segunda fundação da Escola Normal de São 

Paulo, no início do século XIX, as obras francesas que dão parâmetros à matemática 

do curso secundário e do ensino de preparatórios foram utilizadas também no ensino 

normal, muitas vezes de modo indireto, servindo como manuais para a elaboração 

de programas e livros para a formação matemática de normalistas, lembrando que a 

formação dos professores de Matemática desse tempo era relacionada às escolas de 

engenharia. Isso identifica a permanência da cultura escolar matemática do curso 

secundário no ensino normal. 

Este período deixou como herança para o currículo escolar brasileiro os 

seguintes conteúdos matemáticos: ―[...] no primário, as quatro operações aritméticas; 

no secundário, estudos propedêuticos de aritmética, álgebra, geometria, 

trigonometria e mecânica‖. (DIAS, 2011, p. 5).  

Intencionando apreender a matemática presente na formação das normalistas, 

considerando que ―A escolha dos saberes e a sua transformação em saberes a ensinar 

é o resultado de processos complexos que transformam fundamentalmente os 

saberes a fim de torná-los ensináveis‖. (HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017, p. 133), 

nos debruçamos a analisar os documentos encontrados e inferimos que referente aos 

conteúdos ministrados especificamente em Matemática, Desenho e Estatística, não 

                                                           

95 Equipe de Pesquisa em História das Ciências da Educação. 

 _____________________________ 
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encontramos diários de classe anteriores ao ano 1961, os achados tratam-se da 

transição em que foi alterado o currículo, conforme descrevemos anteriormente. 

Entretanto, as listas de pontos para exames presentes no relatório do ano de 1956 

subsidiaram a análise da primeira organização curricular do curso.  

 

2.2.1- Disciplina Estatística  
 

Em relação à Estatística nos interessou buscar entender o que motivou a 

inclusão dessa disciplina especificamente no Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié, 

e com qual finalidade. Seria o reflexo da conjuntura da época uma vez que no 

período de desenvolvimento do Curso – 1954 a 1966 – estava havendo uma ebulição 

de discussões sobre os programas de ensino de Matemática? Seria relacionada a 

alguma vaga pedagógica? O Ginásio estaria acompanhando esses embates? A que 

nos referimos?   

Estamos acenando para os 5 primeiros Congressos Nacionais96  do Ensino da 

Matemática ocorridos, segundo Soares (2001), entre 1955 e 1966  nos quais ocorreram 

importantes discussões sobre programas e currículos (desde sua primeira edição) que 

culminaram com uma reformulação dos programas em conformidade com o ideário 

do Movimento da Matemática Moderna, um movimento de renovação curricular que 

adentrou o Brasil na década de 1960 e consolidou-se como uma alternativa para o 

ensino de Matemática por mais de uma década, e se enquadra como a mais 

conhecida entre suas reformas. 

Como desde o primeiro evento ocorrido no ano de 1955, constava entre os 

pontos previstos para debates o tema ―programas e currículos‖, podemos conjecturar 

que esta era uma temática que já vinha sendo motivo de reflexões e discussões. 

Entretanto, importa destacar que em relação aos programas para a formação de 

                                                           

96 O I.º Congresso Nacional de Ensino de Matemática no Curso Secundário realizado em Salvador 
(BA), em setembro de 1955. O II .º Congresso Nacional de Ensino de Matemática, transcorreu em 1957, 
em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O III .º Congresso Nacional de Ensino de Matemática 
desenvolveu-se no Rio de Janeiro, em 1959.  O IV.º Congresso Nacional de Ensino de Matemática teve 
como sede Belém (PA), em 1962. O Vº Congresso Nacional de Ensino de Matemática foi realizado em 
1966, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. (SOARES, 2001) 

 _____________________________ 
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professores primários esta discussão iniciou-se no IIº Congresso, tanto em uma tese97 

quanto nas comunicações, havendo uma específica envolvendo estatística intitulada 

―Programas de Matemática dos Cursos Normais‖ de autoria de Peixoto et al. (1957, 

p. 255). 

No que tange a conjuntura da época e sua influência sobre a necessidade do 

estudo da estatística na formação de professores, Osvaldo Sangiorgi em um livro cuja 

primeira edição foi publicada em 1955, na introdução do capítulo intitulado Noções 

de Estatística, apresentou os seguintes argumentos: 

 
Todo progresso do conhecimento humano é dominado modernamente pela 
noção de medida. Essa tendência, como não poderia deixar de ser, também 
fez-se notar na Psicologia, na Sociologia, na Educação e, de um modo geral, 
onde a medida dos fenômenos que se estudam é ponto fundamental na 
legitimidade dos resultados encontrados. A medição da inteligência, por 
exemplo, onde se destacam o experimentalismo de Wundt (1879) e a revisão 
da Escala de Binet (redistribuição dos Q.I. pela Universidade de Stanford, 
1937), foi possível graças a decisiva contribuição recebida pela estatística. 
(SANGIORGI, 1963, p. 202, grifos do autor) 

 

Assim, podemos interpretar que a relevância da Estatística na formação das 

normalistas está atrelada em grande parte à medição da inteligência, aspectos da 

psicologia educacional muito presente na formação das normalistas do Curso 

Pedagógico do Ginásio de Jequié como poderá ser observado na análise abordada na 

seção 2.3.4 deste capítulo.  

Na sequência apresentamos um quadro de conteúdos de diários de classe da 

disciplina Estatística nas três séries do Curso Pedagógico. 

 

Quadro 3 – Conteúdos elencados nos diários de Estatística, Estatística e Matemática, e Estatística e 
Administração Escolar. 

 

DISCIPLINA: Estatística 

1ª série Pedagógico 1961 
Professor: Odorico Motta  

DISCIPLINA: Matemática e 
Estatística 

2ª série Normal 1963 
Professor: Odorico Motta 

DISCIPLINA: Estatística e 
Administração Escolar 

3ª série Normal 1962 
Professor: Odorico Motta 

 Evolução histórica da 
Estatística. Conceito da 
Estatística 

 Utilidade ou aplicação da 

 Posição da Estatística entre as 
ciências 

 Evolução histórica da 
Estatística 

 Médias aritméticas – simples 
e ponderadas pelo processo 
longo, ponderada pelo 
processo breve 

                                                           

97 Título: Sugestões para Programas em Cursos de Aperfeiçoamento de Professores Primários. De 
autoria de: Odila Barros Xavier (1957). 

 _____________________________ 
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Estatística. Estatística 
definição e divisão 

 Fenômenos de massa ou 
coletivo processo estatístico 

 Levantamento estatístico 
apreciação e definição 
amostra representativa 

 Coleta de dados estatísticos 
boletins e fichas individuais 

 Apuração. Tabulagem 
 Como se escreve os números 

em Estatística. Zonas de um 
quadro estatístico  

 Arredondamentos ou 
aproximações numéricas 

 Séries Estatísticas 
 Exemplificação de séries 

Estatísticas 
 Termos numéricos- 

variedades 
 Distribuição de frequência: 

Frequências em geral 
absolutas acumuladas 
relativas e percentuais, rol  

 Intervalo total amplitude de 
classe número de classes 

 Amplitude, limites pontos 
médios. Gráficos, regras 
elementares.  

 Divisão dos gráficos, 
confecção de um gráfico em 
colunas 

 Gráfico em Barras. Gráfico de 
colunas compostas  

 Gráfico em setores de 
circunferência 

 Gráfico em setores 
retangulares. Gráfico 
cartograma 

 Gráficos pictóricos uma 
dimensão duas dimensões 

 Sistema de coordenadas 
cartesianas. Diagrama 
cartesiano 

 Sistema de coordenadas 
polares e diagramas polares 

 Histograma. Histograma de 
bases desiguais 

 Polígono de frequência. 
Curvas de frequência 

 Ogiva de Galton - crescente 
 Medidas estudo geral 

definição medias de posição 

 Objeto da Estatística e sua 
importância 

 Conceito da Estatística 
origem da palavra Estatística 
definições 

 Estatística divisão 
 Fenômenos estatísticos  
 Síntese Estatística coleta ou 

levantamento 
 Erros da Estatística 
 Apuração dos dados 

estatísticos 
 Tipos de tabelas, tabelas 

primitivas e derivadas 
 Tabelas mistas ficha 

individual 
 Variáveis funções apuração 

tabelas de numeração 
processo de exposição 

 Séries Estatísticas 
 Modalidades -suas 

variedades. Termos 
estatísticos. Rol 

 Observação: não pude 
continuar a aula por excesso 
de indisciplina 

 Distribuição de frequência 
 Cálculo de ponto médio 
 Formação de classes, 

tabulagem 
 Frequências definições e 

exemplos 
 Frequências acumuladas 

crescentes e decrescentes 
 Representação tabular 
 Arredondamento de 

números 
 Normas elementares para 

execução de um gráfico 
 Representação gráfica 

definições e interpretações 
divisão 

 Como escrever números e 
símbolos 

 Tipo e distribuição dos 
caracteres no cabeçalho 

 Generalidades s/ gráficos 
 Dissertação s/ escala 
 Gráfico em colunas 
 Gráfico em Barras teoria 
 Gráfico em Barras prática 
 Gráfico retangular ou em 

fitas 

 Mediana 
 Média harmônica 
 Média harmônica 

ponderada. 1º quartil, 2º, 3º 
quartil 

 Decis, centis 
 Moda pela fórmula 

de Czuber, King e Pearson 
 Valor prevalente 
 Determinação da moda num 

gráfico 
 Região central 
 Desvio médio de dados 

tabulados e não tabulados 
 Cálculo de desvio padrão de 

dados tabulados pelo 
processo longo, e processo 
breve. 

 Demonstrações de desvio de 
dados não tabulados 

 Coeficiente de variação 
 Índice de assimetria 
 Números índices 
 Índices aritméticos simples 
 Índice agregativo simples 
 Logaritmos 
 1ª e 2ª propriedades 

principais dos logaritmos 
 3ª e 4ª propriedades dos 

logaritmos: demonstração 
 Logaritmos de múltiplos e de 

decimais 
 Média geométrica pelos 

logaritmos 
 Média geométrica 

ponderada 
 Calcular o antilog de um nº 

fracionário 
 Calcular o logaritmo de um 

nº superior ao existente na 
tábua 

 Probabilidade, probabilidade 
arbitrária 

 Probabilidade composta. 

Acontecimento [?] 98 

Teorema do nome 
 Tabela de mortalidade, 

aplicação, cálculos 
 Coeficientes de 

probabilidade 
 Tabela de mortalidade 

aplicadas à vida provável, à 
vida [?] e a probabilidade de 

                                                           

98 O símbolo [?] equivale a algum termo/trecho incompreensível constante no diário de classe. 

 _____________________________ 
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discrepâncias desvios 
 Estudo Geral das medidas, 

média aritmética simples e 
ponderada 

 Média aritmética de valores 
absolutos e seguidos e de 
Valores em classes  

 Média aritmética pelo 
processo longo. Média 
aritmética pelo processo 
breve 

 Média aritmética Geral de 
diversas áreas de valores 
média harmônica 

 Gráfico retangular e 
circunferência 

 Cartograma representação 
gráfico pictórico 

 Diagrama cartesiano  
 Sistema de coordenadas  
 Representação de funções  
 Diagrama cartesiano com 

dois poligonais 
 Diagrama polar 
 Polígono de frequências 
 Histograma de bases iguais 
 Ogiva de Galton 
 Curvas de frequência  
 Séries simétrica e assimétrica 

uma [?] 

Fonte: Diários de classe do Arquivo do Ginásio de Jequié 
 

Assim, cumpre realçar que nos diários, propriamente ditos da disciplina 

Estatística, na 1ª série do Curso Pedagógico os registros não fogem do campo, pois 

denotam seus saberes específicos.  A 2ª série também introduziu com o estudo de 

Estatística, e ao que consta com profundidade, conteúdos prosseguidos também em 

amplitude na 3ª série.  

Estes mesmos conteúdos elencados no Quadro 3 constam nas listas de pontos 

para exames dos anos 1955 e 1956 (Anexo P); notamos relação dos saberes estatísticos 

com a futura atuação das normalistas, apesar da Estatística não integrar o rol de 

disciplinas posto pela Lei Orgânica do Ensino Normal, ela foi adotada pelo Ginásio. 

Essa realidade também foi observada em outros Cursos de Formação de professor 

primário como destaca Valente (2007). O professor Emerson Pinto de Araújo 

confirmou sua inclusão gradativa no Curso Pedagógico: ―Não, a Estatística depois 

começaram o ensino de Estatística, mas no início não, depois foi incluindo [...]‖ 

(ARAÚJO, 2017a). Apesar das nomenclaturas o ensino de Estatística era, em sua 

maioria, voltado especificamente para seus conteúdos conforme listamos no quadro 

anterior, esta disciplina se manteve nos dois anos finais do curso, isso desde o 

princípio.   

Destacamos que inicialmente as duas últimas séries eram denominadas 

Estatística, e Estatística e Administração Escolar, isso foi perceptível ao comparar o que 

constava nos diários de classe – constantes no quadro 3 -, nos históricos, nas atas de 

provas e nas listas de pontos (Anexo P). Contudo, após a reforma a 2ª série passou a 
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denominar-se Matemática e Estatística. Ressaltamos que apesar de registrar notas nas 

atas de provas como sendo de Matemática, a nomenclatura do diário da 2ª série em 

1963 é Matemática e Estatística e os conteúdos elencados são estritamente de 

Estatística. 

No diário de Estatística e Administração Escolar da 3ª série de 1962 também 

estão preenchidos conteúdos que se aplicam exclusivamente ao ensino de Estatística, 

a mesma nomenclatura consta nos históricos desta série, em todo o período. E na lista 

de pontos da 2ª série (1º ano Pedagógico) no relatório de 1956 consta a disciplina 

Estatística, contudo há indícios do ensino de Administração Escolar pelos pontos 

relacionados: confecção de uma ficha individual; turno; escolas maternais; escola 

infantil; administração escolar, entre outros. 

De 1964 a 1966 há atas de resultados finais preenchidas com a disciplina 

Matemática na 2ª série quando nos históricos aparece como Matemática e Estatística, 

anterior a isso existe uma padronização constando Matemática na 1ª série, e 

Estatística nas duas séries finais. 

Essas observações nos permitem concluir que o currículo previsto em lei não 

foi seguido com rigor, esses entre outros aspectos nos dão mais pistas da apropriação 

feita pelo Ginásio, uma vez que tanto a Estatística quanto a Administração Escolar 

não constavam na legislação. 

Optamos por elencar a re/distribuição das disciplinas após a reorganização 

curricular nos mesmos quadros 1 e 2 anteriores em que consta a matriz curricular 

inicial para melhor apreensão de seus desdobramentos. 

Segundo Valente (2007), por meio de Nunes (2000), a Estatística foi a mais 

relevante das áreas do conhecimento a serem acionadas para consolidar socialmente 

o desempenho da profissão do educador.  Nesta conjuntura,  

 

A estatística aplicada à educação teve dois objetivos básicos, algumas vezes 
simultâneos: diagnosticar e formular as políticas do estado com relação aos 
‗fenômenos tipicamente coletivos‘ e, associada à Psicologia Educacional, 
servir como suporte à classificação dos alunos, detendo-se na descrição das 
‗variações‘ e ‗desvios‘ dos indivíduos no grupo. O alcance do seu olhar sobre 
a realidade tornou-se, portanto, invejável. Permitia ao educador profissional, 
de um lado, captar a questão pedagógica na sua dimensão mais ampla, 
oferecendo instrumentos para que pensasse a educação enquanto problema 
nacional e, de outro, descer à intimidade mesma a do processo pedagógico, 
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ordenando os indivíduos pela idade cronológica, idade mental, rendimento 
escolar, para só citar esses aspectos. Ampliava ainda sua perspectiva ao 
proporcionar instrumentos de projeção que avançavam sobre o futuro. 
Criava, também, nos mais fascinados pelo seu uso, um sentimento ilusório 
de segurança, diante da dispersão da realidade. Afinal, era possível 
submetê-la à medida. Medida do que já estava feito e medida do que era 
possível fazer. (NUNES, 2000, p. 347-348 apud VALENTE, 2007, p. 358 grifos 
no original).   

 

Extrapolando suas finalidades triviais – levantamento estatístico, obtenção dos 

mapas, bases numéricas –, Valente (2007) aponta em conformidade com Lamarão 

(2001), que em 1930 a Estatística adentra numa fase de reconhecimento de sua 

significância para a formação dos professores, em que os saberes aperfeiçoariam sua 

condição e facilitariam novas empreitadas profissionais, mas que foi a partir de 1934 

com a criação do Instituto Nacional de Estatística, precursor do IBGE99, que sua 

alocação na educação foi alastrada por toda parte.  

Através de Nunes (2000), Valente (2007) cita o discurso de Anísio Teixeira 

direcionado a representantes do magistério primário acerca do IBGE e do serviço de 

Estatística do Ministério da Educação e Saúde Pública, onde o mesmo reforça a 

pertinência da Estatística aos normalistas. O autor referenciado aposta na 

repercussão desse discurso e seu reflexo na escola no mínimo até a década de 1960, 

pois cita como prova a obra de Osvaldo Sangiorgi ―Matemática e Estatística‖ que 

lançado em 1955 alcançou sua 17ª edição em 1965. 

Em seu estudo, Valente (2007, p. 363) discorre que Osvaldo Sangiorgi ao 

prestar assessoria para organizar novos programas de Matemática e Estatística 

destinados às escolas normais paulistas concedeu entrevista ao jornal ―A Gazeta‖, 

que publicou com destaque em 14 de junho de 1954 declarações suas sob a forma da 

manchete: ―Reforma do Programa de Matemática e Estatística: deve o professor 

normalista receber formação matemática diferente – Um programa exeqüível – 

Necessidade de reestruturação do ensino normal‖.  

Valente (2007, p. 363) exprime que na matéria Osvaldo Sangiorgi demonstrava 

oposição aos programas da época, reclamando uma formação matemática para os 

normalistas, que descontinuasse a que prevalecia desde os anos 1940 tão ampla que 

                                                           

99 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 _____________________________ 
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abrangia a Álgebra, e que as "[...] noções fundamentais da Estatística." estavam entre 

suas propostas. Assim, o autor (VALENTE, 2007, p. 363, grifo do autor) notifica que 

após essa divulgação no jornal, ainda em 1954100 Matemática e Estatística foi 

regulamentada, Osvaldo Sangiorgi escreveu para a revista Atualidades Pedagógicas o 

artigo ―‘[...] Objetivos do ensino da Matemática.‖‘ onde postulava reformas efetivas 

para os novos tempos e criticava o programa de Matemática em nível nacional, 

protestando que:  

O ensino da Matemática, como o de outras disciplinas, tem sofrido 
enormemente com as sucessivas reformas do ensino secundário. Realmente 
não temos tido sorte nas diversas programações efetuadas desde a Reforma 
Francisco Campos, em 1931, reforma Capanema, em 1942, e reforma Simões 
Filho, em 1951. Como estamos com novo ministério, já se ensaia, como não 
poderia deixar de ser, mais uma nova reforma. Até parece que a 
preocupação dos novos titulares da Educação é marcar as respectivas 
passagens pelo ministério com reformas do ensino médio, esquecendo-se 
numa hora dessas que os mais visados com isso são justamente os menos 
culpados: os alunos. (SANGIORGI, 1954 apud VALENTE, 2007, p. 364). 

 

Diante das ponderações feitas, Valente (2007) marca o período de 1954 a 1960 

em que Osvaldo Sangiorgi produziu artigos enfocando os programas de ensino de 

Matemática, vindo a repercutir-se nas suas obras didáticas. Presumimos que isso 

associado à publicação da Portaria nº. 49 de 4 de dezembro de 1954 responda em 

parte nossas interrogações apresentadas no início desta seção sobre a importância da 

Estatística. 

Em síntese, para melhor explicar o processo de inserção da Estatística na 

formação de normalistas, a partir de Valente (2007), vale reproduzir uma fração de 

suas considerações, onde conclui que,  

  
Sobre o papel da Estatística na formação do normalista é possível dizer que 
ele está em conformidade com a herança deixada pelos anos da Era Vargas: 
a constituição de uma identidade nacional, que exacerbou as suas pretensões 
após a Revolução de 1930, com a instalação do Estado Novo. Foram tempos 
onde a racionalidade técnica foi chamada a erigir o profissional da educação. 
Um de seus componentes principais foi o saber estatístico. Nele estavam 
depositadas as expectativas da produção atualizada e constante de uma 

                                                           

100 ―No mesmo ano, a proposta de Sangiorgi, objeto da reportagem e motivo do artigo na Atualidades 
Pedagógicas foi oficializada através da Portaria nº. 49 de 4 de dezembro de 1954, no estado de São 
Paulo. Ela estabeleceu o Programa de Matemática e Estatística para o curso de formação de 
professores primários. Os conteúdos matemáticos foram divididos em três itens: Aritmética Prática, 
Geometria Prática e Noções de Estatística‖. (VALENTE, 2007, p. 364, grifo do autor). 

 _____________________________ 
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radiografia da educação brasileira, que serviria de base para as políticas 
públicas. (VALENTE, 2007, p. 367). 
 

Com relação à inserção da disciplina estatística no Curso Pedagógico de 

Jequié, eram oportunizados saberes que instrumentalizariam as futuras professoras 

no que tange à realização de diagnósticos de seus alunos. 

Darcy Andrade Ferreira (2018) relembrando sobre a postura do professor 

Odorico Motta Silveira, nas aulas de Estatística: ―Ele era bom, ele explicava, depois 

mostrava os gráficos para a gente fazer os gráficos, a gente fazia escala, a gente fazia 

por escrito um monte de coisa. Professor Odorico era ótimo, era muito bom‖.  

Já Dayse Maria Meira Britto (2017) retratou este professor de Estatística, como 

uma pessoa facilitadora com os alunos na aplicação das notas, ―[...] eles iam na mesa 

dele e aí ele colocava a nota que queriam‖. O professor Emerson Pinto de Araújo 

(2017a) também fez comentários, 

 
[...] interessante que quem ensinou Estatística no outro Ginásio, não sei se 
aqui, foi um médico, foi um médico, agora às vezes pegavam um engenheiro 
ou um funcionário do Banco, do Banco do Brasil não é? Um contador, 
qualquer coisa para ensinar Matemática ou Estatística, às vezes 
aproveitavam também da agência de Estatística, mas a agência de Estatística 
o pessoal nem sempre era formado em coisa alguma e tinha uns que...  

 

Anteriormente comentamos a respeito dos critérios para contratação dos 

professores destacando a conduta, a procedência familiar e o desempenho escolar em 

especial das alunas que se tornaram professoras do Ginásio, contudo a fala do 

professor Emerson Pinto de Araújo (2017a) nos leva a refletir sobre a nomeação de 

profissionais de outras áreas que eram aproveitados nesse sentido, e em alguns casos 

sem formação. Ponderamos, entretanto, que estes critérios, particularmente a 

conduta e a procedência familiar, muito provavelmente eram considerados na 

seleção desses profissionais, embora o depoimento do professor tenha dado a 

entender que não havia muitas opções de escolha e que tais critérios nem sempre 

eram determinantes na admissão dos mesmos. 

Aulas expositivas foram descritas também por Darcy Andrade Ferreira (2018) 

que atribuiu como um modo de ensino do professor de Estatística, Odorico Motta 

Silveira. Mas este método adotado por ele não contemplou as expectativas da aluna 
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Vilma Vieira Pereira (2018), tanto é que não lhe marcou muito, ―Para te dizer a 

verdade eu nem me lembro muito não, eu sei que ele mandava fazer aquelas 

coluninhas assim. É, gráficos, justamente. Mas não ficou, eu gostava muito dele, Dr. 

Odorico, eu gostava muito, mas das aulas...‖. 

 

2.2.2- Disciplina Desenho 
 

A matriz curricular do Curso demonstra que Desenho era ministrado 

inicialmente nas duas primeiras séries e com a reformulação passou a fazer parte 

exclusivamente da última série.  

Sobre os diários desta disciplina detectamos o ensino tanto geométrico quanto 

artístico no 1º ano Pedagógico, e no 3º era Desenho Aplicado da forma como a 

disciplina era denominada. Ao indagarmos à professora Dayse Maria Meira Britto 

(2017) se havia diferença entre essas disciplinas ela atestou que sim, sem apresentar 

essas diferenças.  

No estudo sobre o Ensino de Matemática na Formação Docente no Curso 

Normal do Instituto de Educação Régis Pacheco no Período de 1959 a 1971, Cleide 

Selma Pereira dos Santos (2018) entrevistou uma de nossas depoentes que lecionou 

Desenho em ambas as instituições, a professora Anisia Rosa Tourinho Simões de 

Carvalho, que falou sobre a diferença entre as disciplinas Desenho, e Desenho 

Aplicado: 

O desenho aplicado era o que eu ensinava para o professor trabalhar no 
primário, o que se aplicava em aula, por exemplo, o flanelógrafo, o cartaz de 
prega, eram essas coisas. O desenho tratava de desenho geométrico. Eu fazia 
desenhos a partir do uso de linhas horizontais e verticais, formava os 
quadradinhos e fazia a localização das linhas, ligava os pontos e formava os 
desenhos dentro desses quadrados, fazia o zangão, a abelha, o favo de mel, 
paisagens, vários desenhos. Trabalhava também com ângulos, hipotenusa, 
hipérbole. (Depoimento de Anisia Rosa Tourinho Simões de Carvalho apud 
SANTOS, 2018, p. 104). 

 

Percebemos deste fragmento da fala da depoente que havia uma abordagem 

tanto da matemática a ensinar como da matemática para ensinar, ou seja, ao ensinar a 

produzir as malhas quadriculadas e por meio delas desenvolverem os desenhos 

geométricos ou artísticos identificamos uma matemática para ensinar, ao passo que os 

ângulos, hipotenusa e hipérbole constituem a matemática a ensinar. 
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Sobre o ensino da disciplina Desenho, encontramos respaldo em D‘Esquivel 

(2015) quando afirma que desde sua criação em 1836 a Escola Normal da Bahia, em 

Salvador, já havia lhe aditado junto ao programa de ensino primário, e, portanto, 

adotando-a em seu currículo, o que veio a se praticar com a normatização do Método 

Mútuo101 e Simultâneo102, de influência francesa, em 1842, integrando às disciplinas 

da escola primária.  

D‘Esquivel (2015) esclarece ainda que foi pela expressão ―Desenho Linear‖ 

que se denominou o ensino escolar de Desenho na Bahia, mais precisamente o ensino 

de elementos de Geometria, o que foi concretizado na legislação de 1895. Entretanto, 

a partir de 1925, por desvincularem-se, ao não compor mais os conteúdos para o 

ensino do Desenho, a Geometria passa a preencher seu espaço em meio a outras 

disciplinas do ensino primário, e Desenho passa a atuar no campo da ―[...] técnica e 

da estética‖. (D‘ESQUIVEL, 2015, p. 85)  

Nos diários de Desenho, igualmente reconhecemos o professor da turma 

tendenciando para artes ou geometria. Os conteúdos estão dispostos no quadro a 

seguir (Quadro 4), ministrados pela professora Dayse Maria Meira Britto e pelo 

professor Antonino Emilien Louis Brionde. Como a professora Dayse também 

lecionava Iniciação as Artes103 acreditamos que isso influenciava o ensino de 

Desenho Artístico nas demais séries. As faixas decorativas e o desenho de 

imaginação são conteúdos em comum trabalhados por ambos os professores, mesmo 

em períodos e disciplinas diferentes. 

 

                                                           

101 Segundo Faria Filho (2010) o método lancasteriano ou mútuo foi proposto inicialmente pelo 
educador inglês Joseph Lancaster e é marcado pelo professor contar com o auxílio dos alunos, pois de 
acordo com seus defensores, em condições materiais favoráveis como um amplo espaço, os alunos 
mais avançados ajudariam o professor no atendimento de até mil alunos em uma mesma escola, 
reduzindo assim, o tempo escolar das crianças, os custos, e a instrução atingiria também as classes 
inferiores de forma generalizada. 
102 Para Faria Filho (2010, p. 142), ao passar do tempo o método simultâneo que ―[...] permitindo a 
organização de classes mais homogêneas, a ação do professor sobre vários alunos simultaneamente, a 
otimização do tempo escolar, a organização dos conteúdos em diversos níveis, dentre outros 
elementos.‖ foi se estabelecendo, especialmente ―[...] com a produção de materiais didático-
pedagógicos, como livros e cadernos, para os alunos e a disseminação de materiais como o ‗quadro 
negro‘ [...]‖ ocupando os alunos concomitantemente. 
103 Conteúdos dispostos no diário de classe de Iniciação às Artes, ministrados à 2ª série do Curso 
Normal, no ano 1963, pela professora Dayse Maria Meira Britto: Estudo das cores; Faixa decorativa; 

Mosaico; Mosaico painel; Pintura peneirada; Desenho de imaginação; Cartaz de aniversário. 

 _____________________________ 
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Quadro 4 – Conteúdos de Desenho e de Desenho Aplicado  
 

DISCIPLINA: Desenho 
1ª Série Pedagógico 1961 

Professor: Antonino Emilien Louis Brionde 

DISCIPLINA: Desenho 
Aplicado 

3ª Série Curso Normal Ano 
1962 

Professora: Dayse Maria Meira 
Britto 

 Objetos escolares seu 
emprego 

 O quadrado objetos 
baseados no quadrado 

 O quadrado, objetos 
derivados do quadrado 

 O retângulo, objetos 
derivados do retângulo 

 Objetos derivados do 
triângulo e retângulo 

 Objetos derivados de 
quadrilátero e triângulos 

 Aperfeiçoamento dos 
desenhos do mês  

 Preparação de uma página a 
fim de organizar um 
programa 7 de Setembro  

 Sombras e coloridos 
 Nova página festa Militar 
 Coloridos e sombras 
 Programa de festa 7 de 

Setembro 
 Festa de Natal programa 

 Aperfeiçoamento sombras  
 Animais de pequeno porte 
 Animais de segundo porte 
 Quadrilados ortogonais e 

oblíquos 
 Faixa decorativa fauna 

borboletas  
 Animais de pequeno porte 

em faixa decorativa 
 Caracol sapos peixe em faixa 

decorativa 
 Prova faixa decorativa  
 Faixa decorativa triângulos 

Entrelaçados 
 Idm, quadrados e retângulos 

losângulos 
 Crescentes entrelaçadas 
 Entrelaços triangulares 
 Entrelace quadrangulares 
 Rosáceas 
 Desenho de imaginação 

 Estudo das cores 
 Cartazes com recortes 
 Pintura 
 Redes de malhas 
 Painéis de repetição 
 Carimbo de batata recorte e 

molde vazado 
 Confecção pré-livro e 

cartilha 
 

Fonte: Diários de classe do Arquivo do Ginásio de Jequié 
 

O estudo feito por Neiva e Fonseca (2016, p. 61) revelou que ―[...] o desenho 

nas escolas normais, principalmente as mineiras, nas décadas finais do século XIX, 

mesclava uma parte de conteúdos de desenhos artísticos e de observação com 

atividades ligadas à Geometria‖. 

Os autores supracitados examinaram que apesar disso, determinadas 

experiências com desenhos artísticos, revelados através de cópias de figuras 

históricas respeitáveis e de paisagens, apontam para a influência de técnicas e 

tendências de ensino empregadas nas Academias de Belas Artes. No caso específico 

do Ginásio de Jequié, percebemos um viés artístico muito atrelado a paisagens.  

A professora Dayse Maria Meira Britto declarou ter se aperfeiçoado em 

Desenho e Artes em Belo Horizonte, mas não tivemos ciência da especificidade deste 

curso, tudo indica que houve uma apropriação do que aprendeu para sua prática 



132 
 

docente. A imagem ilustrada abaixo corresponde a uma de suas pinturas que fora 

empregada por ela numa capa de álbum de fotografias.  

  

                            Figura 13 – Pintura feita pela professora Dayse Maria Meira Britto 

 
                            Fonte: Arquivo pessoal de Dayse Maria Meira Britto 
 

Para o chamado ensino normal, percebe-se, também, a manutenção do viés 
academicista, com os alunos reforçando o que foi estudado no curso 
fundamental, com muitos exercícios e práticas de desenho cotidianas, em 
que se enfatizavam as paisagens, os usos das sombras [...] (NEIVA; 
FONSECA, 2016, p. 72).  
 

O Professor Antonino Brionde era adepto da técnica com sombras, seus 

desenhos demonstram isso e a aluna Darcy Andrade Ferreira (2018)  confirmou que 

ele gostava muito de pintura a lápis. Ficou explícito no trabalho da professora Dayse 

Maria Meira Britto a ênfase na repetição; nos diários percebemos isto em sua 

didática, pois apesar de constar pouca descrição, sempre relatava o mesmo assunto 

como repetição, revisão, ou continuação, e também os conteúdos painéis de 

repetições, faixas decorativas e redes de malhas, muito empregados por ela; é como 

se ―A metodologia de ensino basear-se-ia na repetição exaustiva dos desenhos, com 

dificuldade progressiva, culminando com a rapidez na execução das obras‖. (NEIVA; 

FONSECA, 2016, p. 72). O professor Antonino Emilien Louis Brionde ministrava 

aulas de Desenho artístico e geométrico, foi o que nos contou Darcy Andrade 

Ferreira (2018) manuseando duas pinturas que guardou de recordação e que 

ilustramos a seguir.  
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Figuras 14 e 15 – Pinturas feitas em 1955 nas aulas de desenho do professor Antonino Emilien Louis 
Brionde.  

Fonte: Arquivo pessoal de Darcy Andrade Ferreira 
 

A professora Dayse Maria Meira Britto (2017) também enfatizou que 

trabalhava o ensino de Desenho; deixou claro que ―Era Desenho Geométrico, não era 

desenho de bandeirinha e barquinho não, era desenho geométrico, desenho 

matemático‖. Mas também foi percebido o trabalho de artes na disciplina de 

Desenho, na própria fala da professora ―Desenho, sim tiravam notas melhores 

porque eu fazia tudo para eles melhorarem, eu dava um trabalho colorido para eles 

fazerem, eu mandava eles copiarem essa árvore aí, tudo eu aproveitava deles‖. 

(BRITTO, 2017). Ela referiu-se à disciplina como a que resultava em melhores notas 

em comparativo com Matemática, e Estatística. 

Podemos analisar esta fala da professora Dayse com o que foi observado por 

Neiva e Fonseca (2016), pois suas breves palavras a nosso ver denotam,  

 
[...] a opção por uma prática artística e pedagógica de orientação 
academicista, pois enfatizam os desenhos de observação e a aplicação de 
técnicas voltadas para a valorização das luzes, sombras e perspectivas, 
culminando com a prática da pintura. (NEIVA; FONSECA, 2016, p. 65-66). 

 

Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) se referindo à conduta de 

sua professora de Desenho, Maria Luiza Menezes Andrade expressou que ―Ela 

ensinava coisas básicas sobre linha, ângulo, triângulo, quadrilátero, circunferência, 

fazia desenho artístico também‖.  As Figuras 16, 17 e 18 abaixo comprovam o que a 

depoente narrou. 
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A pintura ao redor do primeiro desenho segundo Anísia Rosa Tourinho 

Simões de Carvalho (2017) são ―gregas‖, que podem ser feitas retas ou não como 

estão na imagem, ficando o desenho um pouco artístico e um pouco geométrico 

também.  

 

Figuras 16, 17, 18 – Pinturas feitas em 1955 nas aulas de Desenho da professora Maria Luiza 
Menezes Andrade. 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       Fonte: Arquivo pessoal de Anisia Rosa Tourinho Simões de Carvalho 
 

Para essa depoente a disciplina Desenho Aplicado tinha a mesma função que 

Recursos Audiovisuais, para aplicar na sala de aula com os alunos, foi o que 

aprendeu no curso do Ginásio de Jequié e aplicou quando ensinou no primário, por 

exemplo, 

Muitas vezes eu fazia assim, eu pegava um giz de cor, um giz de cera, e 
pintava a folha, a cor, o pedaço assim, fazia um quadrado assim bonitinho, 
ensinava eles a fazer, aí pintava dentro várias cores, compreendeu? Aí por 
cima desse giz de cera eu vinha com o nanquim e pintava todo de nanquim, 
ficava tudo preto, aí você vinha com o estilete e começava a fazer os 
desenhos, aí se você quisesse você fazia uma fruta, você fazia uma paisagem, 
aí saía assim tudo o colorido do giz de cera, viu. Outro eu fazia com anilina, 
a anilina, dissolvia a anilina e você pegava a anilina e passava assim na folha 
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do caderno, depois você vinha assim com o palitinho com a quiboa [água 
sanitária], aí eu tomava muito cuidado por causa das crianças porque era 2º 
ano, aí você vinha com o palitinho e começava a fazer, aí quando a quiboa 
passava ficava branco, aí ficava os desenhinhos, mas achavam lindos, 
gostavam, mas eu tomava muito cuidado [...]. (CARVALHO, 2017).  

 

Não podemos deixar de mencionar os conteúdos legitimados no relatório da 

segunda prova parcial de 1955 e da primeira prova parcial do ano de 1956, em que 

aparecem listados como pontos (Anexo P, Quadros 3 e 4 )  organizados para a prova 

de Desenho da Série Intermediária, conteúdos de geometria, e também de desenho 

artístico, por exemplo: polígonos regulares, planificação da pirâmide, cópia de 

paisagem, cópia de frutos.  

No que tange a estes pontos importa destacar que são predominantemente 

conteúdos de Geometria Descritiva, por exemplo, épura – sua representação, 

projeção oblíqua do ponto e da reta, projeção ortogonal do ponto e da reta, projeção 

cônica ou de projetantes concorrentes, projeção no primeiro, segundo, terceiro e 

quarto diedros. Não localizamos na legislação referente ao Curso Pedagógico 

indicações referentes ao ensino desses conteúdos, assim ponderamos que possa ter 

havido uma influência do que era ensinado no curso científico, uma vez que, 

segundo Silva (2006), o ensino da Geometria Descritiva estava previsto para o curso 

científico na Reforma Capanema (1942). 

Cabe-nos citar a disciplina Artes Industriais que de acordo com o relatório de 

1956 enfatizava os trabalhos manuais como modelagem, recortes, tecelagem, tricot, e 

outros.    

Quanto ao desenvolvimento dos trabalhos, Dinalva Souza da Fonsêca (2018) 

externou sobre as práticas mais individuais e atividades feitas por cada um em seu 

caderno, ponderou também sobre a escassez de recursos materiais, mas confirmou a 

aplicação de problemas para resolver. (FONSÊCA, 2018). 

No que tange ao aprendizado dos alunos na disciplina Desenho, a professora 

Dayse Maria Meira Britto (2017, destaque da depoente) acusou como: 

 
Muito bom, os meninos eram mais ou menos obedientes, eu não dava nota 
boa e também não reprovava; quando o menino estava muito impulsivo que 
às vezes eu ficava zangada eu colocava Z-E-ZE-R-O-RO, mas depois eu fazia 
tudo para dar um DEZ, dar outro DEZ para somar e dividir e ele ficar com 
quatro, seis, sete.  
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Percebemos em suas palavras o emocional agindo, mas o racional reagindo, ou 

seja, por mais que houvesse um desentendimento, depois corrigia desafiando-os a 

progredir. Inclusive dava aulas de reforço em sua casa voluntariamente para ajudar 

aqueles com maiores dificuldades de aprendizagem. Interpretamos a atitude da 

professora como corretiva, mas não punitiva, pois nos testemunhou que prezava 

acima de tudo pelo aprendizado dos alunos, sua intenção maior para além de serem 

aprovados, e recorda-se com satisfação dos testemunhos quando muitos lhe diziam: 

―[...] ô professora eu vim aprender agora, ah eu levei o tempo todo e não aprendi, 

aprendi agora na última avaliação, nas avaliações‖. (BRITTO, 2017). 

Dayse Maria Meira Britto (2017) reportou-se à aritmética para mencionar a 

relação estabelecida da Matemática com Desenho.  

 

2.2.3- Disciplina Matemática 
 

No Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié a Matemática era ministrada 

especificamente no início da formação, ou seja, no 1º ano do curso - compreendendo 

a série intermediária, e após a alteração curricular, no 1º ano Pedagógico. Os 

conteúdos trabalhados correspondem à aritmética, álgebra e geometria. Lembrando 

que houve períodos em que o ensino de Matemática estava vinculado às aulas de 

Estatística (de 1964 a 1966 na 2ª série). Anisia Rosa Tourinho Simões de Carvalho 

(2017) afirmou que os conteúdos de Matemática do Curso Pedagógico eram os 

mesmos estudados no Ginásio. Itamaré Madalena Silva (2018) ratificou e ampliou 

esta discussão, 

É, a primeira série, o primeiro ano [Intermediário] é como se ele fizesse 
assim uma rebuscada em todo o fundamental entendeu? E o pedagógico já 
se dedicava mais a lecionar, a série intermediária era como se estivesse 
arrematando o Fundamental, revisando tudo, fechando tudo, 
principalmente aquilo que a gente ia precisar pra frente, Matemática, por 
exemplo, ela é eterna, você aprende no Primário, no Fundamental você 
precisa saber, e em qualquer outro curso, Engenheiro o que for, você vai ter.  
 

Analisando os diários especificamente de Matemática identificamos na Série 

Intermediária o ensino de álgebra, geometria elementar, e aritmética. No Pedagógico, 

o ensino de geometria e aritmética prevaleceu no 1º ano; apresentamos no quadro de 

conteúdos abaixo tais saberes através dos quais percebemos o ensino direcionado em 
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sua maioria à retomada dos conhecimentos aplicados no ginásio, e dependendo do 

professor isso era mais ou menos acentuado. Foram encontrados apenas os dois 

diários apresentados abaixo, mas as listas de pontos de exames - Anexo P, quadros 6 

e 7- também nortearam nossa análise. 

 
Quadro 5 – Conteúdos de Matemática da Série Intermediária (1961) e da 1ª Série Normal (1963) 
 

DISCIPLINA: Matemática 
Intermediário -1961 

Professor José Carlos Loureiro Monteiro 
Professora Maria Lúcia Martins Sampaio 

DISCIPLINA: Matemática 
1ª Série Normal - 1963 

Professora Maria Lúcia Martins Sampaio 

 Programa primeiras noções 
 Sistemas equações simultâneas e 

incompatíveis 
 Eliminação por adição 
 Eliminação por substituição 
 Eliminação por comparação 
 Dedução das fórmulas de Cramer 
 Aplicação das fórmulas de Cramer 
 Discussão das fórmulas de Cramer 
 Problemas sobre Cramer sistemas de 3 

equações com 3 incógnitas 
 Sistema de 4 equações 
 Comentários sobre as provas  
 Método de Viete 
 Diferença das raízes de uma equação do 

segundo grau 
 Soma dos inversos das raízes 
 Soma dos quadrados soma dos cubos soma 

dos inversos dos quadrados e soma dos 
inversos dos cubos de uma equação do 
segundo grau 

 Soma dos inversos dos cubos problemas 
vários 

 Resolução de um sistema do primeiro grau 
pelas cartesianas 

 Representação de funções do segundo grau 
 Funções do segundo grau 
 Resolução gráfica de sistemas com equações 

de vários graus 
 Representação gráfica de funções do segundo 

grau círculo elipse etc. 
 Divisão Áurea segmento áureo 
 Metro reduções grama reduções 
 Medidas de capacidade reduções 
 Medidas de área m2 área do quadrado 

retângulo losango trapézio 
 Área problemas medida de volume 
 Medida de volume m3 volumes do cubo do 

paralelepípedo do cilindro 
 Volume do Cone Área da face lateral externa 

de um cilindro 
 Área das faces externas de um cubo exercícios 

 Numeração. Como surgiu a ideia de número 
 Exercícios – Sistema de numeração 
 Exercícios – algarismos 
 Operações fundamentais - Soma. Suas 

propriedades 
 Arguição problemas 
 Exercícios. Multiplicação e divisão -

propriedades  

 Multiplicação abreviada - problemas sobre 

as operações 

 Expressão aritmética - Suas part. 

 Prova mensal 

 Divisibilidade - números simples múltiplos 

primos 

 Divisibilidade por 11 problemas 

 Divisores de um número - divisor comum - 

fatoração 

 Divisor comum MMC e MDC 

 Fração sua significação simplificação 

equivalência comparação 

 Fração 

 Problemas sobre frações ordinárias 

 Número decimal 

 Exercícios: Divisão dos reais e irreais 
 Número racional e irracional 
 Raiz quadrada 
 Sistema métrico 
 Metro radiciação  
 Medida de área m2 
 Números relativos noção adição e subtração 
 Multiplicação potência divisão de números 

relativos 
 Número complexo redução 
 Operações com números complexos 
 Razão propriedades 
 Proposição, proposição contínua, 

propriedades 
 Aplicação das propriedades 
 Regra de três simples e composta 
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pirâmides 
 Números primos divisores números 

múltiplos 
 Menor múltiplo comum m.m.c. MDC 

propriedades 
 Frações números 
 Frações soma subtração multiplicação divisão 
 Números decimais problemas divisão 

decimal 
 Números decimais raiz quadrada de decimais 
 Geometria plana triângulos 
 Triângulos igualdade e Semelhança teoremas  
 Raiz quadrada 
 Representação de uma parábola (cartesianas) 

 Porcentagem juros 

 Cálculo de capital e tempo 

 Cálculo de taxa e juro 

 Apresentação de exercícios Mais um ponto 

 Problemas sobre juros 

 Equação classificação 

 Resolução de equação 

 Resolução dos sistemas de equações com 
duas incógnitas 

 Equações de segundo grau formas ABC 
incompletas 

 E completas 
 Fórmulas para áreas das principais figuras 

planas geométricas 
 Fórmulas para volume dos principais sólidos 
 Revisão numeração algarismo problemas 

sobre as quatro operações MMC MDC 
divisibilidade 

 Frações ordinárias e decimais problemas 

Fonte: Diários de classe do Arquivo do Ginásio de Jequié 
  

Dos conteúdos expostos no Quadro 5 e dos pontos (Anexo P, quadros 6 e 7) de 

prova dos anos 1955 e 1956, podemos analisar que nos anos de 1955, 1956 e 1961 se 

priorizou o ensino de saberes de uma formação geral, por meio de uma revisão dos 

conteúdos do curso ginasial. Já no ano de 1963 predominam os conteúdos da 

matemática a ensinar no primário. Essa separação dos conceitos matemáticos em 

saberes de uma formação geral e saberes a ensinar se deve por considerar o nível de 

ensino para os quais os professores das escolas normais eram formados, ou seja, o 

ensino primário. 

No que concerne às práticas dos professores, Sônia Bahiense Braga (2018) 

pontuou, 

Olha eu vou lhe dizer, eu não fui bem, não fui bem em Matemática não; é 
porque talvez aquela história que estou lhe falando, porque tem professor 
que sabe muito para ele, mas pra passar pra você é difícil, então eu acho que 
ela não tinha [comparando com a professora Maria Lúcia Martins Sampaio] , 
talvez o professor não tinha assim uma didática, porque a realidade é que 
nós pegamos, o que é que acontecia, pegava-se o quê? Médicos, advogados, 
pra dar aula, e gostava, Monteirinho, Monteirinho era professor, então 
Monteirinho era uma pessoa, ele sabia Matemática.  

 

Deste depoimento destacamos a importância da formação docente para um 

domínio dos saberes necessários ao desenvolvimento do processo de ensino e de 

aprendizagem da Matemática. Ressaltamos que não basta dispor de saberes a ensinar, 
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é necessário articulá-los aos saberes para ensinar que caracterizam o exercício 

profissional. Pois, remetendo a Bertini, Moraes, e Valente (2017, p. 11), tanto os 

saberes a ensinar quanto os saberes para ensinar ―[...] constituem-se como saberes da 

formação de professores, mas a expertise profissional, o que caracteriza a profissão de 

professor é a posse dos saberes para ensinar‖.  

De toda sorte, por mais que tenhamos apresentado opiniões favoráveis aos 

professores quanto sua atuação independente de formação, não descartamos a 

possibilidade disso ter afetado de algum modo, não a totalidade, mas parte das 

alunas quanto ao seu aprendizado. E independente disso, a formação nem sempre 

garante que estas questões sejam atendidas. Convém lembrar que o professor 

―Monteirinho‖, apesar de ser engenheiro dedicou-se ao magistério. 

O professor Emerson Pinto de Araújo (2017) citou que o professor de 

Matemática, ―Monteirinho‖, era bem ágil de modo que às vezes o aluno não 

conseguia acompanhar a velocidade dele. Ele usava bastante o quadro e o livro, 

conforme Sônia Bahiense Braga (2018) descreveu: 

 
Monteirinho sentava e pá, pá, pá, pá, pá, pá, aquilo gente, era demais. No 
quadro, não no quadro ele dava, agora a letra é que você não entendia, aí 
pronto, Jesus o que é que eu vou fazer? Era rigorosamente no livro, tinha 
que utilizar, nós utilizávamos. (BRAGA, 2018). 
 

Além destas observações, a referida aluna aproveitou para criticar o horário 

em que as aulas eram realizadas,  

 
Agora talvez, também quer ver uma coisa que errava muito, a aula à tarde, 
uma hora da tarde, a gente assistir uma aula de Matemática, um sono, 
talvez, eu não sei, isso aí me atrapalhava um pouco, porque eram as 
primeiras aulas. Exatamente. O calor.  (BRAGA, 2018)  

 

Ela se queixou da falta de climatização nas salas e de ter que suportar a 

temperatura alta, típica do clima de Jequié, justamente com a farda que usavam. 

Itamaré Madalena Silva (2018), sua admiradora, ostentou,  

 
[...] e a gente sabia que a Matemática era a essência da vida dele.  Ele falava 
com a gente assim: pelo amor de Deus, ame isso aqui porque isso é lindo, 
isso é maravilhoso! Ele não passava só a Matemática em si, ele passava como 
uma coisa que a gente tinha que olhar e amar, mas só que aí a turma não 
entrava muito na dele porque quando ele ia lá pra 1x2-4 trê-le-lê aquela 
confusão de álgebra, geometria, o pessoal sentia que ele falava rápido 
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querendo que a gente entendesse, porque ele gostava, a gente tinha que 
gostar, e aí o pessoal tinha uma certa dificuldade e eu que era e continuo 
sendo, e vou morrer sendo apaixonada pela Matemática, eu ficava bebendo 
o que ele dizia e puxando mais conversa com uma coisa que ele dizia eu ia lá 
mais longe querendo saber o porquê do por que. [...], eu sei que o que ele 
passava para a gente era com competência, não deixava dúvida, eu que 
insistia em detalhar e ele me satisfazia plenamente. (SILVA, 2018) 

  

A aluna Vilma Vieira Pereira contribuiu consideravelmente para que 

pudéssemos captar indícios da prática de ensino dos professores. Ao tratar da lista 

de pontos para exames, ela arrazoou que igualmente ao processo das aulas 

ministradas e das atividades,  

 
Não eram entregues não, falavam e você copiava no caderno e estudava. Eu 
só sei que os livros da gente não tinha figura quase nenhuma, era tudo letra. 
Não, figura era muito pouco, quando tinha era pequenininha assim, um 
desenho, alguma coisa assim. (PEREIRA, 2018)  

 

Houve concordância quanto à dinâmica de realização de trabalhos em grupos 

nas salas, ―Fazia, de Estatística mesmo fazia muito, de Desenho, nessa de artes, fazia 

muito também, com Rose Quadros de Didática a gente fazia muito, fazia muito 

trabalho [...]‖, e não só intraclasse, mas extraclasse também ―[...] a gente estudava 

muito junto também, a gente se reunia muito uma com a outra, estudava muito‖. 

(PEREIRA, 2018).  

Estas recordações de Vilma Vieira Pereira culminam com o que a Lei Orgânica 

do Ensino Normal traçou para as aulas, exercícios e trabalhos complementares no 

artigo 27, “§ 1º O professor terá em mira que a preparação para o magistério exige 

sempre capacidade para trabalho em cooperação, espírito de auto-crítica e de 

compreensão humana, pelo que se esforçará em assim orientar o seu ensino‖. 

(BRASIL, 1946a). 

Itamaré Madalena Silva (2018) confidenciou que apesar de seus professores 

ensinar diferente ela adaptou ao seu modo e ao se tornar professora de matemática 

enfatizava o ensino para possíveis opções profissionais. Mesmo não tendo sido 

ensinada desta maneira, conseguiu reformular para poder ensinar deste jeito, apesar 

do costume de ensinarmos da forma como aprendemos, com ela foi diferente, 

 
Mas é porque era assim que eu via a Matemática. Eu via como uma 
ferramenta de trabalho, eu via a beleza de você pegar uma questão, 
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desenvolver e fechar, fechar aquela questão e comprovadamente ser correta. 
É meu jeito de ser não é, era meu jeito. Porque quando eu aprendi eu já fiz 
do meu jeito, eu estou lhe dizendo que o professor queria ir embora e eu não 
deixava puxando pelo paletó. Não, vem cá pró, como foi aqui, porque a 
gente não tinha essa intimidade. Professor Monteirinho como foi isso aqui 
que o Senhor fechou? Aqui como foi? Ele voltava, as meninas, ah Itamaré ele 
já foi, já bateu, vamos embora. É, pois é, [confirmando que as colegas não 
tinham a mesma preocupação que ela] agora havia muito respeito, muito 
carinho. É o que importa, muito respeito e muito carinho.  (SILVA, 2018) 

 

A insistência e o interesse da aluna contaram, mas a tolerância e dedicação do 

professor certamente contribuíram. Sônia Bahiense Braga (2018) reforçou que ―[...] ele 

sabia Matemática‖. 

A postura da professora Maria Lúcia Martins Sampaio não passou 

despercebida por Iracema Ramos Figueiredo Campos (2018), 

 
Não, todo mundo sabia que a professora de Matemática era mais rigorosa, 
bonitinha por sinal, mas rigorosa. Ela passava a prova e ficava cantarolando 
a música em francês, dali ela enxergava tudo, pequenininha, bonitinha, ela 
era muito exigente, mas era exigente dentro porque realmente são pré-
requisitos não é, Português e Matemática. 
  

De forma geral, quanto ao ensino efetivado pelos professores de Matemática, 

Desenho, Estatística esta mesma normalista detalhou,  

 
Olha, geralmente eram aulas expositivas, se usava muito pouco audiovisual, 
não se usava quase audiovisual, eram aulas expositivas, agora isso vai muito 
da capacidade do professor, a dinâmica não é? Você pode fazer uma 
dinâmica de grupo com a própria Matemática, mesmo na aula expositiva 
você pode motivar as pessoas. [...], Lúcia mesmo, ela era aula expositiva. 
(CAMPOS, 2018) 
  

A forma de ensinar, entre outros aspectos revelava a cultura escolar que 

ressaía na prática pedagógica do curso, e que permaneceu na memória das alunas, 

um fato marcante foi descrito por Vilma Vieira Pereira (2018), 

 
[...] eu me lembro muito da professora de Matemática, era Lúcia [...] E não 
tinha como é hoje aquelas coisinhas diferentes no ensino de Matemática não, 
era quadro de giz, caderninho da gente, e copiando. Copiando, copiando, 
copiando, copiando. O que é que se estudava? O que era comum, regra de 
três, essas coisas assim que eu nem me lembro mais, e ela cobrava.  
  

Aproveitamos o comentário feito por Sônia Bahiense Braga (2018) para tentar 

por meio de sua avaliação compreender um pouco do que acontecia em seu período,  
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A prova da gente não tinha mimeografado, não tinha xerocado porque não 
existia nada disso, era na base de escrever mesmo. Você levava a folha de 
papel pautado, ela [A professora de matemática, Maria Lúcia Martins 
Sampaio] passava as questões no quadro, e você copiava e respondia as 
questões. E ela gostava muito de fazer também uma prova relâmpago no 
quadro negro, ela sorteava, passava algumas questões no quadro e no 
quadro você tinha que responder e explicar e ali você recebia uma nota. É, 
[Afirmando que era avaliado com base nisso também] com base no que 
estava fazendo no quadro, ela gostava muito disso. (BRAGA, 2018). 
 

As alunas estudaram em períodos diferentes, mas sequenciais, e nisso 

percebemos uma equivalência na metodologia de trabalho empregada pela 

professora de Matemática, observamos também que apesar das alunas questionarem 

sua didática de ensino ela defendia e não aceitava críticas, tanto é que em uma de 

suas aulas usou de sua autoridade para reafirmar e inculcar nas alunas seus 

princípios pedagógicos, como foi minuciosamente relatado por Vilma Vieira Pereira 

(2018),  

Eu só não tinha dificuldade em aritmética, somar, diminuir, multiplicar e 
dividir, e só. Mas é porque não gostava mesmo, e Lúcia me fez uma, uma 
vez quando eu te digo esse negócio dela chamar para ir ao quadro, eu 
sentava com uma colega aí eu disse assim: tu quer ver a primeira para ser 
chamada será eu, o meu nome Vilma não é, com o alfabeto lá embaixo com a 
letra V, quando ela abriu a caderneta saiu Vilma, aí minha colega começou a 
rir e eu disse assim: fica aí rindo da miséria dos outros. Para que minha 
filha? Essa mulher se irritou comigo. Miséria é? Pois venha para o quadro. 
Aí eu fui, e lá ela quis me prejudicar, só que eu tinha tomado curso e 
acertava, tudo que ela colocava para fazer eu fazia. Ela olhou pra mim e 
disse assim: é, você foi bem, só não vou lhe dar 10 para você não dizer mais 
que é miséria. E eu devia ter 10 porque eu acertei tudo e ela me deu 8, aí eu 
tomei mais raiva de Matemática ainda.  
 

Vimos nesta situação também uma preocupação da professora em disciplinar 

as alunas pelo comportamento delas, algo que já discutimos anteriormente quanto à 

postura defendida para a formação da futura professora primária que deveria se 

pautar na ―conduta ilibada e idoneidade moral104‖.  

                                                           

104 Conduta ilibada significa uma conduta limpa, correta, íntegra, com honra. Uma pessoa com 
idoneidade moral, honesta, que age sempre de acordo com a moral e os bons costumes. 
Idoneidade moral é o conjunto de qualidades que recomendam o indivíduo à consideração pública, 
com atributos como honra, respeitabilidade, seriedade, dignidade e bons costumes.  
A idoneidade significa a qualidade de boa reputação, do bom conceito que se tem de uma pessoa. 
Fonte: https://www.dicionarioinformal.com.br/diferença-entre/conduta%20ilibada/idoneidade%20 
moral/ 

 _____________________________ 
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Dinalva Souza da Fonsêca (2018), que igualmente Vilma Vieira Pereira (2018), 

foi aluna de Maria Lúcia Martins Sampaio, da última turma, adjetivou a professora 

como competente e caracterizou seu ensino como ―Um espetáculo, mas eu já tinha 

trauma de Matemática de tanto apanhar, e aí foi difícil a matéria para mim‖. 

(FONSÊCA, 2018). A citada depoente queixou-se de ter sentido dificuldades com 

regras de três.  

Para não sermos repetitivos, uma vez que isto já fora descrito anteriormente, 

não estamos colocando em dúvida a competência e habilidade dos professores, até 

porque as alunas admitiram que seu sucesso ou insucesso estava relacionado à 

identificação com a disciplina ou reflexo do que vivenciaram anteriormente em seu 

percurso escolar. No entanto, é essencial comentar que a conduta docente interferia 

substancialmente na relação afetiva das alunas em relação à Matemática, como fora 

relatado anteriormente por Iracema Ramos Campos (2018), principalmente para 

quem já tinha um histórico de conflitos nesse âmbito de domínio afetivo o que 

amplia sua complexidade. 

Sobre estas ponderações, colocamos em evidência que apenas os saberes a 

ensinar não suprem as necessidades do real aprendizado, e consequentemente da 

formação. Deter conhecimentos, independente de formação, não é suficiente para 

atingir tal intento, assim arrogamos que é imprescindível mobilizar ferramentas, 

técnicas, recursos, estratégias de ensino que favoreçam esta mudança de estágio em 

que o conhecimento é aplicado em graus cada vez mais elevados, em outros termos, 

desencadear os saberes para ensinar.  

Esta análise, portanto, nos permitiu inferir que Matemática, Estatística, e 

Desenho foram disciplinas presentes na formação de professores do Ginásio de 

Jequié que aliadas a outras perfizeram seu núcleo curricular, e parte do que 

abordaram constituíram a matemática a ensinar, sem, contudo, deixar de abordar a 

matemática para ensinar, como, por exemplo, na disciplina Desenho e Desenho 

Aplicado. Também é importante ressaltar que nem todos os conteúdos de 

Matemática, Estatística e Desenho estudados no Curso Pedagógico do Ginásio de 

Jequié referem-se a conteúdos que estarão presentes no ensino, ou seja, não se 

constituíram em matemática para ensinar.  
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2.3- DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS NA MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 

 

Como já fora explicitado, integraram o currículo do curso disciplinas como 

Didática, Pedagogia, Metodologia, Psicologia, e estas se enquadram na formação 

específica ofertadas nas séries finais. Por que específica? Porque foi principalmente 

através delas que as normalistas tomaram contato com o manejo das aulas, a 

organização e execução de planejamentos, o preparo e orientação de estágios, a noção 

e aplicação da conduta com os alunos, as técnicas e procedimentos didáticos, etc., por 

isso chamou-se preparo profissional, para exercer a profissão, saberes que não se 

aplicam às disciplinas de cunho geral.  

Tratando-se disso, mas referindo-se à formação em nível superior, Bertini, 

Moraes, e Valente (2017, p. 13) argumentam que,  

 
A análise da formação de professores para os primeiros anos escolares dada 
em nível superior, mostra que os saberes para o exercício docente se 
afirmam a partir de uma base de formação de cultura geral dada nos estudos 
secundários, sendo a formação profissional dada pelos estudos pedagógicos. 
Neles estão presentes os saberes para ensinar, sobretudo nos ensinos de 
pedagogia teórica e prática, psicologia, ciências da educação, aos quais se 
ligam também as didáticas e metodologias das diferentes disciplinas 
escolares. 
 

É mister recordar que Psicologia perfez a duração completa do curso em todas 

as séries. Pedagogia era ofertada nas duas últimas séries, e Metodologia de igual 

maneira. Notamos que esta, apesar de possuir professor próprio para sua condução, 

conforme poderá ser visto no diário de classe (Quadro 7), a 3ª série era registrada 

como atrelada à Didática, a qual foi aglutinada à matriz curricular após sua 

reformulação em 1962, sendo ministrada na 2ª e 3ª séries, dividindo-se em Didática 

Geral e Didática Especial respectivamente. E História da Educação, também 

adicionada a partir deste ano, foi selecionada por nós pelo fato de elencar saberes 

indicativos de métodos de ensino que possivelmente exerceram influência sobre a 

formação voltada também para o ensino dos saberes matemáticos. 
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Examinando as disciplinas105 arroladas na Lei Orgânica do Ensino Normal 

para a formação de professores primários detectamos que o Ginásio de Jequié 

ampliou seu currículo quanto à disposição de disciplinas pedagógicas, pois na Lei, 

Psicologia só era prevista da segunda série em diante, e no Ginásio foi ministrada em 

todas as séries desde o início de sua implantação, expandindo inclusive seu tempo 

escolar de 2 para 3 aulas em cada série, após a mudança curricular. Metodologia, 

como na Lei, foi mantida nos dois anos finais, apenas na primeira fase do curso. 

Didática não foi listada nessa Lei, mas no Ginásio foi ministrada como cadeira 

independente por dois anos após a reformulação curricular e com uma carga horária 

considerável como já discutimos na estrutura organizacional do curso. Na Lei, 

História e Filosofia da Educação foram nomeadas juntas na última série, e no Ginásio 

foi inserida História da Educação além de História do Brasil, a partir de 1962; e 

História do Brasil e da Bahia em 1963. Pedagogia que não era mencionada na Lei, foi 

implementada nas duas últimas séries pelo Ginásio no período de 1954 a 1961. Mas, 

Filosofia não fez parte do currículo do curso em momento algum. 

Consta na Lei em questão, a disciplina de nome ―Prática do Ensino‖, mas não 

consta Pedagogia. Por não ter acesso aos saberes a ela articulados não sabíamos ao 

certo a que ela podia se referir, se Didática, Estágio ou Pedagogia que não foram 

relacionadas na referida Lei.  

Nessa direção, reconhecemos que aprofundar leituras sobre esta temática 

poderia oferecer subsídios que enriqueceriam a discussão para compreendermos 

melhor como o Ginásio de Jequié se apropriou da legislação ao constituir o seu Curso 

Pedagógico. Silvestre (2011) faz um percurso histórico das disciplinas Prática de 

                                                           

105 Achamos viável reescrevê-las aqui para melhor análise e lembrando que a Lei as cita como o 
mínimo a ser ofertado:  
―Primeira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Física e química. 4) Anatomia e fisiologia humanas. 5) 
Música e canto. 6) Desenho e artes aplicadas. 7) Educação física, recreação, e jogos.  
Segunda série: 1) Biologia educacional. 2) Psicologia educacional. 3) Higiene e educação sanitária. 4) 
Metodologia do ensino primário. 5) Desenho e artes aplicadas. 6) Música e canto. 7) Educação física, 
recreação e jogos.  
Terceira série: 1) Psicologia educacional. 2) Sociologia educacional. 3) História e filosofia da educação. 
4) Higiene e puericultura. 5) Metodologia do ensino primário. 6) Desenho e artes aplicadas. 7) Música 
e canto, 8) Prática do ensino. 9) Educação física, recreação e jogos‖. (BRASIL, 1946a) 
 

 _____________________________ 
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Ensino e Estágios Supervisionados trazendo elementos de como se processaram na 

formação de professores. A autora expõe que, 

 
Foi na década de 30 que o currículo da Escola Normal assumiu caráter 
profissionalizante e a Prática de Ensino foi retirada oficialmente do 
currículo, sendo substituída por um estágio de vinte horas, que previa a 
regência de aulas em classes de grupos escolares, a ser realizado pelos 
alunos no quarto ano do curso. 
A retirada dessa disciplina do currículo se deve a inúmeras críticas de 
educadores defensores dos ideários da Escola Nova, em destaque a que se 
relacionava à concepção de que ensinar resumia-se a uma técnica aprendida 
pelos futuros professores por meio da observação e reprodução de modelos, 
o que reforçava a ideia da prática pedagógica ser aprendida sem se levar em 
consideração o contexto em que ocorria. (SILVESTRE, 2011, p. 845-846, grifo 
nosso). 
 

 Silva V. (2008, p. 117) também contribui nesse sentido ao explorar a 

apropriação feita de fontes pelos autores de Manuais Pedagógicos publicados entre 

1930 e 1971, dotados, no seu ponto de vista, de saberes relativos principalmente à 

Pedagogia, à Didática, à Metodologia e à Prática de Ensino, convicta que eles, dentro 

de suas possibilidades, ―[...] tiveram um conteúdo específico, ensinaram a ensinar, 

tratando de temas ligados ao desenvolvimento infantil, às técnicas de ensino, ao 

papel do professor, à organização da escola e das aulas etc‖. 

Destacamos como exemplo, o que é defendido no Manual Prática de Ensino de 

Afro do Amaral Fontoura (1960, p. 2), acerca da importância dessa disciplina no 

curso de formação de professores primários, ao afirmar que, 

 
A cadeira de Prática de Ensino é o coroamento natural da formação 
pedagógica. Pode a Escola Normal possuir ótimos professores das matérias 
formais (Português, Geografia, Matemática, etc.) e das matérias pedagógicas 
(Psicologia e Sociologia educacionais, etc.), devida organização a essa que é a 
cadeira-chave do curso pedagógico: a Prática de Ensino. 
Em todas as cadeiras do currículo pedagógico, a futura professora aprende 
cousas muito úteis; mas é na de Prática de ensino que aprende a ser 
professora, isto é, a lecionar.   
  

O que constatamos é que em seu programa o Ginásio de Jequié não lhe 

incluiu, -Prática do Ensino - ao menos com esta denominação, e que a apropriação 

feita para o ensino abrangeu mais de uma disciplina para a orientação de aspectos 

relacionados à prática de ensino, tais como observação e regência. Os diários de 

classe, os depoimentos, os boletins de estágio confirmaram a efetivação desta prática; 
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os registros feitos e as narrativas se processaram com a denominação de Estágio 

conforme já destacamos anteriormente. 

Já Pedagogia, que existia nas duas últimas séries, deixou de compô-las após a 

reformulação curricular ocorrida a partir de 1962. Sociologia, que era ministrada na 

2ª e 3ª séries, foi apenas para a 3ª com o remanejamento.  

Ressaltamos, de forma geral, que Metodologia era ofertada na 2ª série, depois 

se agregou à Didática na 3ª série e após a reformulação curricular foi retirada; já a 

Didática que não era ensinada passa a ser inserida nas séries finais como Didática, 

ora Geral, ora Especial, e estas informações de nomenclatura divergiam entre os 

diários e as atas de provas. Esta disciplina se enquadra em nossas especulações como 

figuração de estágio, da Prática de Ensino, principalmente pelos depoimentos 

afirmativos nesse sentido que são apresentados na seção 2.4.  

Mas o que motivou essa substituição da disciplina Metodologia pela Didática? 

Quais a implicâncias e implicações nesse sentido? Primeiramente, faz-se necessário 

compreender melhor tais disciplinas para fazer qualquer observação. 

Fazemos uso da distinção feita por Mattos (1968)106 para caracterizar as 

disciplinas Metodologia e Didática,  antes disso convém explicar que ―[...] Didática  é 

a disciplina pedagógica de caráter prático e normativo que tem como objeto 

específico a técnica do ensino, [...] em todos os seus aspectos práticos e operacionais 

[...]‖ (MATTOS, 1968, p. 51). O autor estabelece ainda que a Didática não se limita aos 

aspectos técnicos do ensino ou da formação intelectual dos alunos, mas abarca todos 

os aspectos educativos da formação da personalidade dos mesmos por meio das 

matérias de ensino. Desta forma, observando suas particularidades, Mattos (1968) 

contradiz que Didática e Metodologia sejam sinônimas, uma vez que, ao estudar o 

método em si, a Metodologia representa tão somente uma parte da Didática. 

Obtemos assim, a partir de suas definições, a seguinte proposição lógica: Todo 

didático é metodologista, mas nem todo metodologista é didático. A Didática é mais 

ampla, já a Metodologia é mais específica. Essa mudança estabelecida no Curso 

Pedagógico do Ginásio pode representar uma alteração de perspectiva, passando da 

                                                           

106 A versão que utilizamos trata-se da 8ª edição. A 1ª edição dessa obra foi publicada em 1957. 

 _____________________________ 
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formação mais técnica para uma formação que ia para além da técnica. Tanto é que 

em sua classificação,  

 
[...] a Didática não se limita a estabelecer as técnicas específicas de direção da 
aprendizagem, como sejam as do palnejamento, da motivação, da 
orientação, da fixação, da verificação e outras; mas abrange também os 
princípios gerais, os critérios e as normas práticas que regulam tôda a 
atuação docente, enquadrando-a num conjunto racional de amplo sentido e 
direção. (MATTOS, 1968, p. 61-62).  
 

Direcionando esta discussão Rosas (1959) relatou que, no seu entendimento, o 

programa das aulas de matemática das Escolas Normais de formação de professores 

primários devia conter uma parte de conteúdos de Matemática e Estatística, para o 1º 

e 2º anos, observando os aspectos cultural e profissional, e outra parte referente à 

Didática Especial107 da Matemática, na qual seria oportunizado às alunas o 

aprendizado de técnicas modernas do ensino e a prática do conhecimento da matéria 

do primário, confiante de que,  

 
A Didática compreende a Matética (alunos e professores), a Sistemática 
(objetivos e planejamento) – e a Metodologia (métodos); com todos esses 
elementos lida o professor que vai aprender a ensinar. Assim a cadeira deve 
ser Didática Especial de Matemática e nunca Metodologia nem prática de 
ensino. (ROSAS, 1959, p. 184). 
 

Historicamente, o que vinha acontecendo no período a ponto de suscitar tais 

vicissitudes? Existe alguma correlação deste fato particular com outras realidades 

educacionais, para além do citado? 

Pensando na tônica da substituição de Metodologia por Didática, cumpre 

informar que situação análoga se apresentou no Curso Normal do IERP, identificada 

por Santos (2018), exatamente no mesmo período – 1962 – em que houve esta 

transição no Ginásio de Jequié. Mas, diferente dessa instituição que priorizou a oferta 

da disciplina Didática em detrimento de Metodologia,  a partir deste momento nas 

duas séries finais do Curso Pedagógico, o IERP, fez o mesmo, porém veio a estendê-

                                                           

107 Para Mattos (1968, p. 60), ―A Didática Especial é o complemento natural da Didática Geral; no 
fundo, é a aplicação mais particularizada desta às diversas disciplinas do currículo escolar, analisando 
sua problemática especial e sugerindo soluções específicas e concretas para resolvê-la‖. 

 _____________________________ 
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la para todas as séries a datar de 1966, e notamos que desde então somente em 1969 é 

que a mesma não foi oferecida para o 1º ano.  

A pesquisadora Santos (2018) conjectura que a Didática se encarregava de 

objetivos, métodos, processos e técnicas referentes às práticas de ensino, e que a 

Didática Geral dava orientações de forma ampla, enquanto a Especial era mais 

específica e direcionada por disciplina. Isso é fácil de perceber ao evidenciar as 

disciplinas que percorreram o currículo do curso: Didática, Didática Geral, Didática 

Especial, Didática da Língua e Matemática, Didática da Língua e Estudos Sociais, 

Didática da Matemática e Ciências Naturais. No Ginásio de Jequié, apesar de haver 

Metodologia e Didática, Didática, Didática Geral e Didática Especial, e não essa 

mesma diversidade, compreendemos que sua aplicabilidade era no mesmo sentido, 

de orientar as normalistas no seu percurso de formação para o ensino primário, 

dotando-as de conhecimentos gerais, mas também específicos. Expressamos isso por 

meio da memória de quem passou pela experiência e depôs nesse sentido, conforme 

exposto na seção 2.4 onde são discutidos aspectos do estágio.  

A Lei Orgânica do Ensino Normal discorreu para as disciplinas programas 

pautados na clareza, simplicidade e flexibilidade, emanados das orientações 

metodológicas expedidas pelo Ministro da Educação e Saúde. Os pontos são: 

  
a) adoção de processos pedagógicos ativos;  
b) a educação moral e cívica não deverá constar de programa específico, 
mas resultará do espírito e da execução de todo o ensino;  
c) nas aulas de metodologia deverá ser feita a explicação sistemática dos 
programas de ensino primário, seus objetivos, articulação da matéria, 
indicação dos processos e formas de ensino, e ainda a revisão do conteúdo 
desses programas, quando necessário:   
d) a prática de ensino será, feita em exercícios de observação e de 
participação real no trabalho docente, de tal modo que nela se integrem os 
conhecimentos teóricos e técnicos de todo o curso;  
e) as aulas de desenho e artes aplicadas, música e canto, e educação física, 
recreação e jogos, na última série de cada curso compreenderão a orientação 

metodológica de cada uma dessas disciplinas, no grau primário. (BRASIL, 
1946a, grifos nossos). 
 

Quando manifestamos a dúvida anteriormente quanto à disciplina ―Prática de 

Ensino‖ fizemos algumas suposições de como ela poderia estar sendo representada 

no Ginásio de Jequié. Com base nesta leitura da legislação, inferimos que trata-se do 

estágio de fato, mas ela foi apropriada de modo tão peculiar que foi trabalhada não 
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por meio de uma disciplina, mas transpassando as disciplinas pedagógicas 

Metodologia, Didática, e Pedagogia até 1961, e sob a responsabilidade de Didática a 

partir de 1962. Inferimos isto com base nos saberes dispostos nos seus respectivos 

diários e nos depoimentos prestados por alunas que comentaram sobre a 

responsabilidade no preparo para o estágio e execução do mesmo a encargo dessas 

disciplinas e seus professores, o que trataremos mais adiante em seção específica. 

Iracema Ramos Campos (2018) expressou: ―Conseguiram, [os professores 

conseguiram trabalhar a forma de planejar as aulas] essa parte toda era com Roseli 

Quadros. Era com a professora de Didática. De Didática Geral‖. 

As lições, os exercícios e os exames foram indicados também por esta lei 

enquanto trabalhos escolares, além dos trabalhos complementares. Tais indicações 

estavam presentes no Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié, certos de que os 

exames alcançaram todas as disciplinas da matriz curricular, e nos diários e pontos 

de exames destacam-se lições, exercícios e diversos outros procedimentos 

metodológicos para além da prática de ensino.  

 Na sequência abordaremos mais detalhadamente os saberes abordados nas 

disciplinas Pedagogia, Metodologia e Didática, bem como o desenvolvimento do 

estágio no Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié. Entretanto, antes disso, 

consideramos relevante versar sucintamente sobre a disciplina História da Educação, 

pois como já mencionamos anteriormente, ponderamos que os conteúdos estudados 

nessa disciplina podem ter se constituído em saberes para ensinar matemática, uma 

vez que em muitos casos tratavam-se da história de métodos de ensino ou de vagas 

pedagógicas que influenciaram também o ensino da matemática escolar.  

Chamou nossa atenção os saberes trabalhados na 2ª série do Curso 

Pedagógico, localizados no diário de classe da disciplina História da Educação do 

ano 1962 - ver Anexo Q - onde constavam: ―[...] As pequenas escolas, o ensino 

intuitivo; [...] Meios educativos; Prêmios e castigos; Escola nova; [...] O aspecto 

filosófico da escola nova; A escola nova e o aspecto político; [...] Socialização na 

escola; [...] A escola nova e o trabalho manual [...]‖ (ARQUIVO DO GINÁSIO DE 

JEQUIÉ, DIÁRIO DE CLASSE, HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 1962).  
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No diário do ano subsequente (1963) desta disciplina há temas correlatos ao 

do ano anterior, e destacamos alguns procedimentos utilizados como:  

 
[...] Debate sobre o assunto em voga; [...] Comentário sobre as provas; [...] 
Relatório sobre a pesquisa feita nos jardins de infância da cidade; [...] 
Tendências psicológicas na educação; [...] Estudo dirigido sobre a vida de 
pedagogos pertencentes a essa corrente ou tendência [...]; Correntes 
educacionais derivadas do pragmatismo [...] (ARQUIVO DO GINÁSIO DE 
JEQUIÉ, DIÁRIO DE CLASSE, 2ª SÉRIE, HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 
1963).  
 

O intuito foi de tentar caracterizar o desenvolvimento dessas aulas, de sorte 

que mesmo imaginando esta disciplina se efetivando de forma mais teórica, as 

evidências mostram que havia uma dinâmica de aulas mais práticas. 

Dos temas que foram registrados nos diários de classe de História da 

Educação que destacamos anteriormente, é possível apontar indícios de que os 

saberes para ensinar do Curso Pedagógico do Ginásio estavam respaldados em 

algumas concepções da escola nova, principalmente pelo fato de que o curso se 

desenvolveu em um período em que este ideário ainda se fazia presente nas práticas 

educativas e nas discussões e propagações didático-pedagógicas. Segundo Romanelli 

(2007, p. 146),  

O momento histórico pedia, pois, que a educação se convertesse, de uma vez 
por todas, num direito, porque, na verdade, ela é um direito biológico do ser 
humano e, como tal, deve concretizar-se e, para tanto, deve estar acima de 
interesses de classe. Enfim, ela deve vincular-se efetivamente ao meio social, 
saindo a escola de seu secular isolamento. 
 

Na sequência analisaremos outros saberes que foram apropriados na formação 

das normalistas do Ginásio de Jequié. 

 

2.3.1- Disciplina Pedagogia  
 

A disciplina Pedagogia existiu no Curso Pedagógico no período de 1955 a 1961 

nos dois últimos anos. A partir daí não foi mais oferecida, como mencionamos 

anteriormente. Na sequência apresentamos conteúdos registrados em diários de 

classe, e analisamos esses conteúdos, bem como as listas de pontos (Anexo R, 

Quadros 2 e 3) para melhor compreensão da finalidade dessa disciplina na formação 

das normalistas.      
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Quadro 6 – Conteúdos de Pedagogia registrados nos diários de classe 
 

DISCIPLINA: Pedagogia 

1º ano Pedagógico 1961 

Professor Adelaide Ribeiro Lima  

Professor Padre Leônides Spínola de Andrade 

DISCIPLINA: Pedagogia 

2ª série normal 1961 

Professora Adelaide Ribeiro Lima  

Professor Padre Leônides Spínola de 

Andrade 

 Conceito, possibilidade e 

fins da educação 

 O meio físico, o clima, o 

relevo da natureza como 

fator de educação 

 Fins da educação  
 Pedagogia, ciência e  

arte de educar 

 Relação da pedagogia com 
a filosofia 

 Concepção moderna da 
infância 

 Testes – o valor do teste - 
classificação 

 Educação integral  
 Personalidade do 

educador fatores 
educativos herança e meio 

 O clima, a paisagem como 
fatores que influem na 
educação da criança 

 O meio físico 
 Educação integral 
 Personalidade do 

educador  
 Prova 
 Personalidade do 

educador qualidades 
Morais 

 Educação física 
 Teorias do jogo 
 Ginástica – esportes 
 Danças populares com o 

meio educativo 
 O interesse em pedagogia 
 Processos para despertar o 

interesse na criança 
 Continuação interesse 

imitação? 
 Educação intelectual 

formas de conhecimento 
 Observação - os 

principais testes de 
observação 

 Ato integral do 
conhecimento 

 Os sentidos e sua 
educação 

 Compreensão da 
Criança e respeito a 
sua personalidade  

 Castigos e 

recompensas  

 Disciplina preventiva e 
repressiva 

 Educação Cívica seu 

conceito e meios de 

ministrá-la 

 Educação profissional 
seu conceito E 
vantagens de uma 
profissão 

 Determinação das voc.  
 Escolas profissionais 

de artes e ofícios  
 Vantagens conceito de 

educação profissional 
  Métodos especiais de 

educação 
  Os passeios e 

excursões escolares 
 As profissões e o 

cinema escolar  
 Os discos e a rádio 

escolar 
 Meios educativos 

vigilância exortação 
emulação etc. 

 Meios educativos  
jogos recompensas  

 Prêmios e castigos  
 Métodos especiais de 

educação dos sentidos 
 A consciência, 

conceito. A 
consciência, 
espontânea e reflexa 

 Teorias que explicam a 
origem da consciência. 
A formação da 
consciência 

 O caráter o 
temperamento função 
do caráter 

 Trabalho sobre 
dramatização  

 Homogeneizar classes. O critério 
tradicional 

 O critério psicológico 

 Classificar repetentes 

 O normal escolar 

 O anormal escolar e sua 

classificação 

 Anormais físicos 

 Educação para povos primitivos 

 Educação intelectual primitiva 
 A cultura hebraica 
 Organização escolar. Escola dos 

profetas. A casa de estudos.  Bíblia. 
 Grécia. Origem da educação grega. 

As instituições escolares 
 Arguição 
 A educação moral grega 
 Educação ateniense 
 Educação helenista 
 Escola nova 
 O aspecto pedagógico e filosófico da 

escola nova 
 O pedagógico e o político 
 Rousseau e suas ideias pedagógicas 

 Montessori. Processos em que se 
baseia seu método. Roma, educação 
da república. Influência grega na 
educação romana 

 O Cristianismo. A família e o papel 
importante que desempenhou na 
sociedade romana 

 Instrução catequista. Escolas 
episcopais 

 Escolas paroquiais e catedrais 
 Os mosteiros. Educação dos 

mosteiros.  
 Carlos Magno e Alfredo O Grande 
 Universidades 
 Renascença, seu desenvolvimento 

nos países nórdicos e na França. 
 Reforma. Erasmo e Tomaz Morus. 
 Causas da Reforma 
 Reforma e contra-reforma 
 Os árabes e a renovação da cultura 

grega 
 Os filósofos do século XVIII. A 

Enciclopédia Revolução Condorcet 
 Influências de Rousseau e Pestalozzi, 
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 O sentido do ouvido e  
sua educação 

 Memória e suas 
características elementares 

 Meios práticos de 
aprender 

 Imaginação as imagens 
reproduzidas e as 
inventadas 

 Prova 
 Juízo formas de juízo 
 Continuação juízo o 

raciocínio o silogismo 
 Linguagem na criança, sua 

evolução e educação 
 Liberdade e disciplina 

firmeza da autoridade  

 Considerações sobre 
várias dramatizações 
apresentações 

 O hábito como fator 
educativo 

 Educação social 
socialização no 
trabalho escolar 

 Socialização na 
economia e na 
administração 

 
 

Herbart e Holston 
 Problemas psicológicos da escola 

contemporânea coeducação escola 
única 

 Socialização da escola 
 Ensino leigo e educação religiosa 
 Dramatização: monólogo, diálogo, 

farsa, esboço dramático, tragédia, 
comédia, drama. 

 Técnica para a realização de uma 
peça teatral 

 Organizações religiosas 

 Instituições escolares 
 Arte dramática, cinema, jornais, 

rádio, bibliotecas 
 Museus, galerias de arte 
 Os árabes 
 Estágio 

Fonte: Diários de classe do Arquivo do Ginásio de Jequié 
  

Pedagogia contou com saberes educacionais, filosóficos, culturais, da história, 

atrelados ao planejamento; também conceitos e ideais do cristianismo, da educação 

cívica, educação integral, técnicas de ensino, e outros conhecimentos. 

Atraiu nossa atenção no programa desta disciplina evidências de testes para 

classificação dos alunos, segundo Bassinello et al. (2014), estava na ordem do dia o 

―movimento dos testes‖. 

 
Como consequência desse movimento, que se desdobra para as lides 
escolares, a ser caracterizado pela defesa das práticas científicas e ao uso de 
testes mentais, tem-se nesse processo a prática da matematização da pedagogia; 
ocasionada pelo espírito da exatidão; da quantificação; dos seus valores 
estatísticos, construídos, sobretudo, pelo processo da experimentação. 
(BASSINELLO et al., 2014, p. 33, grifo dos autores). 

 

Alguns indícios encontrados nos relatórios do Arquivo do Ginásio de Jequié 

foram: ―[...] Inquérito e pesquisas. [...]‖ (RELATÓRIO, 1ª SÉRIE, 1955); ―[...] O 

problema da repetência e meios de combatê-la [...]‖ (RELATÓRIO, 2ª SÉRIE, 1956). E 

nos diários, ―[...] Testes – o valor do teste – classificação; [...] Observação - os 

principais testes de observação; [...]‖ (DIÁRIO DE PEDAGOGIA, 1º ANO, 1961). E, 

―Homogeneizar classes. O critério tradicional; O critério psicológico; Classificar 

repetentes; O normal escolar; O anormal escolar e sua classificação; [...] Conceito do 

teste, origem e classificação; [...]‖ (DIÁRIO DE PEDAGOGIA, 2º SÉRIE, 1961).   
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Para além de Rousseau que aparece nos registros dos diários de Pedagogia 

localizamos anotações referentes a esse pensador bem como a Comênio e ao método 

intuitivo nos diários da disciplina História da Educação constantes no Anexo Q. 

Destacamos esses teóricos pelo fato de terem sido defensores do método intuitivo. 

Valdemarin (2006) afirma que a corrente pedagógica difundida por Comênio e 

Rosseau – método intuitivo – propunha renovar as práticas pedagógicas pela 

educação dos sentidos, pela educação das coisas e pela experiência, isto é,  

 
O método de ensino intuitivo, popularizado também sob a denominação de 
lições de coisas e método objetivo, pode ser caracterizado como a prática 
pedagógica que faz uso de objetos didáticos, conhecidos ou semelhantes 
àqueles conhecidos pelos alunos, para promover a aprendizagem. 
(VALDEMARIN, 2006, p. 171) 
 

De acordo com a autora, por meio desse método o conhecimento viria como 

consequência da educação dos sentidos, num movimento em que da intuição dos 

sentidos chegaria à intuição intelectual, o meio para isso seria os objetos conhecidos 

pelos alunos e outros construídos para este fim, os objetos didáticos, como suporte 

pedagógico. 

A partir do método de ensino intuitivo a escola ensinaria ―[...] coisas 

vinculadas à vida, aos objetos e fatos presentes no cotidiano dos estudantes, 

introduzindo assim os objetos didáticos como elementos imprescindíveis à formação 

das idéias‖. (VALDEMARIN, 2006, p. 175). 

Alguns dos fundamentos deste método de ensino são apontados por 

Valdemarin (2006), como a aproximação entre a vida e a educação formal, a ênfase na 

autonomia do educando, a rejeição à pura memorização de textos, e a valorização da 

capacidade de julgamento. 

Interpretando as ideias de Valente (2012), podemos pensar que esse novo 

modelo vem proclamar como ideário o ensino intuitivo. Onde o aprender ―de cor‖ 

precisaria ser desprezado ignorando o método de ensino tradicional. Nesse contexto, 

começa a reinar um clima de aprimoramento pedagógico do ensino na primeira 

década do século XX em torno da formação de professores oferecida pelas Escolas 

Normais com debates acirrados voltados para a formação didática despendida aos 

futuros professores, considerada ínfima e digna de mudanças no caráter dos cursos, 
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ressaltando a formação profissional. As referências para tal intento são fornecidas 

por instituições estrangeiras, mais precisamente as instituições francesas e norte-

americanas.  

O ensino intuitivo surge, segundo Valente (2012), com a necessidade de 

interrogar como essa nova proposta vem caracterizar o ensino que almeja substituir. 

É possível ―[...] afirmar que a emergência do novo, de uma nova proposta didático-

pedagógica ocorre a partir de uma leitura do passado.‖ e de uma dada representação 

dele, assim afirma-se o novo, pelo embate, pela luta de representações. (VALENTE, 

2012, p. 25).   

Quais os reflexos do ensino intuitivo na Matemática do Curso Pedagógico do 

Ginásio de Jequié? Como esse método de ensino se manifestou nessa disciplina?   

Na disciplina Matemática não foi possível identificar nos registros aspectos 

metodológicos, uma vez que se restringiram às denominações dos conceitos 

matemáticos, assim não constam evidências anotadas sobre o ensino intuitivo, 

contudo a ausência de registros referentes a tabuada chama a atenção. Segundo 

Valente (2008, [n.p.]), os defensores do método intuitivo e do uso das cartas de 

Parker criticavam o ensino dos ―[...] primeiros passos no cálculo aritmético: pela via 

da memorização das tabuadas‖. 

O ensino de Matemática concreto, intuitivo, experimental deu-se por meio não 

só da disciplina em si, mas também por meio de outras, como Artes Industriais em 

que consta na lista de pontos do Relatório de 1956 (Anexo S): ―Construção dos 

sólidos geométricos – hexaedro, tetraedro, prisma, octaedro, pirâmide e cilindro; 

confecção de uma caixa hexagonal‖. Em Desenho percebemos nas listas de pontos e 

diários de classe sua aparição como:  

 
[...] Objetos simples apresentados aos meninos; [...] Paisagem apresentada às 
crianças; [...] (ARQUIVO DO GINÁSIO DE JEQUIÉ, RELATÓRIO, 
INTERMEDIÁRIA, 1956). 

Preparação de uma página a fim de organizar um programa 7 de Setembro; 
[...] Aperfeiçoamento – sombras; [...] Desenho de imaginação; (ARQUIVO 
DO GINÁSIO DE JEQUIÉ, DIÁRIO DE CLASSE, DESENHO, 1ª SÉRIE, 
1961). 

Confecção pré-livro e cartilha; (ARQUIVO DO GINÁSIO DE JEQUIÉ, 
DIÁRIO DE CLASSE, DESENHO APLICADO, 3ª SÉRIE, 1962). 
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[...] desenho à mão Livre; [...] cópia- motivo flor; [...] cópia de paisagem; [...] 
cópia - motivo frutas; [...] cópia- motivo animais; (ARQUIVO DO GINÁSIO 
DE JEQUIÉ, RELATÓRIO, SÉRIE INTERMEDIÁRIA, 1955). 

Cópia de frutos; perspectiva de uma caixa; cópia de animais; [...] processos 
de desenho; cópia de flores; preparação de uma aula prática de matemática; 
cópia de paisagens; preparação de uma aula de botânica; [...] (ARQUIVO DO 
GINÁSIO DE JEQUIÉ, RELATÓRIO, 1º PEDAGÓGICO, 1955). 

Histórico e emprego do lápis; Desenho de objetos usuais; Aplicação dos 
lápis número 1, 2, 3; Cópia- aves [...].  (ARQUIVO DO GINÁSIO DE JEQUIÉ, 
RELATÓRIO, 1ª SÉRIE, 1956). 

 

Acerca destas ebulições na esfera educativa encontramos correspondência 

desta concepção nas propostas implementadas em São Paulo, como é comentado por 

Valente (2012), que antes das escolas normais primárias108 serem instituídas, o ensino 

de Matemática sofreu influência de novos autores internacionais e recebeu novos 

fundamentos para a demarcação de métodos e conteúdos da Matemática destinada à 

formação do professor primário em São Paulo.  

Segundo Valente (2012), conceitualmente o ensino de Matemática aprimorou-

se por meio dos parâmetros estadunidenses, mas sua primeira baliza teórica em 

termos de orientações pedagógicas para o professor do ensino primário foi Francis 

Wayland Parker, presente nos discursos, na legislação educacional, nas revistas 

pedagógicas e nos livros didáticos para o ensino de aritmética. 

O ensino de Matemática encontrava em Parker uma proteção favorável à 

mudança, sua proposta era de romper com o modelo do ensino de Matemática por 

meio da memorização, verbalismo, e ordenação lógica dos conteúdos a ensinar. Ao 

anunciar o princípio do ensino intuitivo, ativo, experimental e concreto constrói-se 

uma representação negativa ao extremo para o passado do ensino de Aritmética no 

primário, considerando-o como ensino abstrato, para emprego em processos de 

memorização, sem utilidade. A Aritmética precisava, portanto, ser transformada, e se 

ensinada com materiais concretos e de maneira diferente, seu ensino tornar-se-ia 

compreensível. (VALENTE, 2012). 

Para superar esta imagem do passado precisava-se alterar o método de ensino, 

em outras palavras, o conteúdo, intrinsecamente, não devia orientar as ações 

                                                           

108 De acordo com Honorato (2013), as Escolas Normais Primárias em São Paulo passaram a funcionar 
a partir de 1911. 

 _____________________________ 
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pedagógicas. Para efetivar essa ruptura cabia didatizar a nova proposta, ou seja, 

orientar o professor com prescrições técnico-pedagógicas, permitindo a construção 

de outro significado, onde o saber matemático não mais memorizado devia ser 

aprendido e sentido pelo aprendiz, alterando assim sua representação 

epistemológica no campo da cultura escolar, o que se materializou em São Paulo 

através das revistas pedagógicas, especialmente a Revista de Ensino, que idealizaram 

meios de traduzir os pressupostos teóricos do ensino intuitivo em deliberações 

técnicas para emprego das ações pedagógicas (VALENTE, 2012).   

 

2.3.2- Disciplina Metodologia 
 

A disciplina Metodologia relaciona conteúdos referentes aos métodos 

pedagógicos, às formas de ensino, às autoridades escolares e suas atribuições, 

planejamento, administração escolar, e outros saberes conforme quadro seguinte.  

 

Quadro 7 – Conteúdos de Metodologia registrados no diário de classe  
 

DISCIPLINA: Metodologia 
1º Pedagógico 1961           Professora Mariadélia Aguiar Ribeiro 

 Método 
 Métodos pedagógicos gerais e especiais 
 Escola ativa 
 Plano Dalton e Mª Montessori 
 Centro de Interesses 
 Métodos de projetos 
 Arguição 
 Decroly - Fundamentos 
 As etapas do projeto 
 Trabalho por equipe 
 Plano de Cousinet 
 Plano Jena 
 Fantasia infantil 
 Impulsos e tendências da criança 
 Horário e turno 
 Classificação de alunos 
 Explicação 
 Deveres para casa 

 Formas de ensino: exposição, interrogação 
 Testes 

 Testes psicológicos 

 Programa 
 Classificação do programa 
 Conversação didática 
 Metodologia - Conversação didática 
 Observação experimentação 
 Classes – classificação de alunos 
 Mapa de exame 
 Mapa de matrícula 
 Autoridades escolares 
 Qualidades do programa 
 Atribuições das autoridades escolares 
 Formas de trabalho 
 Formas de ensino 
 Lições: característica 

 Plano de aula 
 Notas 
 Recapitulação 

 
 

Fonte: Diário de classe do Arquivo do Ginásio de Jequié 
 

Destacamos no Anexo R, quadros 1 e 3, a lista de pontos da disciplina 

Metodologia para prova referente ao ano 1956 com saberes matemáticos, 

principalmente voltados à aritmética. Estão listados: Histórico aritmético; Soma e 
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Subtração; Fatos da Aritmética; Histórico Aritmética; Multiplicação, Histórico 

aritmética; Aritmética. Na disciplina Metodologia e Didática consta Desenho – 

dramatização e, Desenho – gravuras.  

É significativa a correspondência entre os conteúdos dispostos nos diários de 

classe de Metodologia com os assuntos abordados no manual didático Metodologia do 

ensino primário da autoria de Theobaldo Miranda Santos (1952). Acerca da 

Matemática, ele traz a Metodologia da Aritmética, do Desenho, e da Geometria. 

Contudo, nos registros do Ginásio há indícios só da aritmética e do Desenho. Esta 

consideração pode ser observada no Anexo T onde expomos o índice109 da referida 

obra. 

Vale frisar que dos seis pontos relacionados à Matemática na lista de pontos 

para provas de Metodologia do 2º ano Pedagógico de 1956, três referem-se à história 

da Matemática. Isso comprova que Metodologia da Matemática, que inclusive foi 

citada pela normalista Dinalva Fonsêca (2018), era conduzida em meio à disciplina 

Metodologia.  

 

2.3.3- Disciplina Didática 
 

Os saberes registrados nos diários de Didática além dos propósitos da 

disciplina Metodologia amplia a proposta de ensino com várias descrições de 

métodos, concepções, processos de ensino, características da Escola Nova – cerne no 

programa da disciplina –, Escola Ativa, Escola Viva, qualidades e requisitos do 

professor, aulas práticas principalmente para a experimentação das alunas, 

referências ao estágio, e metodologias específicas por disciplina como a matemática. 

Merece relevo, nesse sentido, destacar os tópicos no diário de classe de 

Didática Geral da 3ª série de 1963, em que constam: ―[...] Aulas teóricas sobre 

metodologia da Matemática alunas; [...] Aulas práticas (globalizadas) na metodologia 

da Matemática, [...] Teste Metodologia da Matemática [...]‖, conforme apresentamos a 

seguir.  

                                                           

109 Em 1960, Theobaldo Miranda Santos também apresentou estes tópicos na obra ―Manual do 
Professor Primário‖. 

 _____________________________ 
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Quadro 8– Conteúdos de Didática Geral registrados nos diários de classe 
 

DISCIPLINA: Didática Geral 
2ª série normal 1963  

Profª Rosely Côrtes Quadros 

DISCIPLINA: Didática Geral 
3ª série 1963 

Professora Rosely Côrtes Quadros 

 Aprendizagem autêntica e 
pseudoaprendizagem. O 
objeto da didática. Ensino e 
aprendizagem. 

 Escola nova e os seus ideais 
 Escola nova educação integral 

 Respeito à personalidade 
revolução coperniciana 

 Sentido vitalista – escola 
democrática e progressiva 

 Educação como socialização – 
caracteres da Escola Nova 
Escola Ativa 

 Escola ativa - atividade 
mecânica suscitada como 
movimentação auto-
atividade. 

 Educação renovada, excessos 
da Escola Nova, a auto-
educação – diferenças, 
conceito de Escola Viva. 

 Escola Nova na Rússia e 
Inglaterra- apresentados por 
alunos 

 Escola Nova na Alemanha e 
França 

 Aula teórica sobre “a 
atividade é função do 
interesse” por uma aluna. 
Jogo sobre a vida de Decroly e 
Verschensteiner 

 Pedagogos suíços, italianos, 
espanhóis. Escolas Novas 
Russas. 

 Método – conceito 
 Teste sobre educadores 

brasileiros classificação dos 
métodos 

 Recapitulação geral 
 Comentário sobre as provas 
 Métodos - recapitulação 
 Processos de ensino. Formas 

de ensino 
 Formas complementares 
 Debate: como castigar os 

alunos? 
 Resultados duma pesquisa 

sobre instituições escolares 
(pelos alunos) 

 Métodos de ensino. Métodos 
ativos individualizados. 
Montessori 

 Conceito de professor  
 Professor e educador 
  Seminário sobre o assunto 

versado 

  Importância da vocação 
requisito do professor 

  Ensino e aprendizagem, 
aprendizagem autêntica e 
pseudo aprendizagem 

  Debate sobre o assunto 
  Pedagogia do amor Dom 

Bosco 

  Qualidades físicas do 
professor 

  Qualidades Morais 
  Qualidades intelectuais 
 Método analítico da 

palavração 
 Aula prática sobre o referido 

método 
 Método da sentenciação – 

linhas introdutórias 
 Métodos de contos 
 Direção da aprendizagem da 

Leitura pelo método da 
sentenciação 

  A prática da leitura os vários 
tipos de leitura 

 Aulas práticas dadas pelas 
Alunas - categorias 
gramaticais 

 Aulas práticas história do 
Brasil primeiro ano  

 Aulas práticas [5 registros] 
 Aulas teóricas [3 registros] 
 Aulas teóricas sobre 

metodologia da Matemática 
- alunas 

  Aulas teóricas metodologia 
Matemática 

  Aulas teóricas metodologia 
Matemática 

  Aulas teóricas metodologia 
Matemática 

 Dramatização infantil  
 Prova 
  Aulas práticas 

(globalizadas) na 
metodologia da Matemática 

 Aulas teóricas ministradas 
por alunos sobre 
planejamento do ensino 

 Aulas teóricas por uma 
aluna sobre a escrita 
história e conceito 

 Aulas práticas verbo  
 Aniversário da diretora e 

festa simulada para o treino 
das alunas nesse sentido o 
de se expressar em público 

  Aulas teóricas por alunos 
plano de aula motivação da 
escrita 

  Plano de aula exercício 
  Normógrafo prático 

exercícios sobre tipos de 
letra 

  Aulas práticas 
  Aulas teóricas alunas 

composição na escola 
primária 

  Aulas práticas categorias 
gramaticais segundo ano 

  Aulas teóricas sobre 
composição na escola 
primária 

  Aulas teóricas e históricos 
da história e conceito atual  

 Aula sobre leitura oral e 
silenciosa ministrada por 
uma aluna a título de 
verificação. 

  Aulas teóricas por alunas 
  Aulas práticas história do 

Brasil terceiro ano 
 Manejo de classe aula 

início desenvolvimento 
fim 

 Controle de classe 
  Estágio [13 registros/aulas] 
  Relatório do estágio 
  Unidade didática plano 

geografia levado a efeito 
nas escolas primárias 
anexas por diversas 
equipes 

  Unidade didática 
aplicação 

  Teste 
  Plano de trabalho 
  Plano de trabalho aplicação 
  Estudo dirigido aplicação 
  Fantoche teatro 
  Fantoche aplicação 
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 Métodos ativos 
individualizados. Mackinder, 
Winnetka. Plano Dalton 

 Métodos ativos 
individualizados. 
Recapitulação. Socializados. 
Equipe Plano Jena e M. 
Cousinet 

 Centro de Interesse Decroly 
 Centro de interesse aplicação 

do centro de interesse – aulas 
ministradas por alunas 

 Continuação da aplicação do 
Centro de interesse – cana de 
açúcar (tema) 

 Centro de interesse –aplicação 
 Centro de interesse –aplicação 

comandadas por alunas 
 Projeto – caracteres, 

classificação, criador 
 Projeto aplicação 
 Métodos mixtos. Unidades 

didáticas. Organização 
 Método de Thayer 
 Plano de aula 
 Prova objetiva 
 Plano de trabalho 
 Plano de trabalho – execução 
 Motivação na Escola Viva  
 Tipos de motivação – técnicas 

de motivação 
 A linguagem didática 

importância conceito 
caracteres 

 Meios didáticos 
 Condições de fixação da 

aprendizagem 
 Técnica de fixação da 

aprendizagem 
 Sondagem 
 Manejo de classe 

  Aulas teóricas organização 
de um projeto 

  Aulas teóricas ministradas 
por alunos sobre direção da 
aprendizagem 

  Ensino ocasional 
aproveitando o interesse das 
alunas sobre os festejos 
juninos 

  Aula teórica a título de 
recapitulação sobre 
globalização do ensino 

  Prova 
 Processos e formas de 

ensino 
 Formas de ensino aula 

prática ministrada por uma 
normalista 

  Jogo educativo resultado de 
uma pesquisa feita pelas 
normalistas nas escolas da 
sede 

  Debate tema como castigar 
os alunos 

  Trabalhos práticos na 
escola anexa 

  Aulas práticas globalizadas 
pelas alunas 

  Formas complementares de 
ensino e modos de ensino 

  Metodologia da geografia 
métodos ativos recapitulação 

  Aulas práticas globalizadas 
[3 registros] 

 Teste Metodologia da 
Matemática 

 Métodos socializados 
recapitulação 

  Sorteio para o estágio 
  Aula prática globalizada 
  Prova objetiva 
  Aplicação do centro de 

interesse 

  Teatro de máscaras 
  Dramatização 
  Finalidade das instituições 

escolares no campo 
psicológico sociológico 
político e pedagógico 

  Como organizar 
instituições escolares e 
funcionamento das mesmas 

  Elaboração por equipe de 
diversas dramatizações 

Dramatização - trabalho por 
equipe 

  Auxílios e recursos 
audiovisuais na educação 

  Conferência sobre Jardim 
de Infância por uma 
professora especializada no 
assunto 

  Série de conferências sobre 
jardim de infância 

  Jardim de Infância 
atividades livres e dirigidas 

  Jardim de Infância diversos 
tipos de desenho usados 
assim como pinturas 

  Considerações a respeito 
de datas a serem festejadas 
nos Jardins confecção de 
material para emprego 
nesse tipo de escola jardins 
de infância 

  Prova objetiva primeira 
turma e segunda turma 

  Sondagem e manejo da 
classe 

  Verificação e retificação da 
aprendizagem  

 

Fonte: Diários de classe do Arquivo do Ginásio de Jequié 
 

Deste quadro destacamos a forte presença de registros referentes a Escola 

Nova ou a vários de seus defensores, como Decroly, Montessori e Cousinet, bem 

como a referência a Escola Viva. Como se caracterizavam essas vagas pedagógicas? O 

que elas defendiam?  

As considerações de Rosa Fátima de Souza (2006) demarcam uma relação de 

continuidade entre os princípios da Escola Nova, introduzidos em fins de 1910, e o 



161 
 

método intuitivo. A autora se referencia em Sampaio Dória (1914) quem destacava 

programas e métodos de ensino como questões essenciais da educação, desta forma,  

 
O que e como ensinar não eram matérias opinativas, mas questões a serem 
encaminhadas em conformidade com leis científicas, enunciadas 
especialmente pela psicologia, ciência capaz de desvelar o conhecimento da 
alma infantil mediante as leis de sua evolução. (SOUZA, 2006, p. 139). 
 

Apesar de seus precursores remontarem aos séculos XVIII e XIX, a pedagogia 

nova é reconhecida por causar reviravoltas no pensamento educacional do século 

XX. Sua melhor distinção é dada pela oposição declarada à pedagogia tradicional que 

julgava tanto inútil quanto prejudicial ao aprendiz. Ela advogava não mais o ato de 

ensinar, mas ter acesso às necessidades da criança, empreender formas de realizá-las 

e permitir sua ação nessa perspectiva, sua atividade constituía-se no cerne de todo 

processo. (MESQUITA, 2010)  

Entretanto, quem sintetiza os preceitos da Escola Nova é Bueno (2013, p. 2), 

para a qual,  

[...] a Escola Nova constituiu-se como um ideário comum no Brasil à época, 
mas que se apresentava sob diversas interpretações entrecruzadas, isto é, a 
Escola Nova foi apreendida no Brasil de uma forma particular: ela cindiu-se 
em dois grupos dominantes que disputavam pela hegemonia no campo 
educacional da época, os católicos e os renovadores, que apresentavam 
diferenças dentro de seus próprios grupos. Ao mesmo tempo ela foi 
interpretada pelos legisladores, pelos autores dos programas de ensino e, 
enfim, pelos autores de livros didáticos, que depuravam as lutas pelos ideais 
a partir dos conceitos sociais e educacionais, influenciando a entrada do 
ideário na prática do magistério, com base em suas próprias interpretações e, 
que mesmo pertencentes a um grupo específico, diferenciavam-se em suas 
particularidades e em seus modos de apropriação das ideias.  
 

Um dos fundamentos da Educação Nova muito identificado também nos 

saberes foi o papel do interesse no processo educativo, que Romanelli (2007) cita como 

pensamento de Dewey, sendo apropriado pelos integrantes do Manifesto dos 

Pioneiros110.  

                                                           

110 ―O ‗Manifesto‘, elaborado por Fernando Azevedo e assinado por 26 educadores brasileiros, líderes 
do movimento de ‗renovação educacional‘, inicia-se estabelecendo a relação dialética que deve existir 
entre educação e desenvolvimento, colocando aquela, porém, numa situação de primazia no que 
respeita aos problemas nacionais. [...] O Manifesto representa, efetivamente, a ideologia dos 
renovadores. É a afirmação de uma tomada de consciência e um compromisso‖. (ROMANELLI, 2007, 
p. 145, grifos da autora). 
 

 _____________________________ 
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Valdemarin (2006, p. 165) sublinha que,  

 
[...] as concepções pedagógicas do século XX, no entanto, deslocaram o 
centro de preocupações sobre o ensino para as questões sobre como a criança 
aprende, emergindo aí um primado dos fundamentos psicológicos da 
educação em detrimento dos fundamentos filosóficos e didáticos, 
componentes essenciais na elaboração de métodos de ensino.  

 

Pensar a educação tendo como base os princípios da Escola Nova, segundo 

Mesquita (2010) é pensar em sua movimentação no sentido inverso à pedagogia 

tradicional, em que os preceitos desta cedem lugar àquela, indo no sentido, 

 
[...] do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para o psicológico; dos 
conteúdos cognitivos para os métodos e processos pedagógicos; do 
professor para o aluno; do esforço para o interesse; da disciplina para a 
espontaneidade; do diretivismo para o não-diretivismo; da quantidade para 
a qualidade; de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência e 
na lógica para uma pedagogia de inspiração experimental baseada 
principalmente nas contribuições da biologia e da psicologia.  (MESQUITA, 
2010, p. 66). 
 

Assim, conclui o autor, o que a Escola Nova valoriza não é o aprender, mas o 

aprender a aprender, pois o que conta é a aprendizagem espontânea do aluno 

mediatizada por suas reais premências e interesses. Neste sentido, importa destacar 

que na disciplina Didática Geral do Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié há uma 

série de registros referentes a centros de interesses, tanto em aulas teóricas quanto em 

aulas práticas.  

Os fragmentos extraídos da produção de Vidal (2010, p. 514-515): 

―Anteriormente relacionada à higiene e a características ‗biológicas‘ do aluno, a 

divisão consecutiva do tempo escolar em atividades era substituída pelo tempo 

‗psicológico‘ do interesse.‖ referente ao tempo escolar; e ―As carteiras fixas, 

substituídas pelas móveis, abandonavam a ordenação em fileiras e buscavam, na 

associação, oferecer condições para o trabalho em grupo.‖ alusivo ao espaço escolar, 

são indicativos da reorganização do espaço escolar e reordenação do tempo escolar, 

mediatizados pelo método de projetos. Este método também consta nos registros da 

disciplina Didática Geral do Ginásio de Jequié. 

A ressignificação impulsionada pelo discurso escolanovista demandava 

alterações também na relação professor e aluno, em que este passaria de mero 
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observador a experimentador, sua aprendizagem ganharia o foco de atenção 

deslocada do centro do professor e do ensino. (VIDAL, 2010). Neste sentido, 

encontramos alguns indícios que possivelmente apontam para essa mudança de foco 

na disciplina Didática Geral, ao localizarmos termos como auto-atividade e auto 

educação. 

―Na Escola Nova o programa passa a ser definido não em termos das matérias 

a ensinar, mas considerando os efeitos a se produzir nas crianças, por isso a 

necessidade de psicologizar as matérias de ensino‖. (SOUZA, 2006, p. 146). A autora 

ecoa que,  

Conferir um caráter científico à elaboração de programas significava utilizar 
métodos de pesquisa empregados na investigação social – inquéritos e 
estatísticas – para definir quais eram as matérias socialmente mais valiosas, 
as vocações manifestadas e as profissões necessárias. Na Escola Nova o 
programa passa a ser definido não em termos das matérias a ensinar, mas 
considerando os efeitos a se produzir nas crianças, por isso a necessidade de 
psicologizar as matérias de ensino: [...]. (SOUZA, 2006, p. 146). 

  

No âmbito da história da educação muitas vertentes podem ser identificadas, 

mas a cultura escolar escolanovista caracterizou-se como a tendência que segundo 

Schueler e Magaldi (2009, p. 50) situa a,  

 
[...] cientificização progressiva das práticas educativas, aspecto que alimenta 
a necessidade de uma crescente especialização e legitimação do educador 
profissional e do próprio campo educacional, que assumia contornos mais 
nítidos, estimulando, por sua vez, a formação apropriada de professores em 
espaços concebidos para esta tarefa e inspirados pelos ideais renovadores.  
 

Em substituição aos livros destinados à memorização ganha relevo os manuais 

didáticos através dos quais, conforme aponta Valdemarin (2006), os professores 

receberiam as novas práticas pedagógicas. Pois,  

Os manuais, além de serem ferramentas pedagógicas para facilitar o ensino e 
a aprendizagem, expressam também os valores, os conhecimentos 
considerados necessários para a formação de crianças e jovens, e, por meio 
de seus textos e de suas imagens, a instituição escolar procura construir 
consensos e homogeneidade cultural. (VALDEMARIN 2006, p. 174) 

 

Em seu trabalho, Bueno (2013) aponta a supremacia de autores católicos nos 

manuais de ensino com várias edições em pouco tempo revelando seu poder na 

formação de professores nas Escolas Normais e Institutos de Educação, e que esses 
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manuais disseminaram o ideal católico renovador nas escolas de formação de 

professores primários, não só públicas como também privadas. 

 Como já apresentamos anteriormente, foi confirmado o uso de livros ao longo 

do curso de forma progressiva. Entretanto, não houve nenhuma indicação de autoria 

ou título de qualquer obra, apesar disso encontramos nos diários a Escola Viva 

relacionada entre os saberes da disciplina Didática Geral. 

Theobaldo Miranda Santos e Afro do Amaral Fontoura foram apontados por 

Bueno (2013) como autores de manuais pedagógicos111 atrelados à vertente católica 

da Escola Nova, o primeiro possuía característica de pouco embate assinalado entre 

os católicos e os renovadores e mais pelo próprio discurso católico de valores morais, 

já o segundo era mais contundente e possuía um discurso mais acirrado em prol da 

aplicação em sala de aula dos princípios morais cunhados pela Igreja. 

Afro do Amaral Fontoura foi citado por Souza e Garnica (2012) também nessa 

circunstância de ações para suplantar o que fosse considerado radical, que alegou ter 

criado a Escola Viva, movimento intermediário entre a escola tradicional e a Escola 

Nova, e que delimitou a Matemática nestes parâmetros:  

 
Antigamente, quando se fazia do ensino da Matemática apenas uma 
―ginástica mental‖, uma série de fórmulas a decorar e de expressões ou 
―carroções‖ a resolver, a tabuada representava um dos elementos básicos do 
ensino. Como reação natural contra aquele artificialismo, passou-se ao 
extremo oposto, afirmando certos iniciadores da Escola Nova que a tabuada 
devia ser completamente banida do ensino, pois ela nada representava de 
concreto na vida do aluno.  
Hoje, porém prevalece a opinião do meio termo: nem a tabuada deve 
constituir a base do ensino da Matemática, nem deve ser completamente 
banida do ensino (FONTOURA, 1964 apud SOUZA; GARNICA, 2012, p. 
495, grifos no original).  
 

Essa crítica ao que esse autor entendia por radicalismo da Escola Nova, 

exemplificado com o ensino da tabuada, pode ser uma amostra da forma como no 

Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié foram apropriadas as ideias defendidas tanto 

pela Escola Nova quanto pela Escola Viva, uma vez que em nenhum diário de classe 

ou lista de pontos foi localizado registro referente a esse conteúdo matemático. 

                                                           

111 Neste trabalho (BUENO, 2015), a autora faz um estudo mais detalhado sobre ―Os manuais 
pedagógicos e a prática de ensino‖. 

 _____________________________ 



165 
 

Contudo, se por um lado em relação à tabuada podemos supor que prevaleceu o 

ideário da Escola Nova, é importante ressaltar que as críticas da Escola Viva em 

relação à Escola Nova também fizeram parte da formação das normalistas dessa 

instituição, uma vez que na disciplina Didática Geral, na 2ª série normal de 1963, 

consta ―Educação renovada, excessos da Escola Nova, a auto-educação – diferenças, 

conceito de Escola Viva‖. 

Baseando-se em vários autores (MEUCCI, 2007; SILVA; SCHELBAUER; 

ROSIN, 2008; MORTATTI et al., 2009; ROCHA, 2009), Bueno (2013) qualifica Afro do 

Amaral Fontoura como o representante da Escola Viva, e esta como uma vertente 

católica da Escola Nova; Escola Viva também é o título de uma coleção de manuais de 

sua autoria, o manual pedagógico Prática de Ensino é o 7º volume da obra.  

Para Bueno (2013, p. 8) ―A grande marca distintiva dos católicos, são as 

dedicatórias marcadas por excertos religiosos ou alguns exageros pontuais que 

pregam o amor, a compaixão e a educação religiosa como um dos princípios para a 

educação integral [...]‖, isso foi verificado nas bases pedagógicas do Ginásio de 

Jequié, pois o Padre Leônides Spínola de Andrade, conforme já apontado 

anteriormente, defendia a Pedagogia do Amor de D. Bosco, inclusive esta temática 

está relacionada nos saberes abordados na disciplina Didática Geral no diário da 3ª 

série em 1963. 

Todos os depoentes mantiveram-se católicos, e apesar de alguns imputarem à 

família esta orientação religiosa inicialmente todos confirmaram que as práticas do 

Ginásio, mesmo de forma desobrigada, reforçaram a cultura religiosa, e há quem 

tenha adotado esse hábito como um ideal de vida e profissão. Dinalva Souza da 

Fonsêca (2018), a título de exemplo, assumiu o desafio de lecionar em uma turma 

considerada ―terrível‖ pelo diretor da escola, compartilhou que conquistou seus 

alunos da seguinte maneira: 

 
Como foi que a senhora conseguiu conquistar esses alunos? [Questionada 
pelo diretor] Aí eu disse eu sei como é que conquista, com oração, acima de 
tudo, graças a Deus eu sou católica e amo minha igreja e consegui com 
oração e também com futebol. Então, graças a Deus eu me acho uma boa 
professora, hoje eu encontro meus alunos médicos, outros trabalham em 
banco, eles falam: pró, como eu devo à Senhora, e como eu amo Jesus por 
sua causa.  Porque eu tinha minha aula de religião, eu dava aula de religião 
mesmo que o currículo não pedisse, mas eu dava porque o ginásio do padre 
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de certa forma me ajudou muito. Ave Maria. [Admitindo que havia 
influência religiosa].  (FONSÊCA, (2018). 

  

A aluna confirmou que se apropriou da cultura religiosa católica do Ginásio e 

empregou-a em suas aulas incutindo de alguma maneira o ensino religioso nos seus 

alunos, e continua exercendo essa influência cotidianamente, 

 
Na criança, também falasse de Deus, tudo, se era aula de ciências entrava 
Deus, entrava religião, tudo entrava a religião. [...] Pois é minha filha, 
louvado seja Deus porque eu estudei, já há 51 anos fez esse ano, a gente só 
pode ficar agradecendo a Deus pelo dom da vida, e ainda estou forte, ainda 
trabalho, ainda vou fazer palestra, eu vou falar de Jesus Cristo porque eu 
amo demais [...] (FONSÊCA, 2018). 

 

Notamos, assim, que o Cristianismo também esteve fortemente empregado 

aos saberes do Ginásio de Jequié independente do ensino laico, condizente com o que 

defendia Afro do Amaral Fontoura (1960), 

 
Ora, não é imprescindível que tôdas as professôras lecionem o catecismo. 
Pode-se dar educação religiosa mesmo sem a aprendizagem formal daquele. 
Ensinar às crianças o amor a Deus, o respeito aos Mandamentos e aos 
preceitos religiosos fundamentais, que devem existir no coração de tôdas as 
criaturas, independente da crença a que pertençam – tudo isso é dar 
educação religiosa. [...] O único cuidado do mestre será obedecer a 
Constituição Brasileira e as leis do ensino vigentes, respeitando a liberdade 
de crença e a formação religiosa dos pais das crianças (FONTOURA, 1960, p. 
70-71). 

 

As disciplinas Pedagogia, e História da Educação também trazem 

explicitamente em seus registros o cristianismo como tema de ensino tal como: 

[...] As escolas catedrais e a instrução catequista; [...] O cristianismo, 
nascimento e organização [...] (ARQUIVO DO GINÁSIO DE JEQUIÉ, 
RELATÓRIO, PEDAGOGIA, 2ª série, 1956). 

 [...] O Cristianismo. A família e o papel importante que desempenhou na 
sociedade romana [...] Instrução catequista. Escolas episcopais; Escolas 
paroquiais e catedrais; Os mosteiros. Educação dos mosteiros; Carlos Magno 
e Alfredo O Grande; [...] Organizações Religiosas [...] (ARQUIVO DO 
GINÁSIO DE JEQUIÉ, DIÁRIO DE CLASSE, PEDAGOGIA, 2ª SÉRIE, 1961). 

 [...] A Bíblia, a casa de estudos; [...] História do cristianismo; As instituições 
catequistas; Escolas episcopais; [...] Educação dos Mosteiros, as ordens 
religiosas; [...] A reforma religiosa; A reforma com Calvino; A contra-
reforma; Educadores Jesuítas [...] (ARQUIVO DO GINÁSIO DE JEQUIÉ, 
DIÁRIO DE CLASSE, HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 2ª série, 1962). 
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Em outras disciplinas observamos isso de forma mais implícita, mas também 

há uma tendência para o ensino religioso, mais precisamente católico.  

Para além desse aspecto religioso, destacamos que o escolanovismo alcançou 

todas as áreas de conhecimento; quanto à Matemática, como isto se deu? Quais foram 

as principais implicâncias desta influência? 

A Matemática não escapou da influência do escolanovismo. Essa vaga 

pedagógica representou antes de uma renovação uma verdadeira revolução na forma 

de pensar o ensino de Matemática.  

De acordo com Denise Medina França (2016) a Aritmética foi alvo das ideias 

escolanovistas no que tange à defesa de uma abordagem não só prática e utilitária 

como também graduada e rápida para seu ensino. Assim, a aplicação de testes nas 

séries iniciais surgiram para atender a estas recomendações assinaladas pela 

pedagogia científica. 

A autora acima cita o manual pedagógico Manual de Testes112, de Afro do 

Amaral Fontoura, que faz uma interpretação teórica dos pressupostos da Escola 

Nova, prescreve atividades com orientações metodológicas para a prática do 

professor, e depois classifica alunos mediante os parâmetros produzidos. 

Continuando, França (2016) comenta sobre a segunda parte do manual, que 

abrange Testes pedagógicos, na qual o autor apresenta exemplos de testes objetivos 

destinados a exames de provas finais onde reside a presença eminente da aritmética 

que são priorizadas nas questões dos testes, e os objetivos do ensino de Matemática 

são relacionados ao estágio etário da criança, prezando pela formação do ser ativo, 

aprimoramento dos aspectos morais, intelectuais e psicológicos, típicos do ensino 

ativo, da concepção escolanovista. 

Por outro lado, Maria Laura Magalhães Gomes (2011) destaca no movimento 

da Escola Nova mineiro, propostas para o processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática que foram veiculadas na formação continuada de professoras pela Escola 

                                                           

112 Sua primeira edição foi publicada em 1960. O manual é o décimo volume da série I – A Escola Viva – 
da coleção Biblioteca Didática Brasileira. A referida coleção foi elaborada especialmente para subsidiar 
a necessidade de livros solicitados por educadores para o currículo das Escolas Normais, 
principalmente em atendimento à adequação de material didático aos princípios da Educação 
Renovada – ver Anexo U.   

 _____________________________ 
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de Aperfeiçoamento, e como essa formação foi apropriada nas práticas escolares 

mineiras em relação à Matemática.  A autora relata situações em que são 

evidenciadas características da Escola Nova centrando o ensino na criança, seus 

interesses, atentando para seu desenvolvimento, pondo os conteúdos do ensino a 

este serviço. 

Gomes (2011) reproduz narrativas autobiográficas onde o conhecimento da 

aritmética é considerado um meio importante para que a criança torne-se 

socialmente eficiente em situações reais. As práticas aritméticas113 narradas em seu 

estudo denotam o que, a nosso ver, é avaliado por Diana Vidal (2010, p. 498, grifos da 

autora), ao expressar que,  

 
O trabalho individual e eficiente tornava-se a base da construção do 
conhecimento infantil. Devia a escola, assim, oferecer situações em que o 
aluno, a partir da visão (observação), mas também da ação (experimentação) 
pudesse elaborar seu próprio saber. Aprofundava-se aqui a viragem iniciada 
pelo ensino intuitivo no fim do século XIX, na organização das práticas 
escolares. Deslocado do ―ouvir‖ para o ―ver‖, agora o ensino associava ―ver‖ 
a ―fazer‖.  
 

Estas colocações são uma amostra da influência desta vaga pedagógica no 

ensino de Matemática, e que foram constatadas na prática desenvolvida na formação 

de professores no Ginásio de Jequié. Em especial, no estudo dos métodos ativos de 

Montessori, M. Cousinet, Winnetka, Plano de Dalton e os centros de interesses de 

Decroly, pois todos esses métodos eram considerados pertinentes ao ensino da 

                                                           

113 ―Todo o trabalho de escrita, venda, balanço, porcentagem, pagamentos [da loja escolar] era feito pelas 
crianças; os problemas concretos surgiam facilmente e muito bem aproveitados pelas colegas. Instituímos, 
também, a loja de ‘brinquedo’ para os novatos do primeiro ano. Ajuntávamos tudo o que podia 
interessar aos pequenos, como recortes de revistas, fios de carretéis vazios, caixinhas, bolinhas de 
gude, tampinhas, doces e frutas. [...] As aulas de Aritmética eram ricas, motivadas e interessantes para os 
novatos. As moedas para as compras na loja ‗brinquedo‘ eram desenhadas e recortadas. A hora do 
funcionamento da loja era uma delícia para as crianças e para quantos as observavam com bons olhos‖ 
(ARREGUY, 1958 apud GOMES, 2011, p. 326-327, grifos da autora). 
―A primeira ideia era realizar apenas uma exposição de trabalhos do grupo e de produções da cidade. 
Mas a coisa tomou vulto e se estendeu ao município, aos grupos do Estado, às firmas comerciais e às 
fábricas de artigos semelhantes às do município. Precisávamos de dinheiro para compras de papel de 
cartas, de envelopes, selos, cartolina, cola, barbante e de outras miudezas. As próprias crianças se 
lembraram da organização de um ‘banquinho‘. Fizemos, então, uma excursão a uma das agências de banco 
locais para colher dados informativos. O ‗banquinho‘ foi fundado, o dinheiro apareceu e não nos 
faltou coisa alguma‖ (ARREGUY, 1958 apud GOMES, 2011, p. 327, grifos da autora). 

 _____________________________ 
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aritmética. A este respeito Theobaldo Miranda dos Santos, em seu Manual do 

Professor Primário, afirma: 

 
Os sistemas de educação renovada, como o de Montessori, o de Decroly, o 
método de projetos, o Plano de Dalton e o método de Winnetka, têm 
aplicado ao ensino da aritmética processos globalizados de aprendizagem 
articulando-os com o jôgo e os interêsses da infância. (SANTOS, 1960, p. 
190). 
   

Acerca dos processos globalizados de aprendizagem comentados por Santos 

(1960), constam evidências do seu ensino na disciplina Didática Geral, na 3ª série em 

1963, com o seguinte registro: ―Aulas práticas (globalizadas) na metodologia da 

Matemática‖. Abordaremos com mais profundidade o desenvolvimento das aulas 

globalizadas no Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié na seção a seguir. 

 

2.3.4- Disciplina Psicologia 
 

Entre as disciplinas que se destacaram no Curso Pedagógico, especificamente 

na formação profissional, estava a Psicologia, e devemos levar em consideração que 

ela se manteve presente em todas as séries, e em todo o período de existência do 

curso. Ora, por que Psicologia era tão importante? Ou melhor, quais razões levaram a 

essa apropriação uma vez que a Legislação vigente (BRASIL, 1946) direcionava sua 

aplicação às duas últimas séries? E mais, qual a sua contribuição na formação 

matemática das normalistas? 

No intuito de alcançar respostas para tais questionamentos nos valemos dos 

documentos localizados no arquivo do Ginásio, sendo encontrados diários de classe, 

relatórios contendo listas de pontos para exames, relação de professores e respectivas 

disciplinas, além de horários do curso em alguns períodos nos quais pudemos 

analisar a carga horária destinada a cada disciplina e sua nomenclatura, bem como 

históricos de alunas ao longo do curso e atas de provas orais e escritas. 

Uma possível resposta para os questionamentos apresentados anteriormente 

pode estar vinculada à influência da Escola Nova, pois na concepção de Goulart 

(2015) a Psicologia da Educação enquanto disciplina só se destacou de meados da 
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década de 1920 em diante junto às reformas educacionais implantadas pelos estados 

brasileiros mais desenvolvidos para implantar os ideais escolanovistas, de modo que, 

 
A Psicologia da Educação na fase de sua implantação teve um caráter 
essencialmente individualista e veio integrar os currículos das Escolas 
Normais, tornando-se base ―científica‖ do novo modelo de ensino primário. 
Na realidade, a preocupação reformista concentrava-se nas quatro séries do 
ensino elementar e o objetivo da Psicologia da Educação era formar o 
professor capaz de conhecer a personalidade da criança e orientar sua 
aprendizagem. (GOULART, 2015, p. 179, grifos da autora). 
 

Édouard Claparède114 apregoava por meio dessa vaga pedagógica uma 

formação de professores eminentemente vinculada à Psicologia, em suma, ―Essa 

nova concepção da escola e do educador implica uma transformação completa na 

formação dos professores, do ensino de todos os graus. Essa preparação deve ser, antes 

de tudo, psicológica‖. (CLAPARÈDE, 1958 apud MESQUITA, 2010, p. 80, grifos no 

original). 

Chamou nossa atenção também no Ginásio de Jequié o fato de que não apenas 

a disciplina Psicologia, mas também outras disciplinas tratavam de saberes 

relacionados ao seu domínio no Curso Pedagógico. Na Pedagogia, por exemplo, 

encontramos: O educando - concepção psicológica da infância; A hereditariedade 

como fator de educação; Conceito do teste, origem e classificação; Autonomia da 

personalidade do educando; O anormal físico e sua classificação; Critérios adotados 

na classificação do aluno; O aluno ―bem dotado‖. Em Metodologia, por sua vez, 

tratava de: Impulsos infantis; Fantasia infantil; Leis de aprendizagem; Testes 

psicológicos; Classificação de alunos. E em Didática notamos: Respeito à 

personalidade; Tipos de motivação - técnicas de motivação; Aplicação do centro de 

interesse. 

A presença de conteúdos de Psicologia em outras disciplinas também foi 

percebida por Mastrobuono e Antunes (2006), especificamente na Pedagogia, ao 

                                                           

114 ―Médico, psicólogo, educador e cientista suíço, Claparède foi detentor de vasta e expressiva obra, 
em torno de diferentes temas e preocupações do universo psicológico infantil, a partir de um enfoque 
interacionista. [...] Destacou-se também como importante ícone da pedagogia moderna e um severo 
crítico da escola tradicional. Entendia que, a função precípua da educação era estar de acordo e, em 
harmonia com o funcionalismo da espécie. A Educação Nova teve em Claparède um de seus 
principais defensores. Colocava o aluno no centro do processo educativo e via a criança como 
responsável por sua aprendizagem‖. (HAMELINE, 2010, p. 31-32). 

 _____________________________ 
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investigarem por meio de documentos escolares a história da Psicologia da Educação 

no Brasil, a fim de entender o ensino dessa disciplina no Curso Normal de uma 

escola confessional católica, na cidade de São Paulo, no período de 1941 a 1961, que 

coincide em parte com o recorte temporal de nossa pesquisa. As autoras fizeram uso 

de documentos115, tipos comuns aos que analisamos, e concluíram que:  

 
Essa Psicologia da Educação traduz-se pela complementaridade de 
conteúdos de Psicologia e Educação espalhados nas disciplinas ―Psicologia‖ 
e ―Pedagogia‖ e mais tarde, ―Psicologia e Pedagogia‖. Essa área da 
psicologia se encontra ―distribuída‖ nos assuntos ligados à aprendizagem, 
desenvolvimento humano (em especial a infância e a adolescência), 
inteligência, psicologia da personalidade, psicologia geral, psicometria e 
psicopatologia – em proporções diferentes para cada disciplina até 1956 e de 
1957 a 1961, em uma única disciplina –, formando um corpus permeado pelo 
aspecto confessional, que tem como principais temas os ligados à Psicologia 
Geral, Pedagogia/Educação e Aprendizagem e a presença, em menor mas 
constante proporção, de temas de desenvolvimento, psicometria, 
inteligência, psicologia da personalidade e psicopatologia. 
(MASTROBUONO; ANTUNES, 2006, p. 72, grifos das autoras).  

 

No Curso Pedagógico da Escola Normal anexa ao Ginásio de Jequié essas 

disciplinas – Psicologia e Pedagogia – foram ofertadas de forma independente nos 

primeiros oito anos de existência do Curso, até a extinção da disciplina Pedagogia. 

Entretanto, observando o que foi ministrado em Pedagogia foi possível perceber que 

conteúdos concernentes a Psicologia estivessem sendo contemplados por ela; 

expressões como consciência, linguagem, criança, classificação, psicologia e 

qualidade, estavam presentes nos seus conteúdos ministrados. Por outro lado, em 

Metodologia que também foi retirada do currículo do curso ao mesmo tempo que 

Pedagogia, encontramos uma correspondência maior com a inserção de seus 

conteúdos no ensino de Psicologia. 

Os documentos comprovam que a disciplina foi ofertada durante todo o curso, 

entretanto, embora os históricos das alunas e atas de provas finais relacionem apenas 

a denominação Psicologia, observamos em outros documentos que havia o ensino de: 

                                                           

 
115 ―[...] entre livros de matrícula, prontuários de ex-alunas, Livros de Inspeção Federal, Regimentos 
Internos, Diários Oficiais da época e outras preciosidades, pudemos encontrar documentos sobre o 
curso normal nos quais constavam as disciplinas e respectiva matéria lecionada e pontos para exames, 
lista de alunas e respectivas notas de aprovação, além de documentos vários, relacionados ao 
funcionamento do curso normal [...]‖. (MASTROBUONO; ANTUNES, 2006, p. 58). 

 _____________________________ 
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Psicologia (de acordo com os diários de classe da 1ª série de 1961, e da 2ª série de 

1961 e 1963; as listas de pontos para prova do relatório da 1ª série de 1956 e 2ª série 

de 1956; e atas de provas orais da 1ª série Intermediária de 1958 a 1960, da 1ª série do 

Pedagógico de 1955 a 1959, e da 2ª série do Pedagógico de 1956 a 1960); Psicologia 

Geral (segundo os diários de classe da 1ª série e 3ª série de 1963); Noções de 

Psicologia Geral e Lógica (mediante as listas de pontos para prova no relatório da 

série Intermediária de 1956, e da 2ª prova parcial da série Intermediaria de 1954 e 

1955, além das atas de provas orais da 1ª série Intermediária de 1954 a 1957); e 

Noções de Psicologia Educacional (a partir da lista de pontos do relatório para 2ª 

prova parcial da 1ª série de 1955). 

As seis listas de pontos encontradas referem-se ao período de 1954 a 1956, pois 

contidas nos relatórios específicos destes anos iniciais do curso nos deram uma visão 

do que possivelmente era cobrado nas provas.  

Na introdução do relatório havia indicação dos pontos sorteados para cada 

disciplina e série.  As relações dos pontos apresentadas no Anexo V demonstram que 

as três listas equivalentes ao período de 1954 e 1955 eram completas contendo as três 

seções dos 20 pontos, pois refletem a segunda prova parcial realizada em dezembro, 

enquanto as três listas de 1956 são visualizadas até o 10º ponto porque dizem 

respeito à primeira prova parcial ocorrida em junho.   

O que pudemos compreender dessas listas é que a disciplina Noções de 

Psicologia Geral e Lógica, ministrada na 1ª série do Curso Pedagógico, conserva uma 

aproximação de um ano para outro no que tange aos pontos, uma vez que ambas as 

listas dos anos 1954 e 1955 são praticamente iguais. Em termos de conteúdos tratados 

percebemos uma ampla abordagem de Psicologia Geral e de aspectos pertinentes a 

emoções e sentimentos. 

Analisando as três listas de pontos para provas do Curso Pedagógico do 

Ginásio de Jequié da disciplina Noções de Psicologia Geral e Lógica notamos que há 

uma correspondência entre o que foi tratado no curso com o que é abordado no 

manual Psicologia Geral, da autoria de Afro do Amaral Fontoura (1967). Destacamos 

temas em comum a exemplo de: psicologia: conceito, divisão; sistema nervoso; 

fenômenos psíquicos; consciência; ideias; fatos/fenômenos afetivos: emoções, prazer, 
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paixões, sentimentos, entre outros, o que pode ser observado pelo índice geral 

ilustrado no Anexo W.  

Salientamos que essa identificação entre os conteúdos registrados e os 

manuais de Afro do Amaral Fontoura não se deu exclusivamente na disciplina 

Psicologia, mas também em outras, como, por exemplo, Didática Geral. 

Apesar da terminologia lógica constar nessa disciplina da série inicial, foi na 

segunda série (1º pedagógico) na disciplina Noções de Psicologia Educacional que 

observamos o trato das formas de raciocínio (dedutivo, indutivo, analógico).  

A lógica, presente na disciplina Psicologia fazendo parte inclusive de sua 

nomenclatura dizia respeito também aos pressupostos de teorias do conhecimento. 

Segundo Quelhas (1990) a lógica na psicologia tinha a função de entender o 

raciocínio humano, atrelada à cognição humana essa defesa se deu até quando 

começou a abandonar, com dificuldade, os ideais de validade herdados da lógica, 

que postulavam o raciocínio humano mediante regras formais de inferência, e 

passando a considerar o contexto em que o mesmo se constrói. ―Parece assim que foi 

só na década de 80 que surgiu um indicador seguro que permitiu finalmente o 

abandono de teorias que postulavam a existência de um raciocínio dedutivo que 

funcionava mediante a aplicação de regras formais de inferência‖. (QUELHAS, 1990, 

p. 291). 

Essa autora deixa claro sua concordância com Macnamara (1986) quanto à 

utilidade da lógica à Psicologia e a outras ciências, mas defende a preservação da 

identidade singular de cada uma delas, pois, no seu entendimento, apesar de 

incidirem seu trabalho sobre um tipo comum de informação, numa ótica formal suas 

finalidades diferem, em termos de inferências, a título de exemplo, a lógica detém-se 

no domínio das inferências válidas, expressa por Kant como ―[...] o domínio das leis 

necessárias - o como devemos pensar [...]‖; por outro lado, ―[...] a preocupação da 

psicologia abarca todos os tipos de inferências, que na terminologia de Kant 

corresponde ao domínio das leis contingentes - o como pensamos”. (QUELHAS, 1990, 

p. 289-290, grifos nossos). 

A disciplina Noções de Psicologia Educacional, além de explorar os tipos de 

raciocínio, conforme mencionamos anteriormente, também proporcionava o estudo 
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da psicologia educacional ampliando o trato das sensações, especialmente, paixão, 

timidez, desejo, medo, cólera e vontade. No que se refere aos modos como a 

disciplina Psicologia Educacional tratava os sentimentos e afetividades, Assunção 

(2008) em um estudo a partir dos livros utilizados nessa disciplina no estado de 

Minas Gerais no período de 1920 a 1960, aponta que eles apresentavam discussões 

que introduziam ―[...] a idéia do que deveria ser buscado e do que deveria ser 

evitado; a dimensão moral presente nessas discussões pode ter contribuído 

substancialmente para a constituição de um modo de pensar, de ser, de sentir, de 

viver as relações afetivas e a futura prática docente‖. (ASSUNÇÃO, 2008, p. 247). 

As listas do ano 1956 são das três séries do curso, e nos permitiram uma 

análise mais comparativa. Na primeira série, Noções de Psicologia Geral e Lógica, 

igualmente às listas dos outros anos, guarda em si elementos próprios da Psicologia 

Geral.  

Na segunda série, a disciplina denominada Psicologia trata do 

desenvolvimento da criança e classificação dos indivíduos. Destacamos entre os 

pontos: métodos psicológicos; a psicologia genética; fases do desenvolvimento 

mental da criança; classificação das diferenças psicológicas. Notamos nesta 

disciplina, assim como aconteceu anteriormente na disciplina Noções de Psicologia e 

Lógica, uma correspondência entre os pontos mencionados e o manual Psicologia 

Educacional (FONTOURA, 1961, ver índice no Anexo X). Ainda acerca desses 

pontos, vários deles estão entre os citados por Antunes (2014) como aqueles que 

forneceriam uma base teórica e um conjunto de técnicas visando a 

instrumentalização da ação educativa.  

 
A Psicologia tornou-se, então, exigência vital para a Educação, 
principalmente na vertente escolanovista, pois esta ciência deveria ser capaz 
de fornecer muitos dos subsídios teóricos e todo um arsenal técnico para 
instrumentalizar a ação educativa. É possível afirmar que a Psicologia foi o 
pilar de sustentação científica para essa concepção pedagógica, pois era ela 
que cuidava do indivíduo e das diferenças individuais (representada pela 
Psicologia Diferencial e suas técnicas, principalmente a psicometria), do 
processo de desenvolvimento psíquico, da aprendizagem, da dinâmica das 
relações interpessoais, da personalidade, das vocações, aptidões, motivações 
etc. (ANTUNES, 2014, [n.p.]). 
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Na última série, a disciplina Psicologia era aplicada ao ensino-aprendizagem 

das disciplinas, apontando: Psicologia da linguagem; o ensino da gramática; 

objetivos do ensino de Geografia; Aritmética - motivação e aprendizagem; motivação 

das ciências naturais, entre outros. 

Ao relacionarmos as listas de pontos com os diários de classe percebemos que 

há uma correspondência maior entre estas últimas listas de 1956 e os diários do ano 

1963, apesar do espaço temporal que os separa.  

A pesquisa feita com base nos diários extrapolou o entendimento do que havia 

sido passado por meio das listas de pontos uma vez que nos diários estão registrados 

todos os conteúdos ministrados e nas listas consta apenas uma seleção de pontos 

para os exames. Estes documentos nos revelaram os conteúdos que eram ensinados 

por meio da disciplina. O quantitativo de diários foi em número de cinco, 

correspondentes ao 1º Pedagógico e 2º Normal de 1961, e os três anos de 1963. Para 

melhor visualização inserimos nos quadros que seguem, na íntegra, os conteúdos 

registrados nos mesmos para respaldar mais a discussão. 

 

Quadro 9: Conteúdos elencados nos diários de classe Psicologia 

DISCIPLINA: Psicologia 
1ª Série Pedagógico - 1961 

Professor Padre Leonides Spinola de Andrade 

DISCIPLINA: Psicologia 
2ª Série Normal -1961 

Professor: Leonides Spínola de Andrade e 
Professora Adelaide Rodrigues Lima 

 Ciência da Educação 
 Importância da Psicologia na formação pedagógica 
 Resumo histórico - objeto e método da Psicologia 

educacional 
 Divisão da Psicologia educacional - psicotécnica e 

sua função pedagógica e social 
 Definição da psicologia 
 Divisão da psicologia 
 Métodos da psicologia - experimentação 
 Aparelhos psicológicos 
 Fatos psicológicos 
 A medida da Inteligência por meio do desenho 
 Testes 
 Psicologia da infância 
 Sistema nervoso durante a infância 
 Psicologia genética 
 A lei biogenética e os interesses da criança 
 Fases do desenvolvimento mental da criança 
 Fases do desenvolvimento mental segundo 

Claparède 

 Estudo das fases 
 Conceito de Psicologia diferencial 

 Jardim de infância 
 Escolas maternais 
 Escola primária, secundária, 

Universitária. 
 Psicologia da história 
 Psicologia do ensino da leitura e da 

linguagem 
 O ensino da gramática 
 Psicologia da matemática 
 Continuação do ponto anterior 

(psicologia da matemática) 
 Psicologia da matemática 
 Psicologia do desenho 
 Psicologia do desenho 
 Ausência total dos alunos 
 Direção da aprendizagem do desenho 
 Motivação das ciências naturais 

 Ciências Sociais - motivação, objetivos. 
 Motivação- direção da aprendizagem 
 Prova 
 Direção da aprendizagem da geografia 

e da história 
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 Diferenças hereditárias e inatas 
 Diferenças devidas ao meio 
 Classificação dos indivíduos 
 Solução para o problema na organização de classes 
 Classificação pelo nível mental 
 Escala de níveis mentais ou de S. J. 
 Conceito de criança 
 Problema - teorias sobre o caráter infantil 
 Caracterização da criança 
 Problema - os vários tipos de criança - problema 
 Causas dos desajustamentos infantis 
 Os testes mentais e sua importância no âmbito 

escolar 
 Classificação dos testes mentais - testes verbais 

individuais - testes coletivos 
 A medida da inteligência por meio do desenho 
 Testes de ginet de acordo com as idades e 

correspondentes 
 Testes não verbais 
 Aprendizagem, motivação,  transferências e leis. 
 Leis de aprendizagem 
 Conceito de motivação 
 Fontes de motivação 
 Escala de interesse 
 Teorias sobre a aprendizagem da apercepção 

estruturalista funcionalista  
 Teoria reflexológica, pedonica, behaviorista, 

dinâmica, harmica. 
 Teoria gestaltista De assimilação  
 De aprendizagem Insight 
 Fenômenos parapsicológicos - telepatia - 

clarividência - precognição 
 Fundamentos psicológicos dos novos métodos de 

ensino 
 Fundamentos sociológicos dos novos métodos de 

ensino 
 Prova mensal 
 A educação - a escola 
 Princípios da educação Renovada 
 Outras instituições escolares além da escola 
 Definição da psicologia 
 Posição da Psicologia entre as ciências - divisão da 

psicologia - aplicações da psicologia 
 Prova mensal primeira turma 
 Prova mensal segunda turma 
 A linguagem - noção - formas de linguagem - 

patologia da linguagem 
 Recapitulação para exames 
 Vantagens da dramatização  
 Dramatização - enumeração dos várias teorias da 

aprendizagem - fases do desenvolvimento mental 
da criança (A) 

 Aprendizagem - diferença entre a escola antiga e a 
escola nova - leis da aprendizagem (B). 

 Os alunos não compareceram 
 Idem - idem (Os alunos não 

compareceram) 
 A conquista da terra 
 A Conquista dos espaços siderais 
 A Conquista dos Abismo oceânicos 
 Ensino da física, da química, e da 

mineralogia. 
 Experiências de física 
 A água 
 Ebulição e condensação da água 
 Destilação da água 
 Infiltração da água no solo 
 O ar - existência do ar 
 O oxigênio do ar 
 Fabricação do oxigênio 
 Ensino da química - seu 

desenvolvimento histórico 
 Ensino da mineralogia 
 Museu inanimado 
 Educação estética 
 Instrução Cívica 
 Histórico desta matéria 
 Psicologia da religião 
 Fenômenos parapsicológicos 
 Prova mensal 
 Dramatização 
 Psicologia da linguagem 
 Outras instituições escolares além de 

escolas 
 Organizações religiosas 
 Arte dramática - o cinema, rádio, 

jornais e revistas popular e anunciante. 
 Bibliotecas, museus e galerias de arte, 

vocação, escoteiros e Bandeirantes, a 
família. 

 Estágio 
 Estágio 
 Estágio 
 Estágio 
 Testes 
 Aprendizagem 
 Reflexo condicionado Insight 
 Museu animado 
 Aquário - plantação do aquário 
 Horta - horta 
 Recapitulação psicologia da religião 

 

Fonte: Diários de classe do Arquivo do Ginásio de Jequié 
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O que evidenciamos nesses diários é que o da Primeira Série Pedagógico (2º 

ano do curso) iniciava caracterizando a Psicologia Educacional (ciência da educação; 

importância da Psicologia na formação pedagógica; definição da psicologia; métodos 

da psicologia, etc.), passando pelas fases do desenvolvimento da criança (psicologia 

da infância, psicologia genética, fases do desenvolvimento mental da criança, etc.), 

adentrando na classificação dos indivíduos por meio dos testes (classificação pelo 

nível mental; classificação dos testes mentais; testes verbais individuais; testes 

coletivos; testes não verbais, entre outros), até chegar às teorias da aprendizagem 

(leis de aprendizagem; métodos de ensino; fundamentos psicológicos e sociológicos 

dos novos métodos de ensino, teorias estruturalista, funcionalista, reflexológica, 

pedônica, behaviorista, dinâmica, por exemplo). 

Silva G. (2008) avalia que a Psicologia advém da necessidade de classificação e 

seleção através de testes e análise laboratorial, objetivando aperfeiçoar o ensino no 

país em termos de organização, mas chama atenção tanto para o reconhecimento da 

importância da Psicologia para a Educação brasileira como para a observação do 

caráter reprodutivista da época. Para a autora, 

 
Era para isso que a Psicologia, como ciência, estava voltada, para encontrar 
as diferenças humanas e classificar os indivíduos de acordo com as mesmas, 
selecionando os mais aptos dos menos aptos. [...] Essa ciência, de raízes 
filosóficas, ao seguir os padrões do sistema capitalista, acabou se resumindo 
a adaptar o ser humano às diversas contingências do meio, tendo como 
valioso instrumento para essa função os Testes Psicológicos. (SILVA, G. 
2008, p. 179-180) 
 

Todavia, na Primeira Série Pedagógico (2º ano do curso) da Escola Normal do 

Ginásio de Jequié consta um número significativo de registros que vão além dos 

testes e da classificação dos sujeitos, com destaque para as teorias da aprendizagem 

conforme ressaltamos acima. 

O diário da Segunda Série Normal (último ano do curso) refletia a psicologia 

aplicada ao ensino das diversas áreas do conhecimento que a normalista ensinaria no 

primário como os temas: psicologia da história; psicologia do ensino da leitura e da 

linguagem; psicologia da matemática; psicologia do desenho; psicologia da religião, 

entre outros. 
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Os diários de 1963 ampliam os conteúdos apresentados nos anteriores e 

deixam mais específicos por série a ênfase dada em cada um deles conforme 

expomos: 

 

Quadro 10: Conteúdos elencados nos diários de classe de Psicologia Geral e Psicologia 

CONTEÚDOS 
DISCIPLINA: Psicologia Geral 

1ª Série Normal - 1963 
Professor: Leonides Spínola de 

Andrade e Professor Dr. José de 
Abreu Filho 

CONTEÚDOS 
DISCIPLINA: Psicologia 

2ª Série Normal - 1963 
Professor: Leonides Spínola de Andrade  

 Psicologia geral e sua importância 
 Objetivos, objetivos conceituação.  
 [?] 116 
 Método da psicologia  
 Aparelhos psicológicos 
 Métodos filosóficos 
 Desenvolvimento da Psicologia 

como ciência Autônoma. Correntes 
e escolas da psicologia 

 Associacionismo, Psicologia 
psicofisiológica, fisiologia [?] 
Flechner e sua obra. 

 O organismo 
 Sistema nervoso 
 Glândulas endócrinas 
 A criança e o adolescente  
 [?] educacional 
 Importância da Psicologia na 

educação 
 O jardim da infância e sua 

importância  
 [?] escolaridade 
 Psicotécnica - Flechner - Causas de 

uma [?]. 
 Observação e divisão Interno e 

externo direto e indireto  
 Experimentação  
 Método da experimentação 
 Falta coletiva 
 Psicologia da linguagem 
 Linguagem nos animais  
 Linguagem mímica 
 Linguagem articulada 
 Patologia da linguagem  
 Prova mensal  
 A consciência 
 Modalidades da consciência  

 Diversos tipos de Psicologia evolutiva 
 Psicologia evolutiva comparada 
 Psicologia evolutiva humana 
 Psicologia evolutiva tipos e raças humanas  
 Pai da Psicologia evolutiva divisão  
 Métodos recursos técnicos a b c d e f 
 Sinopse da evolução humana intra-uterina 
 Psicologia pré-natal comparada e humana 
 Primeiras manifestações da afetividade global dos atos 

reflexos deflexos e atos psiquiátricos semelhanças e 
diferenças entre os mesmos  

 Traumatismo do Nascimento 
  Inventário do primeiro dia do recém-nascido 
  Recapitulação Geral do que foi dado antes da semana 

santa 
 Análise das chamadas ações emocionais primárias 
 Reações de choque de agressão e de afeto 
 Reflexo palpebral 
 Reflexo de babinski 
 Reflexo preensor 
 Reflexo de sucção 
 Centros deflexus 
 As reações emocionais primárias  
 As alunas não compareceram 
 A reação de choque 
 A reação agressiva 
 Reação afetuosa 
 Técnica de estudos e modalidades da chamada teoria 

dos reflexos condicionados em relação com a evolução 
psíquica e os aprendizados experimentos nas primeiras 
fases da vida 

 Conceito de reflexo condicionado segundo Ganlos 
 Psicologia da linguagem 
 O funcionamento cerebral e a conduta dos animais 

superiores segundo a teoria pavloviana 
 Papel do caráter cerebral na integração da conduta 
 Tese paradoxal e outra paradoxal Pavlov 

                                                           

116 O símbolo [?] equivale a algum termo/trecho incompreensível constante no diário de classe. 
 

 _____________________________ 
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 Caracteres da consciência 
 Influências do inconsciente sobre a 

vida psíquica 
 Psicologia da consciência 
 Prova Secreta  
 Atos conscientes 
 A vontade - atos psíquicos 

voluntários e conscientes 
 Favor do ato volitivo, deliberação 

decisão e execução.  
 Atenção condições orgânicas e 

psíquicas formas de atenção 
patologia dá atenção 

 Atenção na criança e no 
adolescente- orientação 
educacional 

 O hábito, caracteres Gerais, noção, 
condições orgânicas e psíquicas, 
classificação dos hábitos. 

 Pessoa natureza psíquica da 
vontade 

 Patologia da vontade 
 Doenças da vontade, hesitação 

impulsividade E abulia. 
 Psicanálise, sucinta exposição e 

critica a teoria de Freud.  
 Reutilizei as faltas dos alunos 

número 22 e 33 
 Prova escrita 
 O id, ego, super-ego características 

próprias 
 Instintos fundamentais, nutrição.   
 Evolução dos instintos conforme a 

teoria freudiana condição 
fisiológica e psíquicas formas e 
tipos de memória imaginação 
condições orgânicas Distinção 
entre imaginação e alucinação 
tipos e espécies 

 Prova escrita mental  
 Imaginação 
 Os alunos não compareceram 
 Imaginação características 

distinção da alucinação 
 Patologia da Imaginação 
 Função da Imaginação 
 Tipos de imaginação visual 

auditiva e motriz 
 Fixação e natureza psíquica dos 

métodos passionais [?]. 
 [?] 
 

 
 

 Condicionales ação reflexa nos processos de 
aprendizagem Vital e escolar 

 Evolução psíquica durante o primeiro mês de vida 
 Recapitulação geral para prova 
 Teste de verificação de conhecimento 
 Prova mensal 
 Comentários sobre as provas 
 Vida psíquica do recém-nascido 
 Sistema nervoso do recém-nascido 
 Sensações do recém-nascido 
 Aprendizagem experimental nos lactantes afinidades 

com mamadeira - evolução das funções sensoriais 
desenvolvimento da psicomotricidade 

 Desenvolvimento das funções glandulares 
 Evolução das Sensações emocionais 
 Recapitulação para prova mensal 
 Prova mensal primeira turma 
 Prova mensal segunda turma 
 Desenvolvimento da psicomotricidade 
 Momento da vida psíquica no segundo trimestre da 

evolução extra uterina 
 Memória e imitação 
 Relações sociais e emocionais 
 Atitudes expressivas e exploradas 
 Delimitação do esquema corporal 
 As três fases da reação inteligente intelectual  
 A bola e a corda, o leite e o espelho. 
 A criança como um homem pequeno 
 A criança é um ser com características próprias 
 Aula extra - psicologia genética 
 A Lei biogenética e os interesses da criança 
 Escola de Ferriere 
 Fases do desenvolvimento mental da criança 
 Primeira fase sensorial dos 0 aos 6 meses 
 Segunda fase motora 7 aos 12 meses 
 Terceira fase glossiva 1 a 3 anos 
 Fase lúdica 4 a 7 anos 
 Última fase do desenvolvimento mental da criança 
 Classificação dos indivíduos Jung Decroly  
 Classificação pelo nível mental 

 Conceito de Psicologia diferencial 
 Classificação das diferenças individuais- esquema 

 Diferenças hereditárias e humanas: sexo, raça, herança, 
Constituição. 

 A criança- problema: desajustamentos na vida social e 
na escola - a disciplina escolar 

 Conceito de teste  
 Classificação dos testes mentais 
 A medida da inteligência por meio do desenho 
 Teste experimental 
 Prova mensal turmas A e B  
 As alunas não compareceram 
 Testes não verbais 
 Qualidade de um teste mental 
 Importância dos Testes na escola 
 Aprendizagem motivação, transferência e leis. 
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 Prova mensal 
 Todo o programa focalizado 
 Recapitulação para as provas 
 Estudo para verificação da aprendizagem 
 Prova final para quem não teve média  

Fonte: Diários de classe do Arquivo do Ginásio de Jequié 
 

O que foi priorizado no diário da 1ª Série foi a psicologia geral de fato, 

abordando sua importância, objetivos, conceituação, seu desenvolvimento enquanto 

ciência, entre outras questões.  

O da 2ª Série corresponde às fases do desenvolvimento da criança bem como à 

classificação dos indivíduos por meio de testes. Em relação a isto, reforçamos por 

meio de Goulart (2015) que foi a ânsia por um padrão de normalidade que 

desenvolveu a expansão dos testes na Europa, e o Brasil, por sua vez, ao importar 

esta tendência – principalmente pela influência de Jean Piaget possibilitou seu uso 

nas décadas de 1930 e 1940, sendo utilizados na escola para: a classificação normal-

anormal, favorecer a enturmação, e criar prognósticos sobre o sucesso escolar; mas 

aplicado de forma exagerada conduzia o entendimento da Psicologia como ciência 

que respondia o porquê das diferenças individuais de aptidão imputando às 

desigualdades sociais o cunho de dificuldades psicológicas.    

Já o da 3ª Série é uma espécie de psicologia aplicada às disciplinas conforme 

pode ser observado no quadro seguinte: 

 

Quadro 11: Conteúdos elencados no diário de classe de Psicologia Geral 
 

DISCIPLINA: Psicologia Geral 
3ª Série Normal - 1963 

Professor: Leônides Spínola de Andrade  

 Objetivos do ensino da história natural 
 História do ensino desta matéria 
 Coleta, montagem e conservação dos insetos. 
 Insetos- caracteres Gerais: a cabeça, a boca, 

armadura bucal, o tórax, a pata, as asas. 
 Classificação científica dos insetos 
 Dados para pesquisa científica sobre ciências 

físicas e naturais 
 Ensino da física da química e da mineralogia 

 Trabalho de pesquisa- verificação 
 Recapitulação geral sobre as matérias dadas 
 Aula modelo sobre história natural, 

globalizada. 

 Teste geral de aproveitamento 
 Objetivo da física na escola primária 

 Desenvolvimento da linguagem gráfica na 
criança 

  Testes psicológicos com desenhos - 
aplicação  

 Test Prime 
  Análise do DS de desenhos 

  Desenho de memória e desenho de 
imaginação 

  Vários tipos de desenho de memória 
segundo Marimar 

  A medida da Inteligência por meio do 
desenho 

 Lista para avaliação dos pontos do teste  
 Tabela organizada por miss Boodenough 

correspondente As idades - verificação Do 
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 Objetivos do ensino da física 
 História do ensino da física 

 Matéria e energia 
 Demonstração dos movimentos respiratórios 
 O trabalho do coração 
 Papel da saliva na digestão 
 Vida da planta: a planta como ser vivo 
 A história do feijoeiro 
 A vida das outras plantas 
 Vida do animal 
 Animais domésticos mamíferos 
 Calor, água, fototropismo, fotossíntese- 

experiências. 
 Arguição 
 Psicologia da geografia 
 Objetivo da história na escola primária 
 Ensino da história 
 Conceito e conteúdo da história 
 Objetivo da matéria 
 Psicologia da história 
 A narrativa, a pragmática, e a genética. 
 Três maneiras de escrever a história 
 Formas de trabalhos geográficos 
 As excursões geográficas 
 Conceito e conteúdo da história 
 A linguagem, noção, formas de linguagem, 

patologia da linguagem. 
 Função da linguagem 
 A criança e o adolescente  
 Fisiologia da linguagem 
 Arguição 
 Recapitulação para as provas 
 Ensino da higiene 
 Aula escrita sobre ciências- globalizada 

 Prova mensal de literatura brasileira 
 Prova de psicologia 
 Falta coletiva 
 Conhecimentos gerais  
 Desenho na escola primária - sua influência 

psicológica  

 

desenvolvimento normal 
 Teste de aproveitamento 
 Teste de verificação 
 Matemática: objetivo da matéria- história 

do ensino da aritmética- psicologia da 
aritmética 

 Observação das classes antes dos estágios 
 Recapitulação psicológica para as 

matérias de ensino do estágio 
 Estágio 
 Estágio 
 Estágio 
 Estágio 
 Estágio 
 Estágio 
 Estágio  
 Conceito de Psicologia diferencial 
 Classificação das diferenças individuais 
 Diferenças hereditárias e inatas 
 A criança como um homem pequeno  
 A criança é um ser com características 

próprias- psicologia genética 
 A Lei biogenética e os interesses da 

criança 

 Fases do desenvolvimento mental da 
criança 

 Classificação das diferenças individuais- 
esquema 

 Classificação pelo nível mental 
 Conceito de criança problema 
 Conceito de teste suplementar 
 Recapitulação geral para prova mensal 
 Teste de verificação de aproveitamento 
 Aula suplementar 
 As alunas não compareceram 
 Testes não verbais 
 Qualidade de um bom teste mental 
 Importância dos testes mentais na escola 

 Leis da aprendizagem 
 Conceito de motivação 
 Fontes de motivação 
 A transferência e suas leis 
 Teste de verificação de aproveitamento 

Fonte: Diários de classe do Arquivo do Ginásio de Jequié 
 

Acreditamos que mesmo com a nomenclatura Psicologia Geral, o seu âmbito é 

digno de uma Psicologia Aplicada ao ensino das diversas áreas do conhecimento, 

uma vez que trata, em sua maioria e especificamente, dos objetivos, conceitos, e 

assuntos referentes a disciplinas como Geografia, Matemática, História.  

De Falcão (2003) depreendemos que mudanças na psicologia escolar 

resultaram de reformulações teóricas no âmbito da psicologia da aprendizagem e do 



182 
 

desenvolvimento, posto que,  

 
[...] disseram basicamente respeito à passagem de uma psicologia da 
aprendizagem no intransitivo para a psicologia da aprendizagem de alguma 
coisa, ou seja, a psicologia da aprendizagem de conteúdos específicos: 
matemática, física, química, linguagem, conceitos ético-morais, ciências 
sociais, etc. (FALCÃO, 2003, p. 17). 

 

Outro fato que também influenciou a expansão da Psicologia da Educação no 

Brasil, segundo Goulart (2015), foi a criação de faculdades de filosofia e de cursos de 

Pedagogia em 1940 e 1950 no país, que demandou importações de livros e o envio de 

professores desde 1950 à América do Norte para se aperfeiçoarem. Essas ações 

possivelmente afetaram a Escola Normal de Jequié e seus encaminhamentos 

pedagógicos uma vez que professores da Escola Normal do Ginásio de Jequié se 

aperfeiçoaram em cursos ofertados por tais faculdades. No arquivo do Ginásio 

encontramos registros (Anexo Y) de certificação de professores pela Campanha de 

Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES),117 e também junto ao 

arquivo pessoal das alunas, como ilustramos no Anexo Z por meio da carteira de 

registro da professora Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho, e certificados de 

aperfeiçoamento realizados por Itamaré Madalena Silva.  

Convém recordar que o Ginásio de Jequié foi administrado ao longo do Curso 

Pedagógico por um padre e nisso reside a importância atribuída na disciplina 

Psicologia de aspectos de ordem religiosa, através dos quais o catolicismo balizaria 

uma série de comportamentos, condutas a serem inculcadas, e práticas apropriadas 

perante a proposta da Escola Normal numa época em que os valores morais pesavam 

e influenciavam substancialmente na formação de professores primários. Conceitos 

como caráter, personalidade, instinto são exemplos de pontos que expressam ideias 

                                                           

117 Estamos destacando esta Campanha, uma vez que encontramos indícios de que incluíam entre os 
conhecimentos relevantes para a formação do professor de matemática, os conhecimentos da 
Psicologia. Para ilustrar apontamos a obra: Como ensinar Matemática no Curso Ginasial: manual para 
orientação do candidato a professor de curso ginasial no interior no país, que foi segundo Lopes e Souza 
(2015), idealizada e produzida pela CADES entre novembro de 1955 e janeiro de 1956. Nesse manual 
havia dois capítulos relacionados a Psicologia: Noções de Psicologia dos adolescentes, escrita por Emilio 
Mira y Lopez (13 páginas); Noções de Psicologia da aprendizagem, escrita por Ethel Bauzer Medeiros (28 
páginas). (LOPES; SOUZA, 2015). 

 _____________________________ 
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confessionais segundo Mastrobuono e Antunes (2006) e que constam no programa de 

ensino de Psicologia do Ginásio de Jequié.  

Corroboramos com Mastrobuono e Antunes (2006, p. 68, grifo das autoras) 

que uma Escola atrelada a princípios religiosos, por suas características ―[...] além de 

disseminar em seus currículos os princípios da fé e da filosofia católica e sua 

concepção de educação, deveria promover a vigilância dos conteúdos ensinados 

mesmo nas matérias ditas ‗leigas‘‖. Um exemplo a ser citado no Curso Pedagógico 

do Ginásio de Jequié acerca dessa vigilância pode ser encontrado na disciplina 

Psicologia Geral na 1ª Série do ano 1963 (Psicanálise, sucinta exposição e crítica a 

teoria de Freud). 

Identificamos nos conteúdos dispostos nos diários de classe e listas de pontos 

da disciplina Psicologia o estudo da psicologia genética que teve como um de seus 

principais representantes o biólogo e epistemólogo Jean Piaget, também psicólogo 

que se dedicou ao estudo da criança. Em conformidade com Fontoura (1961, p. 41) 

―Psicologia Genética é a parte da Psicologia Educacional que se ocupa com a origem 

e desenvolvimento do ser humano. Seu início com PREYER, em 1880. O pré-nato e 

sua vida‖. Ao definir a Psicologia da Criança como o estudo do educando, da sua 

formação, do seu desenvolvimento físico e mental, das suas funções psíquicas o autor 

esclarece sua utilização sob outras nomenclaturas: Psicologia da Infância, Psicologia 

Infantil, Paidopsicologia, Psicologia Evolutiva e também Psicologia Genética. Apesar 

disso, revela que há adeptos de que esta última se restrinja ao estudo do pré-nato e 

do recém-nascido, relegando à Psicologia Evolutiva o estudo da criança e do 

adolescente. Importa ressaltar que a Psicologia Evolutiva foi tema em ao menos seis 

registros na disciplina Psicologia da Segunda Série Normal no ano de 1963.  

 Destacamos também a presença muito forte de teóricos europeus nos diários 

do Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié. Fontoura (1961) cita Psicólogos que em 

várias partes do mundo se voltaram para o estudo da criança, destacamos Decroly 

(na Bélgica); Claparède, Ferrière, Piaget (na Suíça); Maria Montessori (na Itália); 

Wallon, Alfred Binet e Théodore Simon - idealizadores dos testes Binet-Simon para a 

medida da inteligência na criança- (na França).  
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Outro tema explorado no Curso Pedagógico de Jequié foi a lei biogenética118 e 

os interesses da criança, que integra o campo da Psicologia da Aprendizagem. Além 

das duas divisões da Psicologia Educacional já mencionadas – Psicologia Genética e 

Psicologia da Aprendizagem – também constam nos registros menções a Psicologia 

Diferencial, que estuda a inteligência, o caráter e a personalidade do aluno. Segundo 

Fontoura (1961, p. 389, grifo do autor), a  

 
Psicologia Diferencial é o estudo das diferenças individuais, dos traços e 
caracteres que distinguem os homens entre si. [...] Do ponto de vista 
psicológico, as criaturas se diferenciam pela inteligência, pelo 
temperamento, pelo caráter e pela personalidade. 
 

Também identificamos registros nos diários de Psicologia temas voltados para 

aspectos metodológicos, por exemplo, ―dramatização‖ e ―vantagens da 

dramatização‖ nos diários da 1ª Série Pedagógico e 2ª Série Normal do ano de 1961. 

A respeito dessa orientação metodológica, Fontoura (1961) afirma: 

 
A DRAMATIZAÇÃO. — Como consequência de três princípios da 
Psicologia infantil (§§ 46 a 48) — o movimento — o jôgo — a fantasia — deve a 
escola lançar largamente mão do recurso da dramatização. Tudo, na escola 
primária pode ser dramatizado, especialmente na primeira série. A respeito 
de cada assunto de Linguagem, de Matemática ou de Conhecimentos Gerais 
deve a professôra contar uma história bem viva, com personagens que serão 
os alunos. (FONTOURA, 1961, p. 108, grifos do autor). 

 

Da citação depreendemos que também o ensino de matemática faria uso desse 

recurso metodológico. 

 

2.3.4.1- A disciplina Psicologia e o ensino de Matemática 
 

Nas listas de pontos para exames de Psicologia há registros de conteúdos 

referentes a: aritmética – motivação e aprendizagem; Formação do conceito de 

número; Psicologia da tabuada; Aritmética - tipos de erros; Psicologia do desenho; 

                                                           

118 Designado assim por Ferrière, quanto à função cabível à educação de acompanhar o 
desenvolvimento da criança no aspecto psicológico, refere-se a ―[...] princípios e leis que regem todo 
fenômeno da aprendizagem, independentes das leis dos governos e dos regulamentos dos colégios, 
princípios e leis baseados na evolução biológica e psicológica da criança [...]‖.  (FONTOURA, 1961, p. 
14). 
 

 _____________________________ 
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Objetivos da psicologia do desenho; Motivação e direção da aprendizagem do 

desenho, etc. Esses conteúdos, entretanto, se apresentaram na última Série do curso e 

não na primeira que também inseria lógica na nomenclatura. 

Sobre estas ilações, podemos nos respaldar na seguinte orientação: ―É preciso 

psicologizar uma matéria de ensino, ver si [sic] ela já está funcionando na vida da 

criança, como começou esta e qual o método empregado pela criança para aprendê-

la‖. (ESCOBAR, 1934 apud SOUZA, 2006, p. 146). 

Ao nos defrontarmos com tais evidências decidimos investigar com mais 

afinco qual o respaldo para que tais saberes matemáticos perpassassem a disciplina 

Psicologia, e como o ensino da mesma teria influenciado o ensino de Matemática na 

formação das futuras professoras que se preparavam para a profissão no Curso 

Pedagógico do Ginásio de Jequié. 

A matemática presente no ensino de psicologia se manifestou de formas 

variadas como desenho e aritmética. Isso foi verificado tanto nos diários quanto nas 

listas de pontos, a exemplo de temas como: 

 

Quadro 12 – Saberes Matemáticos tratados na disciplina Psicologia.  
 

DISCIPLINAS CONTEÚDOS 

Psicologia - Lista de Pontos 
para prova 
2ª Série Normal - 1956 
 

 Aritmética- motivação e aprendizagem 

 Formação do conceito do número 

 Psicologia da tabuada 

 Aritmética - tipos de erros 

 Psicologia do desenho 

 Objetivos da psicologia do desenho 

 Motivação e direção da aprendizagem do desenho 

Psicologia - Diário 
2ª Série Normal -1961 

 Psicologia da matemática 

 Psicologia do desenho 

 Direção da aprendizagem do desenho 

Psicologia Geral - Diário 
3ª Série Normal – 1963 

 Desenho na escola primária - sua influência psicológica testes 
psicológicos com desenhos - aplicação 

 Análise do DS de desenhos 

 Desenho de memória e desenho de imaginação 

 Vários tipos de desenho de memória segundo Marimar 

 Matemática: objetivo da matéria- história do ensino da 
aritmética- psicologia da aritmética 

Fonte: Listas de pontos e diários de classe do arquivo do Ginásio de Jequié. 

 

Do quadro 12 podemos inferir que a presença de elementos do ensino de 

matemática nas disciplinas referentes à Psicologia se manteve durante todo o período 
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de existência do Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié, tanto no que tange à 

aritmética como ao desenho. 

No que se refere ao registro ―Aritmética- tipos de erros‖, destacamos por meio 

de Goulart (2015) que o trato dos ―erros‖ advém da teoria piagetiana que defendia o 

método clínico, em oposição ao método dos testes, onde os erros das crianças 

indicariam a estrutura mental de sua fase de desenvolvimento. A autora aponta esta 

teoria como complexa, elitizante e propulsora do individualismo, onde apenas 

professores dotados de seu conhecimento eram capazes de implementá-la. Acerca 

dessa teoria, acrescenta Brito (2001, p. 37-38), 

 
O objetivo das pesquisas de Piaget, em Psicologia do Desenvolvimento e 
epistemologia Genética foi verificar como o conhecimento se desenvolve. 
Utilizando um método denominado estudo clínico crítico e observando 
sujeitos desde a infância até a adolescência, em ambientes naturais e em 
situações experimentais, o autor descreveu o desenvolvimento cognitivo em 
termos lógico – matemáticos. Para Piaget o conhecimento se desenvolveria 
mediante uma construção progressiva das estruturas lógicas, embora 
inicialmente a lógica e o modo de pensar das crianças e adolescentes sejam 
totalmente distintos da maneira adulta de pensar. 

 

Da leitura de Falcão (2003) extraímos que, Dimensão Biológica, Interação dos 

fatores sujeito-meio, e Construtivismo Psicogenético, são três aspectos 

caracterizadores do cognitivismo estruturalista piagetiano utilizados pelo autor que, 

respaldado em Inhelder, Bovet e Sinclair (1977), aponta que o desenvolvimento 

cognitivo é visto como processo psicogenético assinalado por etapas (estágios) 

identificado por meio de estruturas operatórias específicas e hierárquicas numa 

relação integrativa contínua entre os estágios.   

Kamii e Livingston (1995) defendem que em termos de explicação da natureza 

do conhecimento lógico-matemático, e seu desenvolvimento, sobretudo nas crianças, 

o construtivismo de Jean Piaget supera as outras teorias sendo a mais coerente nesse 

sentido. ―Piaget assinala que o raciocínio lógico-matemático é necessário em diversos 

domínios do conhecimento, não apenas na lógica e na matemática‖. (KAMII; 

LIVINGSTON, 1995, p. 12). 

A partir destas considerações e dos saberes matemáticos identificados na 

disciplina Psicologia elencados no último Quadro 12, concluímos que o ensino de 

Matemática abordado nelas envolvia os saberes a ensinar e para ensinar uma vez que 
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abrangia os conceitos matemáticos, mas também os modos de ensinar esses 

conceitos, e inferimos que isso possa ter ocorrido principalmente a partir das ideias 

de Piaget, o qual, segundo Kamii e Livingston (1995, p. 39-40) acreditava que,  

 
[...] se o conhecimento que temos hoje é resultado de um processo de 
construção humana através dos séculos, há possivelmente paralelos entre a 
maneira com que a criança constrói seu conhecimento e o modo como a 
humanidade o fez no passado. [...] Assim, conhecer os paralelos entre a 
construção da criança é importante, pois ajuda-nos a compreender melhor 
tanto a natureza do conhecimento lógico-matemático como os conceitos 
numéricos. 

  

Outro registro que pode estar relacionado a Piaget é a ―Formação do conceito 

do número‖, que pela estrutura da redação desse tópico permite uma interpretação 

de que no Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié consideravam que o conceito 

deveria ser construído pela criança. Fundamentada em Piaget, Kamii (2012, p. 16) 

apresenta a concepção do psicólogo de que ―[...] o número é construído por cada 

criança a partir de todos os tipos de relações que ela cria entre os objetos‖. A autora 

Kamii (2012, p. 19) pondera que estas relações criadas mentalmente ao serem 

coordenadas pela mobilidade do pensamento geram o conhecimento lógico-

matemático de forma progressiva, ou seja, gradualmente por partes. ―Assim, [no seu 

entendimento] Piaget reconhecia fontes internas e externas do conhecimento.‖, sendo 

a do conhecimento físico situada como parcialmente externa ao indivíduo, 

diferentemente do conhecimento lógico-matemático qualificado como de fonte 

interna. E tanto o conhecimento físico como o social (convencional) são 

conhecimentos de conteúdo que demandam uma mesma estrutura lógico-

matemática visando sua assimilação e organização.  

Ainda segundo Kamii (2012), Piaget utilizou as expressões abstração empírica 

referindo-se às propriedades a partir dos objetos, e abstração reflexiva para referir-se à 

abstração do número, à construção de relações entre os objetos que não existe na 

realidade externa, apesar de que tratando-se da realidade psicológica da criança, 

ambas existem em relação de interdependência. A autora opta pela abstração 

construtiva ao invés de reflexiva, por considerar mais acessível ao entendimento do 

que é realizado pela mente e não simplesmente o enfoque do que já existe nos 

objetos. ―Em conclusão, a estrutura lógico-matemática de número não pode ser 
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ensinada diretamente, uma vez que a criança tem que construí-la por si mesma [...]‖ 

(KAMII, 2012, p. 31). E ainda, ―[...] a criança não constrói o número fora do contexto 

geral do pensamento no dia a dia‖. (KAMII, 2012, p. 65). 

A presença das ideias de Piaget no ensino de Psicologia da Escola Normal do 

Ginásio de Jequié em meados da década de 1950 é plausível se considerarmos o que 

apontou Alves (1997 apud SILVA, G. 2008, p. 70) sobre o desenvolvimento da 

Psicologia nas décadas de 1950 e 1960 no Brasil, quando afirmou que ―[...] as Escolas 

Normais foram os centros difusores de cultura e entusiasmo pela Psicologia, tendo 

no currículo o foco para a Teoria de Piaget, os estudos da Escala Binet, os trabalhos 

de Claparède, dentre outros‖.  

Dos registros relacionados ao ensino de Matemática, que constam nas listas de 

pontos e nos diários de classe das disciplinas de Psicologia, podemos deduzir que 

tanto abordavam aspectos mais ligados à didática: direção da aprendizagem do 

desenho; aritmética-motivação e aprendizagem; aritmética-tipos de erros, quanto 

aspectos mais vinculados à cognição: formação do conceito do número. 

 

2.4- SABERES PARA ENSINAR ENSINADOS NO ESTÁGIO 

As práticas de ensino equivalem aos ―[...] métodos, procedimentos, 

dispositivos, escolhas dos saberes a ensinar, modalidades de organização e de gestão 

[...]‖ que Hofstetter e Schneuwly (2017, p. 134) apresentam. 

Os diários de classe trazem informações não apenas dos saberes ensinados no 

Curso Pedagógico do Ginásio, mas também as formas empregadas para este intento. 

As listas de pontos para provas, apesar de objetivas, são extensas e ampliam mais 

nossa compreensão dos conhecimentos selecionados e ideologia adotada, mesmo 

assim há alguns indícios dos saberes para ensinar principalmente em Desenho e Artes 

Industriais. Uma vez que a Lei Orgânica do Ensino Normal estipulou que ―Os 

programas deverão ser executados na íntegra, de conformidade com as diretrizes que 

fixarem‖. (BRASIL, 1946a), apesar de compreendermos que isto não inviabiliza uma 

apropriação subjetiva e cogitando uma postura ética dos professores quanto à 

cobrança dos pontos, supomos que estes refletem o que de fato foi trabalhado.  
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Em meio aos conteúdos listados nos diários de classe de Didática Geral há 

descrições de procedimentos em que as normalistas atuavam experimentando a 

prática de ensino, se preparando ativamente para desempenhar a profissão. Alguns 

dos registros são:  

[...] Centro de interesse –aplicação comandadas por alunas; [...] (ARQUIVO 
DO GINÁSIO DE JEQUIÉ, DIÁRIO DE CLASSE, DIDÁTICA GERAL, 2ª 
SÉRIE, 1963) 
 
Seminário sobre o assunto versado [Conceito de professor; Professor e 
educador]; [...] Debate sobre o assunto [Importância da vocação - requisito 
do professor]; [...] Aulas práticas dadas pelas alunas - categorias gramaticais; 
Aulas práticas história do Brasil primeiro ano; [...] Aulas teóricas sobre 
metodologia da Matemática – alunas; [...] Aulas práticas (globalizadas) na 
metodologia da Matemática; Aulas teóricas ministradas por alunos sobre 
planejamento do ensino; [...] Aulas teóricas ministradas por alunos sobre 
direção da aprendizagem; [...] Formas de ensino - aula prática ministrada 
por uma normalista; [...] Trabalhos práticos na escola anexa; Aulas práticas 
globalizadas pelas alunas [...] Aulas teóricas por uma aluna sobre a escrita 
história e conceito; [...] Aniversário da diretora e festa simulada para o treino 
das alunas nesse sentido o de se expressar em público; Aulas teóricas por 
alunos - plano de aula motivação da escrita; [...] Aulas teóricas alunas- 
composição na escola primária; Aulas práticas categorias gramaticais 
segundo ano; [...] Aula sobre leitura oral e silenciosa ministrada por uma 
aluna a título de verificação; Aulas teóricas por alunas; Aulas práticas 
história do Brasil - terceiro ano;[...] (ARQUIVO DO GINÁSIO DE JEQUIÉ, 
DIÁRIO DE CLASSE,DIDÁTICA GERAL, 3ª SÉRIE, 1963). 
 

Inferimos, assim, que a começar pelas metodologias das aulas adentrando as 

avaliações, já se experimentava a demonstração dos conhecimentos aprendidos a fim 

de exercê-los profissionalmente. Assim, justificamos a presença das aulas práticas na 

escola primária do Ginásio de Jequié, o Estágio, e até mesmo experiências e exercícios 

realizados na própria turma e em outras turmas do curso.  

Ademais, historicamente, a legislação já apregoava o caráter prático a ser 

primado na Escola Normal,  

 
O ensino na Escola Normal terá feição essencialmente prática, de 
observações e experiência buscando-se em todas as matérias as 
possibilidades de aplicação utilitarista, ao mesmo tempo que se procurará 
desenvolver no espírito do alumno a iniciativa intelectual e a faculdade 
crítica, evitando-se com máximo empenho recorrer unicamente à memória. 
(BAHIA, 1925, p. 201) 

  

Uma situação específica desta se passou com Dinalva Souza da Fonsêca (2018) 

num momento de prova oral: ―História, minha filha, Isa Borges sentava a gente, meu 
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Deus, fazia assim, o juiz, nós os réus, perguntava e você tinha que falar tudo sobre 

aquele assunto. Aí ficava a inspetora, a professora, todo mundo observando‖. 

Deduzimos que esta situação vivenciada tanto pode ter influenciado as alunas a 

reproduzirem esta forma de avaliação como pode ter manifestado nelas posição 

contrária em relação à efetivação da mesma em sua prática. 

A relevância das disciplinas pedagógicas reside nos seus saberes para ensinar e a 

ensinar, mas, principalmente, como representação das ferramentas para a prática do 

professor. 

Ajuizando assim, a Didática, a Pedagogia, a Metodologia, contribuíram para 

colocar em prática o ensino de saberes estudados em outras matérias, os saberes 

matemáticos, por exemplo, como um saber para ensinar. Nesse entendimento o estágio 

seria a culminância destes saberes, a combinação, quiçá o aperfeiçoamento deles. Não 

obstante, elas possuíam também um saber próprio, específico da formação 

profissional.  

Por outro lado, Valente (2017a, [n.p.]) chama atenção que ―Na investigação 

dos processos e dinâmicas que se estabeleceram historicamente para a constituição 

da matemática para ensinar, há se ter em conta as suas apropriações‖. Nossa 

pesquisa apresenta elementos nesse sentido, pois várias alunas do Curso Pedagógico 

do Ginásio de Jequié exerceram a profissão e mesmo tendo enfrentado dificuldades 

na formação quanto a matemática a ensinar conseguiram se apropriar da matemática 

para ensinar de maneira que consideraram satisfatória.  

Portanto, devemos ter em conta esta possibilidade de apropriações e 

reelaborações feitas pelas alunas e o teor de criatividade envolto nelas que atingiram 

inclusive sua vida profissional, como o testemunho de Iracema Ramos Figueiredo 

Campos (2018),  

Ah, me lembro bem raiz quadrada [discorrendo sobre o assunto enfatizado 
nas aulas do curso ginasial] que inclusive foi a única que eu fiquei com 
trauma porque Lúcia Martins jogava duro, e aí quando eu fui ser professora 
de Matemática eu disse: eu vou fazer a raiz quadrada ser mais simples, não é 
que eu mudei a metodologia, mas os alunos diziam: quem não aprender a 
raiz quadrada com a professora Iracema não aprende mais nunca. Porque o 
primeiro passo, segundo passo, então assim a raiz quadrada tinha aquela 
parte de equações, teorema, a Matemática se você olhar é uma disciplina 
bonita, mas ela é chata para ensinar; tanto é que os professores, graças a 
Deus, eu passei por essa que não era tido assim como eu disse a você eu 
procurava dinamizar porque senão…  
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Do mesmo modo Itamaré Madalena Silva (2018), conforme já mencionamos, 

não ministrou aulas de Matemática profissionalmente da forma como seus 

professores ensinaram, ela, pelo contrário, enfatizava aos alunos a importância do 

assunto para suas opções laborais, 

 
[...] como professor ele enfatizava a importância daquele assunto a você. Se 
eu optar para ser Engenheiro: Construção, gráficos, forma linear, forma 
parabólica, você sendo Engenheira. Agora, se você terminar o curso aqui e se 
casar, seu marido for muito rico e você não for fazer nada, nada mais vai ter 
importância. Se você for um profissional vai ter importância para você, e 
ainda dizia a eles: mas de qualquer maneira a Matemática está em todos os 
lugares, eu dizia para eles, a doméstica na cozinha, 4 ovos, duas xícaras 
disso, 4 colheres daquilo, está fazendo Matemática, está dando Matemática. 
O pedreiro não estudou nada, mas eu vou colocar um saco de cimento, dois 
de areia está fazendo Matemática, então a Matemática está em todos os 
lugares. Eu ensinava dessa maneira. (SILVA, 2018). 

 

A respeito dessa apropriação em que as alunas do Curso Pedagógico do 

Ginásio de Jequié em sua prática pedagógica reconstroem o que aprenderam durante 

o curso, encontramos correspondência com o que afirma Valente (2017a, [n.p.]). 

  
Desse modo, advoga-se que a matemática que o professor mobiliza no 
ensino não pode ser identificada com a matemática de formação que o 
professorando recebe; será preciso investigar o uso que o docente faz dessa 
formação, lida na relação que esse profissional estabelece com o saber.  
 

Algumas alunas declararam ter feito o estágio em escolas à parte, mas há 

quem diga que realizou no próprio Ginásio, o que facilitou a supervisão dos 

inspetores e professores, e que a escola primária que lá funcionava era uma espécie 

de laboratório para as aulas práticas da Escola Normal. E, ao tratar da metodologia 

de ensino, Darcy Andrade Ferreira (2018) confirmou que as disciplinas Didática, 

Metodologia, e Pedagogia também eram trabalhadas de forma expositiva, mas que 

havia sim um preparo mais específico na formação das futuras professoras, ―[...] 

tanto é que lá tinha a escola primária e a gente estagiava lá na escola primária no 

próprio Ginásio e depois fazia um estágio de um mês‖. Que por sinal, era muito bem 

avaliado, fiscalizado e exigido pelos professores e inspetores, segundo Dinalva Souza 

da Fonsêca (2018). 

As etapas de preparo para o estágio como observação, planejamento, e prática 

foram observadas no decorrer do curso a partir dos registros em diários de classe de  
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disciplinas como Didática Geral, por exemplo, registros como estes:  

 
[...] Métodos mixtos. Unidades didáticas. Organização; [...] Plano de aula; [...] 
Plano de trabalho; Plano de trabalho – execução; [...] Manejo de classe [...] 
(ARQUIVO DO GINÁSIO DE JEQUIÉ, DIÁRIO DE CLASSE, DIDÁTICA 
GERAL, 2ª SÉRIE, 1963). 

[...] Aulas teóricas organização de um projeto; Processos e formas de ensino; 
[...] Trabalhos práticos na escola anexa; [...] Sorteio para o estágio; [...] Plano 
de aula exercício; Normógrafo prático exercícios sobre tipos de letra; [...] 
Manejo de classe aula início desenvolvimento fim; Controle de classe; 
Estágio [13 registros/aulas]; Relatório do estágio; Unidade didática plano 
geografia levado a efeito nas escolas primárias anexas por diversas equipes; 
Unidade didática aplicação; [...] (ARQUIVO DO GINÁSIO DE JEQUIÉ, 
DIÁRIO DE CLASSE, DIDÁTICA GERAL, 3ª SÉRIE, 1963.) 
 

Em diários de outras disciplinas como Estatística e Psicologia também foi 

possível constatar os períodos de estágio, uma vez que constava o seu apontamento 

em aulas sequenciais, de modo que compreendemos que estavam dispensadas de 

tais aulas para realizarem esta prática de ensino.  

Sobre esta preparação para o estágio, composta por observação, planejamento 

e prática, que era desenvolvida no Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié, Barra 

(2016) acenou que esta era a forma comumente realizada nas Escolas Normais 

brasileiras. Esta forma de estágio era fundamentada em Pestalozzi, que inspirado 

pelo método intuitivo e principalmente por Comênio bradava pela insuficiência da 

formação técnica do profissional e clamava pela prática.  

 
Tal prática apostava na intuição, no sensorial, Valorizava-se 
fundamentalmente a observação. Primeiro: ver, sentir, tocar, distinguir, 
medir, comparar, nomear. Educar os sentidos para depois exercê-los. Em 
seguida o uso do raciocínio, da abstração e reflexão como forma de 
ultrapassar a intuição sensível. Observar a prática, registrar, pensá-la. Em 
seguida planejar formas de intervenção. Pode-se afirmar que, a tríade 
observar, participar/planejar e reger/executar, ainda é constituinte do 
modelo estruturante dos modelos de estágio na formação de professores, 
sendo que as suas raízes estariam nas chamadas escolas-modelo de fins do 
século XIX. (BARRA, 2016, p. 158) 

 

Muitas alunas narraram que o Ginásio funcionou como campo para a prática 

de ensino de suas aulas iniciais, independente do estágio, o que já expomos 

anteriormente através dos registros das aulas. Isso era necessário, pois, em 

atendimento ao artigo 27 da lei orgânica, ―§ 2º Os alunos deverão ser conduzidos não 

apenas à aquisição de conhecimentos discursivos, mas à realização das técnicas de 
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trabalho intelectual mais recomendáveis [aos] futuros docentes‖. (BRASIL, 1946a). E 

mais, no artigo 42, a ―f) existência de escola primária anexa, para a demonstração e 

prática de ensino‖. era uma das exigências da lei para que os estabelecimentos, seja 

municipais ou particulares, obtivessem a outorga de mandato de ensino normal, e 

que é reafirmado no artigo 47. (BRASIL, 1946a).  

 

Figura 19 – Normalista Maria Campos Bahiense com alunos do curso primário no Ginásio de            
Jequié119 

Fonte: Arquivo pessoal de Maria Campos Bahiense  
 

Como pode ser observado, a aluna Maria Bahiense Almeida encontra-se na 

figura anterior com alunos da escola primária anexa ao Ginásio em atividade 

recreativa voluntária, e seu estágio ocorreu de fato no IERP conforme foto (Figura 20) 

cedida pela normalista e que expomos também. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

119 Dados informados pela ex-aluna, da última turma do curso Pedagógico (1964-1966). 

 _____________________________ 
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    Figura 20 – Maria Campos Bahiense estagiando no IERP 

 
    Fonte: Arquivo pessoal de Maria Campos Bahiense 
 

Com todas as observações feitas constatamos que apesar de não haver a 

disciplina especificamente com a nomenclatura ―Prática do Ensino‖ no currículo do 

Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié a finalidade da mesma foi cumprida, o 

estágio aconteceu, as alunas foram devidamente preparadas e acompanhadas. De 

forma autônoma a instituição fez uso da lei interpretando-a e se apropriando a seu 

modo, de maneira tal que fez uso de mais que uma disciplina para empreender o 

exercício da docência às normalistas, assegurando sua implementação.  

Entretanto, é relevante ponderar: Por que o Curso Pedagógico em questão, 

mesmo sendo indicada na Lei Orgânica do Ensino Normal, optou em não ter uma 

disciplina ―Prática do Ensino‖? Inferimos que a supressão dessa disciplina não se 

deu devido à carga horária, pois em todas as séries o tempo escolar era menor do que 

o previsto em lei, conforme foi discutido anteriormente no capítulo 1. Talvez 

acreditassem que um trabalho conjunto de diferentes disciplinas oportunizaria um 

estágio no qual professores de formações diversas contribuiriam com um 

acompanhamento mais completo. Todavia, esta é uma mera conjectura, pois não 

foram encontradas evidências que permitissem uma compreensão acerca dessa 

apropriação feita por esta instituição.      

Quanto ao preparo para o estágio fomos informados de que havia 

planejamento e que era uma organização de disciplinas específicas, conforme Darcy 
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Andrade Ferreira (2018) discorreu para nós, ―A gente fazia o planejamento junto com 

a professora de Didática e Pedagogia e depois levava e lá com a Regente ela dava 

também o planejamento que ela fazia e a gente fazia todo dia o plano de aula‖. 

Quem corroborou desta afirmação foi Dinalva Souza da Fonsêca (2018), aluna 

da última turma concluinte, garantindo que tais disciplinas preparavam para a 

docência e ensinavam a fazer os planos de aula.  

 
Nós fazíamos, tinha que ter o plano. Eu estagiei no próprio Ginásio e aí eu 
tinha que ter os planos de aula, naquele tempo já fazia os planos de aula. [...] 
Toda aula tinha que ter o plano. Como é que a gente ia dar aula, objetivos, a 
metodologia, tudo direitinho. [Apresentando no término do estágio um 
relatório]. (FONSÊCA, 2018). 

 

Em sua turma, revelou Iracema Ramos Figueiredo Campos (2018), a 

orientação da forma de planejar as aulas era atribuição da professora de Didática 

Geral, ―É, tinha plano de aula, plano de curso, tudo, Roseli Quadros era uma 

excelente professora [...]‖, mas segundo a aluna os planos a serem feitos não 

precisavam ser específicos por disciplina, era condensado, e todos os saberes 

propostos para as disciplinas eram elencados em um único plano. Desta forma, 

conseguiu explicar nossa dúvida se os professores conseguiram trabalhar com elas a 

forma de planejar as aulas e se havia algum trabalho em termos de planejamento de 

alguma disciplina específica, ―Conseguiram, essa parte toda era com Rosely 

Quadros. Era com a professora de Didática. De Didática Geral. Não, geralmente era 

tudo condensado, tudo geral. Não [negando ter sentido dificuldades quanto a isto 

quando estagiou]‖. (CAMPOS, 2018). 

Da fala da aluna acerca de que o planejamento ―[...] era tudo condensado, tudo 

geral‖ e de que esse planejamento ocorria na disciplina Didática Geral, na qual consta 

os registros sobre o ensino globalizado, ponderamos que era a respeito de um 

planejamento globalizado que estava se referindo Iracema Ramos Figueiredo 

Campos (2018). 

O que depreendemos da leitura de Albuquerque (1964) e Parré (2013) é que o 

método de ensino globalizado, como o próprio termo sugere, se aplicaria a todas as 

disciplinas em sua totalidade, nesta lógica um plano de ensino voltado para este 

método condicionava-se à escolha de um tema nuclear ou ―centro de interesse‖ 
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(PARRÉ, 2013), ou ―unidade de trabalho‖ (ALBUQUERQUE, 1964) que atendesse a 

todas as matérias, tratadas não isoladas, mas articuladas entre si por meio desta 

relação. 

Albuquerque (1964) avança na discussão mirando a Matemática nesta relação 

de intrínseca relevância na globalização do ensino na escola primária, estabelecendo 

vínculo com as outras disciplinas no que tange à resolução de problemas numéricos 

que a vida demanda. Isso implica, ―Naturalmente que, num dia escolar, serão dadas 

várias aulas, de várias matérias; a Matemática pode encontrar seu motivo na própria 

aula anterior, de outra matéria, ou, diretamente, na unidade de trabalho [...]‖ 

(ALBUQUERQUE, 1964, p. 18).  

Nesse mesmo sentido, Theobaldo Miranda Santos (1952, p. 176) defende a 

existência de correlação do ensino com o de outras matérias, em que: 

 
O ensino da Matemática não deve ser apresentado como à parte do ensino 
das demais disciplinas, mas sim, estar com elas direta e intimamente 
associado. Os trabalhos de Ciências Naturais e Estudos Sociais servirão de 
pontos de partida para a aquisição, fixação e aplicação prática de numerosas 
noções.  
 

Igualmente percebemos a defesa do ensino globalizado em Afro do Amaral 

Fontoura (1960) no 7º volume da coleção Escola Viva, intitulado Prática de Ensino.  

Albuquerque (1964) apresenta várias sugestões práticas referentes à 

Matemática no método de ensino globalizado, para ilustrar destacamos a proposta 

para o 3º ano: 

a) Unidade de trabalho: Álbum Turístico do Rio‖; ―Aventuras de um turista 
no Rio‖ (livro, diário, cinema, etc.).  

b) Tópicos e sua relação com a Matemática: 
Pontos aprazíveis da cidade  – transporte, tempo, preço, dinheiro; – 
curiosidades para comprar (postais, trabalhos de asa de borboletas, etc.) – 
dinheiro, problemas de compra. 
Praças – tamanho, perímetro, forma, unidades de medida. 
Fatos históricos, datas – subtração. 
Correio – preços de cartas aéreas, preços de transportes de livros – massa 
(pêso) – registro, selos, encomendas aéreas; problemas sobre dinheiro e 
massa. 
Telégrafo – tempo, horas, preços. 
Estradas de ferro e de rodagem – extensão, quilômetros; transporte de malas 
e de volumes; acondicionamentos; cubo, paralelepípedo, medidas de 
comprimento, peso. 
Agricultura, indústria e comércio – salário de empregados, trabalho feito, em 
unidade, horas de trabalho; pagamento quinzenal, pagamento mensal; 
lucros, abatimento; tamanho de fazendas, tamanho de canteiros, cercas para 
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fazendas e canteiros, viveiros de aves, cercados para animais; cálculo da 
produção aproximada de um laranjal, cálculo do leite necessário para fazer 
certa quantidade de manteiga (capacidade e massa), cálculo da despesa com 
alimentos de animais; cálculo das compras semanais para o consumo de 
uma cozinha de fazenda (alimentação dos agricultores) ou de fábrica 
(alimentação de operários), retalhos vendidos em fábricas de tecidos (cálculo 
do comprimento, do preço, etc). (ALBUQUERQUE, 1964, p. 19-20, grifo da 
autora).  
     

Associando esta discussão com o que foi praticado no Ginásio, concluímos que 

este método foi utilizado na formação das normalistas tanto no que diz respeito ao 

embasamento teórico em termos de saberes a ensinar e para ensinar presentes na 

relação de conteúdos de determinados diários de classe – Didática120, por exemplo - 

quanto foram valorizados esses saberes nas aulas preparatórias para o exercício 

docente de ensino primário, evidenciado também nas dicas para suas aulas de 

estágio. Vale enfatizar a existência de registros com destaque para a matemática 

―Aulas práticas (globalizadas) na metodologia da Matemática‖. (ARQUIVO DO 

GINÁSIO DE JEQUIÉ, DIÁRIO DE CLASSE, DIDÁTICA GERAL, 3ª SÉRIE, 1963). 

Verificamos por meio do boletim de ex-alunas a duração do estágio por um 

período de aproximadamente quinze dias, nele havia também conceitos onde a 

professora regente deveria avaliar a estagiária. Nos documentos percebemos que 

com o passar dos anos a dinâmica manteve-se igual em termos de duração e critérios 

de avaliação do estágio, como apresentamos nas figuras do Anexo AA.  

Não foi possível ter acesso a relatórios de estágio, todavia algumas depoentes 

afirmaram que havia sim a obrigação de relatar o que ocorreu nesse período, 

elencando todos os planos e atividades realizadas, apesar de no início ainda não 

existir essa prática. Nos diários também há indicativos de que esses relatórios faziam 

parte da prática escolar. Em seu depoimento, Anisia Rosa Tourinho Simões de 

Carvalho (2017) detalha seu estágio ocorrido em sala multisseriada, onde a diretora 

que também era sua regente lhe avaliava. 

 
[...] eu peguei uma série multisseriada, terceiro, segundo e primeiro ano 

primário naquela época, e dei conta [...] Não tinha professor da classe, a 

diretora era a mesma professora [...] Eu planejava em casa. Fazia as 

provinhas aqui em casa, nessa época no mimeógrafo a álcool que era meu, e 

                                                           

120 Nos diários há menção a várias aulas globalizadas teóricas e práticas, ver Quadro 8 na p. 159.  

 _____________________________ 
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fazia tudo direitinho, já levava tudo assim separado, quem era do terceiro 

ano, quem era do segundo, quem era do primeiro. (CARVALHO, 2017). 

 
O boletim de estágio da aluna Dayse Maria Meira Britto, logo a seguir, revela 

que a mesma estagiou na escola anexa ao Ginásio e numa classe mista, dos três 

boletins que localizamos é o único que possui observações complementares e todos 

os campos avaliados. 

 
        Figura 21 – Boletim de Estágio de Dayse Maria Meira Britto  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
         
     
     
      
    Fonte: Arquivo pessoal de Dayse Maria Meira Britto 
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Iracema Ramos Figueiredo Campos (2018) lembrou com satisfação do apoio 

dedicado pela professora de Didática Geral, Rosely Cortes Quadros, uma autodidata 

que lhe ajudou muito por ser a mais jovem da turma, aos 17 anos, ―miudinha‖ e 

demonstrou preocupação não com o conteúdo, porque estava segura, mas com seu 

controle de classe, entretanto se surpreendeu com seu estágio realizado numa turma 

de 3ª série.  

Nas duas últimas séries do Curso Pedagógico de fato não há a rubrica da 

disciplina Matemática, mas as alunas mencionaram que estudaram, e Darcy Andrade 

Ferreira (2018) compartilhou conosco a lembrança de que ―Tinha Metodologia de 

cada matéria.‖ e que havia a Metodologia da Matemática, como identificamos nos 

documentos o registro de Metodologia entendemos que seja a esta disciplina que se 

referiu, até porque ela estudou no período de 1958 a 1961, quando a disciplina 

Metodologia e Didática era ofertada na última série do curso, e também na lista de 

pontos para exames da disciplina Metodologia há menção aos saberes tanto 

matemáticos quanto de outras disciplinas, como: Geografia, História, Português. 

Acreditamos que isto justifica-se por si mesmo, ou seja, pela formação profissional, 

em que a disciplina Metodologia enquanto saberes para ensinar orientaria 

pedagogicamente os saberes a ensinar destas disciplinas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os anos 1954 e 1966 demarcam o recorte temporal da pesquisa em questão, 

pois trata-se do ano inicial e final da formação de professores implantada na Escola 

Normal anexa ao Ginásio de Jequié, sob a denominação de Curso Pedagógico. No 

decorrer desse período foram habilitadas um total de 340 normalistas para o ensino 

primário. 

Na qualidade de instituição privada o Ginásio de Jequié pode ser 

caracterizado por seu caráter seletivo, portanto nem toda a comunidade lhe teve 

acesso por questões sociais, mas principalmente econômicas. Isso se faz necessário 

recordar uma vez que o Ginásio foi o primeiro a ofertar o ensino secundário no 

município. Sua contribuição na esfera educativa extrapola esse sentido quando 

refletimos sobre a adição da Escola Normal junto ao mesmo, que serviu de motor 

propulsor das primeiras professorandas da cidade até que finalmente o Ginásio 

Público se instalou. Nestes termos, é importante frisar a existência de uma escola 

primária também anexa ao Ginásio de Jequié, provavelmente Escola Dom Bosco, que 

era útil no exercício da prática pedagógica dos futuros professores e cumpria a 

legislação que exigia a sua existência. 

Quanto à Escola Normal, o curso era aberto ao público masculino e feminino, 

entretanto constituiu-se majoritariamente em formação de professoras tendo em vista 

que houve apenas dois homens matriculados ao longo do curso como um todo, mas 

que não o concluíram. Isso reflete a cultura da época em que as mulheres eram 

pensadas no magistério como uma extensão da maternidade, isto é, como uma forma 

de expandir seus conhecimentos para o lar e cuidar dos filhos, da família, uma vez 

que o curso era de formação para o ensino infantil. Isto provavelmente inibiu muitos 

homens de recorrerem a esta formação. 

Outra característica fortemente presente nos princípios do Ginásio e 

identificada no Curso Pedagógico foi o nacionalismo, traço do Estado Novo que 

permaneceu atrelado aos valores propostos ao ensino, especialmente a ser 

transferido no exercício da profissão docente.  
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Ao elegermos a matemática como objeto de estudo eis que o objetivo máximo 

dessa investigação se desenhou em analisar a constituição da Escola Normal no 

Ginásio de Jequié e que Matemática esteve presente na formação de professores do 

Curso Pedagógico no período de 1954 a 1966. No percurso trilhado nos valemos de 

outros intentos mais pontuais como o exame da legislação educacional, a análise dos 

conteúdos matemáticos e das características pedagógicas que integravam o currículo 

do curso, bem como a investigação da formação dos professores que lá ministravam 

disciplinas relacionadas à Matemática, tudo em função da questão norteadora da 

pesquisa, a saber: que Matemática esteve presente na formação de professores do 

Curso Normal do Ginásio de Jequié-Ba, no período de 1954 a 1966?   

Esta pesquisa histórica, que diante de nossas escolhas metodológicas, não se 

efetivaria tão bem sem a contribuição de Roger Chartier (1991; 2002) e Dominique 

Julia (2001) com seus conceitos que nos permitiram melhor adentrar na História 

Cultural, na apropriação, nas práticas culturais bem como na cultura escolar 

desenvolvidas pelo Ginásio de Jequié, especialmente pela Escola Normal.  Nosso 

referencial para tratar dos saberes constitutivos da profissão recaiu sobre Rita 

Hofstetter e Bernard Schneuwly (2017) que nos auxiliaram na compreensão dos 

conceitos referentes aos saberes constitutivos da profissão, saberes a ensinar e saberes 

para ensinar. E para tratar especificamente do nosso objeto de estudo elegemos 

Valente (2017b) que nos integrou acerca da discussão sobre matemática a ensinar e 

matemática para ensinar. 

A história oral foi uma das formas de produção de fontes históricas da 

pesquisa por entendermos que os depoentes que vivenciaram esta história sobre a 

qual tecemos uma narrativa eram imprescindíveis para a compreensão e 

sistematização da mesma. Desta forma, produzimos depoimentos com ex-alunas, ex-

professores, e o ex-secretário do curso, afim de uma melhor compreensão e 

apropriação da formação matemática de professores desenvolvida nesse contexto. 

Outras fontes históricas representadas pela legislação, jornais da época, manuais 

pedagógicos, dentre outras, deram subsídio à efetivação da pesquisa. No arquivo do 

Ginásio localizamos e esquadrinhamos documentos como diários de classe, 

históricos de alunas, livros de atas, e relatórios de provas parciais e finais com listas 
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de pontos para exames, e também de provas orais.  

Passeamos pelo histórico das Escolas Normais no Brasil e na Bahia a fim de 

estreitarmos até o nosso foco de pesquisa, necessário na medida em que a história 

deixa marcas que precisam ser exploradas e entendidas. Algo que muito nos ajudou 

foi tomar conhecimento da importância do papel desempenhado pelo diretor escolar 

e associarmos ao ofício do Padre Spínola enquanto mentor pedagógico, pois ele não 

só administrou o Ginásio e a Escola Normal como também lecionou, inclusive 

disciplinas pedagógicas. Isso, sem dúvida, interferiu na cultura escolar, em especial 

na cultura religiosa, marca registrada no Curso Pedagógico pelas celebrações e 

práticas culturais que eram embutidas na formação das normalistas pelo fato de ser 

um Padre, também proprietário da instituição que mesmo sendo privada devia ser 

subordinada à normas emanadas da legislação, que ao se manifestar sobre o assunto, 

facultou-lhe o ensino.  

Apesar de supostamente não se constituir em uma obrigação, o culto da 

religião católica era mais que um hábito seguido, era uma norma inculcada nas 

práticas cotidianas do Ginásio como um todo, representadas pelas missas, 

celebrações do mês de Maria, e mesmo a festa da Estrela.    

A história do Ginásio desenvolvida no primeiro capítulo foi onde procuramos 

narrar um pouco de sua cultura escolar, que extremamente rica, sem dúvida não se 

esgota neste texto.  

Nos pautamos na Legislação da época para ter respaldo quanto às 

regulamentações e analisar se porventura estas diretrizes estavam sendo 

implementadas, se eram referenciadas para a base curricular do curso, apesar de que 

algumas vezes se fez necessário uma pequena digressão a leis anteriores para 

compreender certas determinações e rumos atingidos. A Lei Orgânica do Ensino 

Normal (BRASIL, 1946a) foi que mais nos auxiliou no estudo, e nos possibilitou 

interrogar: as normas emanadas desta lei foram cumpridas pelo Ginásio de Jequié? O 

Currículo em que o Curso Pedagógico desenvolveu a formação de professores 

contemplava o mínimo estipulado na referida lei? Constatamos destas questões que 

houve uma apropriação e que mesmo não seguindo com rigor, o mínimo exigido 
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pela lei foi cumprido, inclusive a flexibilidade que a mesma reservava dava 

autonomia para as Escolas organizarem seus cursos. 

É válido retomar as finalidades imputadas ao Ensino Normal por meio desta 

lei: ―1. Prover à formação do pessoal docente necessário às escolas primárias. 2. 

Habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas. 3. Desenvolver e 

propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância‖. (BRASIL, 

1946a). É possível afirmar que, de alguma forma, todos estes objetivos foram 

comtemplados já que não havia no município pessoal suficiente habilitado para o 

ensino e o curso favoreceu nesse sentido, ao menos temos conhecimento que muitas 

normalistas exerceram a profissão, inclusive todas as depoentes; algumas tiveram a 

oportunidade de atuar na gestão escolar, e o do último item concluímos que tenha 

sido efetivado por esta e outras ações executadas pelas professoras, em consequência 

das finalidades anteriores.   

Convém recordar que foi a LOEN (BRASIL, 1946a) que sustentou nossa 

análise, pois ao longo do recorte temporal desta pesquisa houve algumas iniciativas 

de reorganização, mas ao que percebemos nenhuma se efetivou exclusivamente para 

regulamentar o Ensino Normal, apesar da Lei Orgânica do Ensino (BAHIA, 1963) 

que trata da educação de forma geral reservar uma seção para este fim, além disso, 

nada foi encontrado para contestar esta nossa compreensão.  

O que mais chamou nossa atenção ante o conceito de apropriação é que isso 

ocorreu de forma permanente no curso e mesmo quando este sofreu uma 

reorganização curricular que o distanciou mais do prescrito na legislação, as 

mudanças foram no sentido de uma perspectiva diferente em se tratando de 

formação de professores. 

Estamos nos referindo à ampliação feita na oferta de disciplinas pedagógicas 

que se destacavam entre as demais, sendo ministradas principalmente no final do 

curso haja vista que sua finalidade maior era o preparo teórico e prático para o 

ensino. Estas disciplinas tinham o intuito principal de mobilizar o ensino das formas 

de ensinar, ou seja, os saberes para ensinar, por esta razão podem ser consideradas 

como disciplinas profissionais diferenciando-se das demais que desenvolviam os 

saberes disciplinares, específicos de cada área do conhecimento que seriam objeto de 
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ensino dos futuros professores, isto é, os saberes a ensinar e aquelas voltadas à 

formação geral. 

Mais especificamente nos reportamos também ao que identificamos ao notar a 

importância atribuída à disciplina Psicologia designando-a para todas as séries em 

todo o decorrer do curso. Notando isso, tratamos desta disciplina e exploramos sua 

contribuição no Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié, principalmente no ensino de 

Matemática, no qual percebemos tanto uma abordagem de aspectos ligados à 

didática, quanto de aspectos mais vinculados à cognição.  

Outro fato que merece destaque é a não indicação de uma disciplina específica 

que correspondesse à Prática de Ensino, os saberes de seu domínio foram tratados 

por disciplinas como Didática, Metodologia e Pedagogia até 1961 e, sob a 

responsabilidade de Didática a partir de 1962, culminando no Estágio propriamente 

dito. Convém assinalar ainda, a relevância atribuída à disciplina Didática Especial 

ofertada na última série da segunda fase do curso, com aulas diárias de segunda-feira 

a sábado o que denota a nosso ver a sua responsabilidade para com a orientação 

profissional das normalistas. Essas entre outras questões nos despertaram para 

buscar o porquê de tais apropriações e constatamos que diante do que o termo 

implica não se trata de saber por que, mas de entender as razões que impulsionaram 

tais decisões naturalmente subjetivas e peculiares às necessidades do Ginásio. 

Pode se dizer que não há quem se aproprie de certos discursos de maneira 

igual, o que existe são interpretações distintas, o que faz com que a apropriação esteja 

fortemente ligada às representações, e como ela não se dá de forma neutra e sim de 

acordo com o contexto em que as pessoas se situam, a realidade termina sendo 

apreendida de modo variado, e por mais que haja normas e que se imponham regras 

há sempre a possibilidade de escolha e decisão. Isso é o que pode se dizer que 

ocorreu no Ginásio de Jequié, as normas que caracterizam conhecimentos e condutas 

ensinados e aceitos na escola podem ser encaradas como práticas empregadas a estes 

fins, ou seja, ao ensino de saberes e inculcação de valores. 

A oferta dos saberes matemáticos foi percebida não apenas em disciplinas 

específicas como Matemática, Estatística e Desenho, mas sobretudo naquelas que 

tendo o papel de tratar metodologicamente os conteúdos a serem ensinados pelos 
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professores se ocupariam também dos saberes matemáticos. Assim, apesar dessas 

cadeiras indicarem em suas rubricas os conteúdos atrelados aos saberes matemáticos, 

a Metodologia, a Didática e outras certamente contribuíam com o ensino da 

metodologia da Matemática e de conceitos matemáticos. É possível supor que Artes 

Industriais estava associada à Matemática na medida em que há vestígios de saberes 

de seu campo em seu ministério. Essa discussão é feita no segundo capítulo quando 

nos ocupamos em tratar dos saberes relacionados ao ensino de Matemática no Curso 

Pedagógico do Ginásio de Jequié.  

Com duração de três anos o curso oferecia a Matemática exclusivamente na 1ª 

série, englobando geometria, aritmética e álgebra, e apesar de ser agregada à 

Estatística na 2ª série após a reorganização curricular não percebemos saberes 

ensinados para além da própria estatística. Talvez sua intencionalidade não tenha 

sido atingida principalmente se deixada à cargo dos professores a decisão desta 

flexibilidade.  

Evidenciamos que na fase inicial, de 1954 a 1961, o curso possuía mais 

disciplinas da formação geral, especialmente na 1ª série denominada Intermediária 

por essa característica disciplinar, e as disciplinas das séries seguintes eram mais 

aplicadas à formação. Num segundo momento, de 1962 até 1966, ao passar por uma 

reorganização em sua estrutura curricular houve um salto significativo em que foram 

priorizadas as disciplinas de cunho profissional, haja vista que houve um aumento 

considerável da oferta das mesmas em detrimento das demais de cunho disciplinar, 

aproximando, assim, o Curso Pedagógico da formação específica e lhe caracterizando 

mais ainda como tal.  

Apesar desta modificação, interpretamos que os saberes matemáticos não 

foram comprometidos em termos de oferta de disciplina, dado que havia a condução 

de ensino dos saberes a ensinar tal qual dos saberes para ensinar. Estes conceitos que 

também foram adotados como base no desenvolvimento desta pesquisa trata-se de 

duas categorias de saberes eleitas pelos estudos do ERHISE e que se articulam na 

formação de professores. Atrelado a isso apontamos para a matemática a ensinar e 

matemática para ensinar referenciados em Valente (2017b), e para os saberes para ensinar 

matemática em conformidade com Bertini, Morais e Valente (2017).  
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Concluímos que estes saberes a ensinar e para ensinar estavam articulados na 

formação de professores do Ginásio de Jequié pelo fato de que as disciplinas de 

formação geral, como a Matemática, davam dicas e sinalizavam os saberes 

profissionais, e as disciplinas específicas, como a Didática, encarregadas deste ofício 

ampliavam os saberes a ensinar já introduzidos por aquelas de caráter geral. Tais 

saberes, segundo Hofstetter e Schneuwly (2017), referem-se respectivamente aos 

objetos, e às ferramentas do seu trabalho. O estágio era a confirmação disso, como foi 

expressado pelos depoentes, era o exercício e culminância destes saberes 

apreendidos na formação. Significa que os saberes eram conjugados, articulados, e 

aprofundados em conhecimentos específicos coadunados às tendências pedagógicas. 

Ao recordarem das práticas vivenciadas ao longo da formação e preparo ao 

ensino primário notamos nas narrativas dos depoentes a presença de vagas 

pedagógicas que influenciaram nesse encaminhamento, e constantes nos diários de 

classe encontramos vestígios do ensino intuitivo bem como da Escola Nova como 

reflexo dos condicionantes sócio-político, econômico e culturais anteriores e paralelos 

ao período pesquisado.  Estes métodos de ensino consequentemente interferiram no 

viés traçado ao preparo das normalistas quanto à sua futura atuação profissional, em 

geral, e também no ensino de Matemática. 

Os indícios de que os saberes para ensinar Matemática do Curso Pedagógico do 

Ginásio de Jequié estavam respaldados em algumas concepções da Escola Nova, 

deve-se principalmente pelo fato de que o curso se desenvolveu em um período em 

que este ideário ainda se fazia presente nas práticas educativas e nas discussões e 

propagações didático-pedagógicas, bem como a localização de registros referentes a 

esta vaga pedagógica e vários de seus defensores, além da referência a Escola Viva.  

Quanto à influência desta vaga pedagógica no ensino de Matemática, foram 

constatadas na prática desenvolvida na formação de professores nesse Curso o 

estudo dos métodos ativos de Montessori, M. Cousinet, Winnetka, Plano de Dalton e 

os centros de interesses de Decroly, pois todos esses métodos eram considerados 

pertinentes ao ensino da aritmética. Em termos do ensino intuitivo há vestígios de 

defensores e práticas deste método nos apontamentos de diários e listas de pontos 

nos relatórios. 
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O ensino de Matemática concreto, intuitivo, experimental deu-se por meio não 

só da disciplina em si, mas também por meio de outras, como Artes Industriais e 

Desenho. 

Apontamos ainda, que as disciplinas pedagógicas continham em seus 

conteúdos o trato da Escola Nova como conhecimentos básicos, bem como os 

princípios psicológicos, concepções de infância e métodos educativos, principalmente 

por esta tendência defender a necessidade de psicologizar as matérias de ensino. 

Inferimos que a presença de elementos do ensino de matemática nas disciplinas de 

Psicologia se manteve durante todo o período de existência do Curso Pedagógico do 

Ginásio de Jequié, tanto no que tange à aritmética como ao desenho. 

Em Didática, por exemplo, encontramos várias descrições de métodos, 

concepções, processos de ensino, características da Escola Nova – cerne no programa 

da disciplina –, Escola Ativa, Escola Viva, qualidades e requisitos do professor, aulas 

práticas principalmente para a experimentação das alunas, referências ao estágio, e 

metodologias específicas por disciplina como a matemática, e o ensino globalizado.  

Encontramos respaldo na literatura quanto a forte presença de autores 

católicos nos manuais de ensino com várias edições em pouco tempo revelando seu 

poder na formação de professores nas Escolas Normais e Institutos de Educação, e 

que esses manuais disseminaram o ideal católico renovador nas escolas de formação 

de professores primários, não só públicas como também privadas. Theobaldo 

Miranda Santos e Afro do Amaral Fontoura, por exemplo, foram identificados como 

autores de manuais pedagógicos atrelados à vertente católica da Escola Nova. 

Notamos, assim, que o Catolicismo também esteve fortemente empregado aos 

saberes do Ginásio de Jequié independente do ensino laico. 

Dos conteúdos trabalhados notamos na disciplina de Matemática a abordagem 

da aritmética, álgebra e geometria, contemplando o ensino secundário no período de 

1954 a 1961, priorizando o ensino de saberes de uma formação geral, por meio de 

uma revisão dos conteúdos do curso ginasial, e de meados de 1961 a 1966 

prevaleceram conteúdos da matemática a ensinar no primário. 

Esses conteúdos – Aritmética, Álgebra e Geometria – de referência dos saberes 

matemáticos identificados na formação de professores da Escola Normal anexa ao 
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Ginásio de Jequié não se alteraram ao longo do período do curso, entretanto notamos 

explicitamente uma diferenciação em termos de ênfase quanto ao trato dos mesmos a 

depender do professor e sua formação. 

Identificamos especificamente nos diários de Matemática da Série 

Intermediária o ensino de álgebra, geometria elementar, e aritmética. No Pedagógico, 

o ensino de geometria e aritmética prevaleceu no 1º ano; percebemos o ensino 

direcionado em sua maioria à retomada dos conhecimentos aplicados no ginásio, e 

dependendo do professor isso era mais ou menos acentuado. Vale destacar que a 

relação afetiva com a Matemática interferiu substancialmente na formação das 

normalistas. 

Recordamos que os conteúdos de geometria, também descritiva e de desenho 

artístico, foram legitimados na disciplina Desenho da Série Intermediária, por 

exemplo: épura – sua representação, projeção oblíqua do ponto e da reta, projeção 

ortogonal do ponto e da reta, projeção cônica ou de projetantes concorrentes, 

projeção no primeiro, segundo, terceiro e quarto diedros, polígonos regulares, 

planificação da pirâmide, cópia de paisagem, cópia de frutos.  

Encontramos também indícios do ensino de Matemática em outras disciplinas 

tais como Didática Geral, Psicologia, Metodologia e Artes Industriais. Nestes 

parâmetros visualizamos que a disciplina Matemática – em alguns períodos – e 

Desenho abordavam os saberes disciplinares tratados no curso, ou seja, a matemática a 

ensinar, articulados com uma matemática para ensinar. Da mesma forma, as disciplinas 

pedagógicas que priorizavam os saberes para ensinar matemática, assim como outras 

áreas do conhecimento, também se ocupavam da matemática a ensinar e para ensinar. 

Dos resultados da pesquisa extraímos que a matemática a ensinar se fez presente 

especialmente nos anos iniciais da formação e quando o curso sofreu a reformulação 

identificamos uma ampliação de saberes matemáticos por meio do destaque de 

disciplinas pedagógicas que foram responsáveis também pelo trato da matemática 

para ensinar, principalmente nos anos finais do curso.  

Evidenciamos que na fase inicial o curso possuía disciplinas de formação 

geral, especialmente na primeira série denominada Intermediária por essa 

característica disciplinar. Num segundo momento, de 1961 até 1966, houve uma 
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reorganização curricular com uma significativa aproximação do curso da formação 

específica com a priorização de disciplinas pedagógicas. Dos conteúdos trabalhados 

notamos na disciplina de Matemática a abordagem da aritmética, álgebra e 

geometria, contemplando o ensino secundário no período de 1954 a 1961, 

priorizando o ensino de saberes de uma formação geral, por meio de uma revisão 

dos conteúdos do curso ginasial, e de meados de 1961 a 1966 prevaleceram 

conteúdos da matemática a ensinar no primário. 

Encontramos também indícios do ensino de Matemática em outras disciplinas 

tais como Didática Geral, Psicologia, Metodologia e Artes Industriais. Nestes 

parâmetros visualizamos que a disciplina Matemática – em alguns períodos – e 

Desenho abordavam os saberes disciplinares tratados no curso, ou seja, a matemática a 

ensinar, articulados com uma matemática para ensinar. Da mesma forma, as disciplinas 

pedagógicas que priorizavam os saberes para ensinar matemática, assim como outras 

áreas do conhecimento, também se ocupavam da matemática a ensinar.  

Dos resultados da pesquisa extraímos que a matemática a ensinar se fez presente 

especialmente nos anos iniciais da formação e quando o curso sofreu a reformulação 

identificamos uma ampliação de saberes matemáticos por meio do destaque de 

disciplinas pedagógicas que foram responsáveis também pelo trato da matemática 

para ensinar, principalmente nos anos finais do curso. 

Assim, ratificamos que os saberes matemáticos presentes na formação das 

normalistas do Ginásio de Jequié foram evidenciados por meio de disciplinas como 

Desenho, Estatística e Administração Escolar, Artes Industriais, Psicologia, 

Metodologia, Didática Geral e a própria Matemática. 

Todas essas considerações foram feitas levando em conta que essa narrativa é 

uma entre tantas outras que poderiam ser construídas, seja com base em novas fontes 

e mesmo com outros olhares e questionamentos das fontes utilizadas. Vale frisar 

também que principalmente ante a riqueza dos depoimentos produzidos e diversos 

aspectos observados no Arquivo do Ginásio de Jequié, vários elementos, devido o 

foco ter sido o ensino de Matemática, não foram explorados, mas poderiam ser 

investigados por pesquisas futuras. 
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Destacamos ainda que apesar de ser ampla a discussão sobre as temáticas 

Formação de Professores Primários, Escola Normal, e História da Matemática Escolar, elas 

integram as palavras-chave desta produção, que juntamente com o Ensino de 

Matemática na Escola Normal do Ginásio em foco lhe imprime originalidade e dado 

o seu caráter de pesquisa inédita potencializa a abertura para a realização de outras 

tantas. 

Assim, dada a impossibilidade de esgotar a discussão que norteou este estudo, 

o que não era nossa pretensão, ressaltamos a importância de prosseguir a fim de 

contribuir com a busca e sistematização de conhecimentos para a História da 

Educação Matemática. A mesma tenacidade que havia no início desta investigação 

persiste, e na qualidade de docente que acredita na formação continuada temos 

consciência que a busca de aperfeiçoamento profissional é um processo, e esta 

motivação não se finda com esta pesquisa. Logo, provocamos: Quais saberes e quais 

narrativas supririam as lacunas referentes à História da Escola Normal anexa ao 

Ginásio de Jequié? Que outras peculiaridades podem ser inferidas sobre o Curso 

Pedagógico nesta instituição? Quais vozes ainda podem ser ouvidas em face da 

formação destas normalistas e o que elas podem nos dizer sobre a formação de 

professores? Presumimos que tais questionamentos suscitados são passíveis de 

respostas, o que demandaria um aprofundamento na investigação, a longo prazo.   
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APÊNDICE A - Linha do Tempo da Trajetória dos Depoentes no Ginásio de Jequié 

 
Fonte: Elaboração própria com base nas fontes da pesquisa 
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ANEXO A – Emblema da Escola Normal do Ginásio de Jequié 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Darcy Andrade Ferreira 
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ANEXO B – Fotografia de Leônides Spínola de Andrade 

 
Fonte: Museu Histórico João Carlos Borges 
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ANEXO C – Diploma da normalista Itamaré Madalena Silva 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Itamaré Madalena Silva 
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ANEXO D – Quadros de horários da Escola Normal 

Quadro 1 – Horário do Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié (1954) 

 

SÉRIE INTERMEDIÁRIA 

Química 2ª. 4ª. e 6ª. às 13:30h 

Desenho 5ª e Sáb121. às 15:30h 

Inglês 3ª e 5ª. às 13:30h 

Biologia 2ª. 4ª. e 6ª. às 15:30h 

Matemática 3ª. às 15:30h e 5ª. e Sáb. às 16:30h 

Física 2ª. 4ª. e 6ª.  às 14:30h 

Português 3ª. 5ª. e Sáb. às 14:30h 

Psicologia 2ª.  e 6ª. às 16:30h 

Direito e Economia 2ª e 4ª. às 16:30h 

Canto Orfeônico 5ª. e Sáb. às 07:00h 

Educação Física 2ª. e 4ª. às 07:00h 

Fonte: Arquivo do Ginásio de Jequié – Relatório mensal de abril de 1954. 

Quadro 2 – Horário do Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié (1956) 

 

SÉRIE INTERMEDIÁRIA 1º ANO PEDAGÓGICO 2º ANO PEDAGÓGICO 

Química 
2ª. 4ª. e 6ª. às 

13:30h 
Estatística 

4ª. e 6ª. às 
13:30h 

Puericultura 
4ª. e 6ª. às 

13:30h 

Desenho 
3ª. às 13:30h e 

Sáb122. às 
16:30h 

Psicologia 
2ª. às 13:30h e 
Sáb. às 14:30h 

Estatística 
3ª. e Sáb. às 

13:30h 

Inglês 
5ª. e Sáb. às 

13:30h 
Higiene 

4ª. e 6ª. às 
14:30h 

Pedagogia 
3ª. 5ª. e Sáb. às 

14:30h 

Biologia 
2ª. 4ª. e 6ª. às 

14:30h 
Pedagogia 

3ª. 5ª. e Sáb. às 
15:30h 

Canto 
Orfeônico 

4ª. às 14:30h 

Matemática 
3ª. 5ª. e Sáb. às 

14:30h 
Metodologia 

2ª. 4ª. e 6ª. às 
15:30h 

Psicologia 
2ª. e 5ª. às 

14:30h 

Física 
2ª. 4ª. e 6ª.  às 

15:30h 
Literatura 

2ª. 4ª. e 6ª. às 
16:30h 

Artes 
Industriais 

4ª.  às 13:30h e 
6ª. às 14:30h 

Português 
 

3ª. 5ª. e Sáb. às 
15:30h 

Sociologia 
3ª. e 5ª. às 

16:30h 
Metodologia 

3ª. e 5ª. 15:30h e 
Sáb. às 16:30h 

Psicologia 
2ª.  e 5ª. às 

16:30h 
Desenho 

3ª. e 5ª. às 
14:30h 

Sociologia 
2ª. e Sáb. às 

15:30h 

Direito 
4ª. e 6ª. às 

16:30h 
Canto 

Orfeônico 
3ª. às 13:30h 

Educação 
Física 

4ª. e Sáb. às 
07:00h 

Canto 
Orfeônico 

3ª. às 16:30h 
Educação 

Física 
2ª. e 5ª. às 

07:00h 
-------- -------- 

Educação 
Física 

3ª. e 6ª. às 
07:00h 

-------- -------- -------- -------- 

Fonte: Arquivo do Ginásio de Jequié – Relatório da primeira prova parcial de junho de 1956. 

                                                           

121 Sábado (considere para as demais presentes no quadro).  
122 Sábado (considere para as demais presentes no quadro).  

 _____________________________ 
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Quadro 3 – Horário do Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié (1957) 

 

SÉRIE INTERMEDIÁRIA 1º ANO PEDAGÓGICO 2º ANO PEDAGÓGICO 

Química 
2ª. 4ª. e 6ª. às 

13:30h 
Estatística 

4ª. e 6ª. às 
13:30h 

Puericultura 
4ª. e 6ª. às 

13:30h 

Desenho 
4ª. e 6ª. às 

15:30h 
Psicologia 

2ª. às 14:30h e 
4ª. às 15:30h 

Estatística 
3ª. e Sáb. às 

13:30h 

Inglês 
3ª. e 5ª. às 

14:30h 
Higiene 

4ª. e 6ª. às 
14:30h 

Pedagogia 
3ª. 5ª. e Sáb. às 

14:30h 

Biologia 
3ª. 5ª. e Sáb. às 

15:30h 
Pedagogia 

3ª. 5ª. e Sáb. às 
15:30h 

Canto 
Orfeônico 

2ª. às 14:30h 

Matemática 
2ª. 4ª. e 6ª. às 

16:30h 
Metodologia 

3ª. 5ª. e Sáb. às 
17:30h 

Psicologia 
2ª. e Sáb. às 

15:30h 

Física 
3ª. 5ª. e Sáb. às 

13:30h 
Literatura 

3ª. 5ª. e Sáb. às 
14:30h 

Artes 
Industriais 

4ª. e 6ª. às 
14:30h 

Português 
 

2ª. 4ª. e 6ª. às 
14:30h 

Sociologia 
4ª. e 6ª. às 

16:30h 
Metodologia 

2ª. às 13:30h e 
4ª. e 6ª. às 

15:30h 
Psicologia 

2ª.  às 15:30h e 
5ª. às 16:30h 

Desenho 
2ª. e 5ª. às 

13:30h 
Sociologia 

2ª. e 5ª. às 
16:30h 

Direito 
3ª. e Sáb. às 

16:30h 
Canto 

Orfeônico 
2ª. às 15:30h 

Educação 
Física 

3ª. e 5ª. às 
07:00h 

Canto 
Orfeônico 

Sáb. às 14:30h 
Educação 

Física 
3ª. e 5ª. às 

07:00h 
Apologética 5ª. às 15:30h 

Educação 
Física 

3ª. e 5ª. às 
07:00h 

-------- -------- -------- -------- 

Fonte: Arquivo do Ginásio de Jequié – Relatório mensal de Março de 1957. 

Quadro 4 – Horário do Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié (1958) 

 
SÉRIE INTERMEDIÁRIA 1º ANO PEDAGÓGICO 2º ANO PEDAGÓGICO 

Química 
2ª. 4ª. e 6ª. às 

13:30h 
Estatística 

4ª. e 6ª. às 
13:30h 

Puericultura 
4ª. e 6ª. às 

13:30h 

Desenho 
2ª. e 6ª. às 

16:30h 
Psicologia 

2ª. às 14:30h e 
4ª. às 16:30h 

Estatística 
3ª. e Sáb. às 

13:30h 

Inglês 
3ª. 5ª. e Sáb. às 

15:30h 
Desenho 

3ª. e 5ª. às 
16:30h 

Pedagogia 
3ª. 5ª. e Sáb. às 

14:30h 

Biologia 
2ª. 4ª. e 6ª. às 

14:30h 
Pedagogia 

3ª. 5ª. e Sáb. às 
15:30h 

Canto 
Orfeônico 

Sáb. às 15:30h 

Matemática 
3ª. 5ª. e Sáb. às 

14:30h 
Metodologia 

2ª. 4ª. e 6ª. às 
?h. 

Psicologia 
2ª. e 3ª. às 

15:30h 

Física 
2ª. 4ª. e 6ª.  às 

15:30h 
Literatura 

3ª. 5ª. e Sáb. às 
14:30h 

Artes 
Industriais 

4ª.  e 6ª. às 
14:30h 

Português 
 

3ª. 5ª. e Sáb. às 
13:30h 

Sociologia 
3ª. e 5ª. às 

13:30h 
Metodologia 

3ª. e 5ª. e Sáb. 
às 16:30h 

Psicologia 
3ª.  e 5ª. às 

16:30h 
Canto 

Orfeônico 
Sáb. às 16:30h Sociologia 

4ª. e 6ª. às 
15:30h 

Direito 
4ª. e Sáb.  às 

16:30h 
  -------- -------- 

Canto 
Orfeônico 

Sáb. às 17:30h -------- -------- -------- -------- 

Fonte: Arquivo do Ginásio de Jequié – Relatório dos exames de 2ª época de 1957 e programação de 

1958. 
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Quadro 5 – Horário do Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié (1964) 

 
1º ANO PEDAGÓGICO 2º ANO PEDAGÓGICO 3º ANO PEDAGÓGICO 

Biologia 
2ª. 4ª. e 6ª. às 

13:30h 
Mat. e 

Estatística 
2ª. 4ª e 6ª. às 

14:30h 
Puericultura 

2ª. e 4ª. às 
14:30h 

Org. Soc. 
Política 

2ª. e 3ª. às 
14:30h e Sáb. 

às 13:30h 

Psicologia 
3ª. 5ª. e Sáb. às 

13:30h 
Adm. Esc. e 
Estatística 

3ª. 5ª. e Sáb. às 
13:30h 

História do 
Brasil 

3ª. 5ª. e Sáb. às 
13:30h 

Português 
 

3ª. 5ª. e Sáb. às 
15:30h 

Português 
 

2ª. às 13:30h. e 
6ª. às 14:30h 

Geografia do 
Brasil 

3ª. e 5ª. às 
14:30h e Sáb. 

às 14:30h 

Higiene 
2ª. 4ª e 6ª. às 

13:30h 
Didática 
Especial 

2ª a Sáb. às 
15:30h 

Matemática 
3ª. 5ª. e Sáb. às 

14:30h 
História e 

Filosofia da 
Educação 

2ª. 4ª e 6ª. às 
15:30h 

Psicologia 
3ª. e 5ª. e Sáb. 

às 14:30h 

Religião Sáb. às 15:30h Didática Geral 
3ª. 5ª. e Sáb. às 

16:30h 
Artes 

Industriais 
4ª.  e 6ª. às 

13:30h 

Português 
 

2ª. 3ª. e 4ª. às 
15:30h 

Iniciação às 
Artes 

2ª. e 6ª. às 
16:30h 

Sociologia 
Educacional 

4ª. e 5ª. às 
16:30h 

Psicologia 
Geral 

2ª. às 14:30h 
5ª. e 6ª.  às 

15:30h 

Religião Sáb. às 14:30h 
Desenho 
Aplicado 

3ª. e Sáb. às 
16:30h 

Educação 
Física 

3ª. e 5ª. às 
07:00h 

Educação 
Física 

3ª. e 5ª. às 
07:00h 

Religião 2ª. às 16:30h 

Fonte: Arquivo do Ginásio de Jequié – Relatório dos exames de 2ª época de 1963 e programação de 

1964. 
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ANEXO E – Ficha de exame médico/biométrico 

 
Fonte: Arquivo do Ginásio de Jequié 
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ANEXO F – Dinalva Souza da Fonsêca e colegas trajando sua farda de estágio (turma 
1964-1966)  

 
Fonte: Arquivo pessoal de Dinalva Souza da Fonsêca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



242 
 

ANEXO G – Ata da 1ª prova parcial de 1954 
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Fonte: Arquivo do Ginásio de Jequié 
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ANEXO H – Ficha de Educação Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo do Ginásio de Jequié 
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ANEXO I – Histórico da aluna Darcy Andrade Ferreira 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Darcy Andrade Ferreira 
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ANEXO J – Inspetores Fiscais 
 

Figura 1- Inspetora Fiscal Escolar Altamira Oliveira Mariotti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal de Darcy Andrade Ferreira 
           
 
 
 
 
 

Figura 2- Inspetor Fiscal Escolar Dr. Rui Alberto de Assis Espinheira 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal de Dayse Maria Meira Britto 
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ANEXO K – Solicitação de dispensa de Prova Oral Final 

 
Fonte: Arquivo do Ginásio de Jequié 
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ANEXO L – Ficha para controle de Notas 123 

 

 

 

 

                                                           

123 As notas demonstradas provavelmente correspondem a exames de 2ª época feitos pela aluna, já que 
no mesmo ano ela cursou também o 1º ano pedagógico conforme a ilustração. 

 _____________________________ 
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Fonte: Arquivo do Ginásio de Jequié 
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ANEXO M – Ata de prova oral de 1ª época 
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Fonte: Arquivo do Ginásio de Jequié 
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 ANEXO N – Parte do convite de formatura das professorandas de 1963. 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Sônia Bahiense Braga. 
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ANEXO O – Texto sobre os Professores de Matemática, Estatística, e Desenho do 
Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié 

 

José Carlos Loureiro Monteiro (Monteirinho) – Professor de Matemática 
 

Figura 1 – Professor José Carlos Loureiro Monteiro (Monteirinho) 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Anísia Rosa Tourinho 

 

José Carlos Loureiro Monteiro, tratado como ―Monteirinho‖, era professor de 

Matemática do Curso Pedagógico no Ginásio de Jequié. Anisia Rosa Tourinho 

Simões de Carvalho (2017), Sônia Bahiense Braga (2018) e Vilma Vieira Pereira (2018) 

afirmaram que ele era engenheiro, todavia o secretário José Figueirêdo Sampaio 

(2017) alegou que ele nunca exerceu a profissão. Já o professor Emerson Pinto de 

Araújo (2017a) recordou que ele iniciou, mas não deu certeza se concluiu o curso, e 

afirmou também que ele era unigênito de Dr. Joaquim Monteiro124.  

Segundo Dayse Maria Meira Britto (2017), o professor ―Monteirinho‖ também 

ensinou Geografia no Ginásio. Itamaré Madalena Silva (2018) lhe descreveu como 

                                                           

124 Médico, conforme Vilma Vieira Pereira (2018); professor do Ginásio de Jequié, conhecido como 
―Monteirão‖. Ensinou Ciências, Química, Física e Biológica [ciências em geral, Puericultura, Higiene, 
etc.], segundo Dayse Maria Meira Britto (2017), e francês, de acordo com Emerson Pinto de Araújo 
(2017a); responsável pela realização dos exames biomédicos no Curso Normal, comentou o secretário 
José Figueirêdo Sampaio (2017); de acordo Anisia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017), foi um 
grande professor aqui em Jequié a ponto de um colégio no Brasil Novo ser registrado com seu nome, 
Marques Monteiro.  

 

 

 _____________________________ 
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―[...] bem alto, bem descabelado.‖ e o professor Emerson Pinto de Araújo (2017a) 

acrescentou que ele ensinava no Ginásio Estadual e no Ginásio do Padre, e que talvez 

possuísse outras formações, citando Direito, Matemática e Filosofia, destacou sua 

intelectualidade, 

[...] ele tinha um curso de Filosofia, e inclusive há uma coisa interessante, ele 
fez, ele era muito culto, é vivo ainda [na ocasião descobrimos que havia 
falecido há dois anos mais ou menos], muito culto, inteligente, e era filho 
de... o pai dele ensinava, que foi médico, Doutor Monteiro, José Carlos, o 
nome era José Carlos Loureiro Monteiro [...] Bom, então o Monteirinho ele se 
formou em Filosofia, em Filosofia mesmo, mas ensinou Matemática, porque 
ele pretendia estudar Direito, fez o vestibular de Direito, mas se atrapalhou 
por causa de Desenho que não tem lá essa importância pra Direito, naquele 
tempo então ele se aborreceu e disse eu vou fazer é Filosofia mesmo e 
pronto, se formou em Filosofia, e depois se formou em Direito. Não, perdão, 
engano, Matemática, ele foi fazer pra Engenharia ou qualquer coisa e 
perdeu, aí ele fez o curso de Matemática e terminou. (ARAÚJO, 2017a). 

  

 

Maria Lúcia Martins Sampaio – Professora de Matemática 

 

Figura 2 – Professora Maria Lúcia Martins Sampaio 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Darcy Andrade Ferreira 

 

 

Maria Lúcia Martins Sampaio ensinava matemática do curso ginasial ao 

colegial no Ginásio de Jequié, assim como, integrou o corpo docente do Curso 

Pedagógico. Dayse Maria Meira Britto (2017) apontou sua naturalidade de Ipiaú, e 

acusou a disciplina que ela ministrava como a que mais reprovava: ―Ah, Matemática 
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de Lúcia Martins‖. E Iracema Ramos Figueiredo Campos (2018) manifestou que ela 

era uma professora ―[...] muito boa, só que ela era muito radical‖. Sônia Bahiense 

Braga (2018) associou a disciplina Matemática à professora pela sua postura          

―[...] essa ninguém falava nada na sala, então pra mim Matemática era isso aí [...], ela 

não, ela chegava toda durinha, e chegava, entrava, tan-tan-tan-tan, vamos para o 

quadro, aquilo ali me chocava‖. 

Itamaré Madalena Silva (2018) narrou que Maria Lúcia Martins Sampaio foi 

esposa do secretário José Figueirêdo Sampaio, e que ―[...] entrou como professora de 

Matemática no lugar de Monteirinho‖ e recordou como lhe sucedeu, 

 
E veja o que aconteceu, eu continuei no meu jeito apaixonada pela 
matemática a cobrar, cobrar num bom sentido, a buscar, a participar, 
responder corretamente o que ela falava, tinha vez que eu dava uma 
resposta que ela ficava me olhando com admiração. E o que aconteceu? No 
último ano do Curso Normal, já nos finais do último ano, Maria Lúcia foi 
para o Rio de Janeiro, ela tinha uma filha com problema que merecia uma 
atenção especial, e ela tinha parente no Rio e ela foi levar essa filha para um 
acompanhamento. E aí ocorreu não sei por que o desentendimento entre eles 
[o casal] que se separaram nesse último ano, então ao sair, ao fechar, ela 
chamou Padre Spínola e disse a ele que a substituta dela seria eu. Me 
recomendou para ser a substituta dela de Matemática. Concluindo. [Fazendo 
menção que estava concluindo o Curso Pedagógico] Estava no último ano. 
Aí ela chamou Padre Spínola, eu não vi, só vi ele me chamar e me falar da 
recomendação dela, que confiava plenamente em mim. Sabia que eu ia dar 
conta, que eu ia ocupar o lugar dela com capacidade. E aí eu saí da posição 
de aluna à posição de professora. (SILVA, 2018). 

 

Esta aluna confidenciou ainda a aptidão da professora como poetisa e 

escritora, e lamentou seu falecimento há dois anos. Encontramos de fato na Revista 

da Academia de Letras de Jequié (CALHEIRA, 2003) a confirmação de que Maria 

Lúcia Martins Sampaio foi acadêmica da referida academia, ocupando a cadeira de 

número 16, tendo por patrono Marçal Martins, sendo, portanto, escritora. O texto 

destinado à mesma traz informações sobre seu currículo, mas a maior parte está 

escrito de forma poética despertando curiosidade quanto ao que seja real ou 

imaginário, mediante o exposto, citamos de forma intercalada aos depoimentos de 

alunas alguns trechos para que possam fazer sua própria interpretação,  

 
O certo é que a poesia (esta coisa inútil... para muitos), o desejo de escrevê-la 
angustiavam a menina. E continuam inquietando a mulher. Afinal, dar conta 
do cotidiano professora/mãe e os estudos outra vez, Rio de Janeiro em plena 
ditadura, a prisão política (da qual sofreu bárbara tortura), e os dois filhos, 
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enfim, somente aos 40 anos lhe foi possível a licenciatura em Filosofia. E 
ainda confessa que nunca parou de estudar, o que diz ser difícil: faz isto à 
margem da academia, embora muitas vezes ela seja convidada por 
universidades para as oficinas de Educação Matemática, de arte-terapia, de 
literatura. E um detalhe importante de seu estilo: sempre carregando um baú 
de objetos e livros, nunca os pobres papéis mimeografados. (CALHEIRA, 
2003, p. 63).  

 

Nesta mesma Revista há ainda algumas notas [(1)125, (2), (4)] que segundo o 

autor têm dupla função, pois trazem dados do currículo de Maria Lúcia Martins 

Sampaio enquanto autora. Apresentamo-las conforme o contexto em que aparecem, 

apesar de detectarmos uma desordem na numeração, foi possível compreendê-las, 

 
Bem mais tarde, ela, já no curso de magistério, passou sete dias tentando 
resolver um problema sobre triângulos que não se submetia a nenhuma das 
fórmulas que ela conhecia. Uma noite, sonha: acha como chegar à solução 

do tal problema. Pula da cama e escreve tudo bem rápido. Assim, acabou 
professora de Matemática... e a poesia (só em 1985, o primeiro livro) 
reprimida para muito depois ... Mas, valeu (1)126. Hoje o pensamento lógico-
matemático surge e, sem ser convidado, confere traços, mesmo se a escrita é 
um poema. (CALHEIRA, 2003, p. 62, grifo do autor). 

 

Assim passou de normalista à professora, afinal, Anisia Rosa Tourinho Simões 

de Carvalho (2017) retratou que a professora Maria Lúcia Martins Sampaio foi sua 

colega da primeira turma do Curso Pedagógico no Ginásio [o que foi constatado 

através das atas de provas], e que do matrimônio com ―Zito‖ o secretário, nasceram 

Eduardo e Mônica, por fim, elogiou sua desenvoltura em Matemática ―[...] ela era 

uma aluna muito boa em Matemática, Lúcia‖. E pelo visto não só em Matemática, 

 
Em se tratando de poesia, é bom saber o que significa concreto. João 

Cabral de Melo Neto diz que a poesia deve “dar a ver”: cada vez 
mais percebo o que ele nos ensina com esta expressão. Que o digam 
os três anos que a menina ditou para a mulher A Condição de Pégaso 
(2)127 . (CALHEIRA, 2003, p. 64, grifos do autor). 

                                                           

125 ―Lembrando-me de seu livro (1) [...] A Tarefa, Ediouro, 1987, livro premiado pela FNLIJ (Bienal 
Internacional do Livro, São Paulo, 1998), prêmio Literatura Jovem da UBE, União Brasileira de 
Escritores, Rio de Janeiro, em junho de 1999‖. (CALHEIRA, 2003, p. 60-67, grifo do autor).  
126 ―(2) Em 1980/82 foi consultora – em Educação Matemática – da UNESCO (Paris e Luanda, RPA, 
Angola). Em 1994 publica A Lição da Samaúma (...) do Saber à Construção do Conhecimento, editora 
Poronga (Acre), livro de Educação Matemática, selecionado pelo MEC/ UNESCO para a Biblioteca do 
Professor‖. (CALHEIRA, 2003, p. 67, grifo do autor). 
127 ―(4) A Condição de Pégaso, poesia, 1985/1999 – livro inédito e que inclui pareceres de vários 
escritores, entre eles os poetas Ferreira Gullar, Antônio Carlos Secchin e Ivan Junquiera [sic]‖. 
(CALHEIRA, 2003, p. 67, grifo do autor). 

 _____________________________ 
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Essa professora também atuou como inspetora fiscal no Ginásio de Jequié, foi 

o que observamos na capa do relatório de dezembro do ano 1962, e lecionou Física no 

Curso Pedagógico, mediante listas de pontos para exames. E, considerando também 

o bom trabalho realizado, Dinalva Souza da Fonsêca (2018) teceu elogios à 

professora,  

 
Excelente, lindíssima. Linda, a mulher só andava charmosa [...] e vim 
estudar com a professora Maria Lúcia desde a quinta série, excelente 
professora, maravilhosa, tanto linda como sabia passar para a gente. Eu 
tinha um pouquinho de dificuldade, mas eu passava, arrastada, mas 
passava, tinha que estudar, tinha que fazer cursinho e passava. Aí fui para o 
curso pedagógico, ela continuou ensinando, no meu último ano eu acho que 
ela olhava para mim assim... e eu tinha muito medo de perder. Eu fiz até 
promessa minha linda, subir a escadaria da Catedral de joelho se eu 
passasse, olha fazendo barganha com Jesus, coisa que hoje eu não faço isso 
de jeito nenhum. Se eu passasse, que eu subiria ali de joelhos e subi. Passei e 
subi. Ela foi loucura na minha vida, mas como professora era assim 
excelente [...] Então que eu me lembro da Professora Maria Lúcia é que ela 
era competente.   
 

Para concluir esta singela biografia sobre Maria Lúcia Martins Sampaio, nos 

valemos de mais uma passagem do texto, por sinal muito apropriada para esta 

recordação, 

 
E então eu lhe pedi que ela falasse sobre a memória (sobre a que guarda a 
nossa história): – A memória não é fixa, ela se transforma. A memória não 
corresponde ao texto que lhe dá origem, embora seja matéria prima dele. 
Dela, é preciso dizer ―não‖ à pura emoção das lembranças. [...] No processo 
de criar também somos criados. (CALHEIRA, 2003, p. 65-66, grifo do autor). 
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Odorico Motta Silveira – Professor de Estatística 

Figura 3 – Professor Odorico Motta Silveira 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal de Dayse Maria Meira Britto 

  
 
Odorico Motta Silveira lecionou Estatística em turmas do Curso Pedagógico 

do Ginásio de Jequié, seu nome consta no quadro de honra do convite de formatura 

[Anexo N] da normalista Sônia Bahiense Braga. Foi professor de Darcy Andrade 

Ferreira (2018) que lhe considerou um bom professor ―Professor Odorico era ótimo, 

era muito bom‖. De igual maneira qualificou-o Dinalva Souza da Fonsêca (2018), 

“Odorico, ele foi meu professor também, excelente. [...] eu tive professores 

maravilhosos [...]‖.  

Segundo Sônia Bahiense Braga (2018), o professor Odorico Motta Silveira era 

biólogo. Os depoentes se referiram a ele como doutor e Vilma Vieira Pereira (2018) 

recordou-se que o chamavam de ―Titu‖, e enfatizou que ele era médico, assim disse-

nos: ―Dr. Odorico era médico, mas ele era, ele era chamado de biomédico, ele 

trabalhava com fezes, esse negócio de fazer exame. É. [confirmando referir-se a 

laboratório]. [...] O de Estatística, Dr. Odorico era médico‖. E o secretário José 

Figueirêdo Sampaio (2017) endossou ―Doutor Odorico Motta, excelente pessoa, ele 

ensinou Estatística [...]‖.  

Diante do exposto, foram estas informações obtidas quanto à disciplina e 

profissão do professor; nas atas e diários consta sua assinatura nas respectivas 

disciplinas: (Estatística, Estatística e Matemática, e Estatística e Administração 
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Escolar, (conforme quadro 4) e encontramos também sua atuação em Biologia numa 

lista de pontos para exames. Sem maiores informações, finalizamos este texto sobre 

ele perante uma fala do seu colega de profissão, professor Emerson Pinto de Araújo 

(2017a), 

 
Eu me lembro que quem ensinou Estatística aqui, no meu tempo, foi 
justamente o médico Dr. Odorico. Mas ele estava acostumado a fazer 
Estatística em tudo, na parte de saúde, doenças, essas coisas todas, então ele 
dava aula de Estatística.  

 

 
Lívia Eirado – Professora de Estatística 

 

Lívia Eirado foi citada por Iracema Ramos Figueiredo Campos (2018) como 

professora de Estatística de sua turma do Curso Pedagógico. Ela assegurou que a 

professora era rigorosa, mas que independente disso seu apreço pela disciplina lhe 

conduziu inclusive a ministrá-la também posteriormente e ingressar no curso de 

Economia.  

Ah, era Lívia, professora Lívia. Olha, eu gosto de Estatística tanto é que fiz 
Economia e ensinei, agora porque talvez por eu ser meio infantil eu era 
muito brincalhona, aí eu fiz uma brincadeira pela primeira vez ela me levou 
para uma prova de recuperação, por uma brincadeira, mas eu gostava da 
disciplina. [...] Lívia também é como eu disse a você, ela era meio dura. 
(CAMPOS, 2018) 

 

A professora Dayse Maria Meira Britto (2017), indicou que ela foi ―passageira‖ 

no ―Ginásio do Padre‖ e, portanto, a conheceu muito pouco. As demais depoentes 

não se recordam da professora Lívia ensinando no neste Ginásio.   

Anisia Rosa Tourinho Simões de Carvalho (2017) se identificou como sua 

amiga desde outrora e garantiu que ela é natural de Jaguaquara, certificou que 

trabalhou também no Ginásio Público Estadual (denominado IERP posteriormente), 

como professora de Matemática, e que atualmente reside em Mato Grosso. Sônia 

Bahiense Braga (2018) que também lecionou no IERP recordou-se dela trabalhando 

nessa mesma instituição e que residiu em Jequié durante muito tempo.  

Não conseguimos maiores informações sobre a referida professora. 

Infelizmente também não encontramos fotografia.  
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Maria Luíza Menezes Andrade – Professora de Desenho 

 
Figura 4 – Maria Luíza Menezes Andrade – Professora de Desenho 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal de Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho 

 

Maria Luíza Menezes Andrade foi citada como professora de Desenho da 

primeira turma do Curso Pedagógico do Ginásio de Jequié. Anísia Rosa Tourinho 

Simões de Carvalho (2017), integrante dessa turma, mencionou ainda que ela ―[...] 

chegou a ser uma grande Secretária de Educação.‖ do município de Jequié, na última 

gestão de Antônio Lomanto Júnior de 01 de janeiro de 1993 a 01 de janeiro de 1997. 

Ela explicitou ainda que a professora estudou no Colégio Nossa Senhora das Mercês 

em Salvador-Ba. 

Em turmas posteriores ensinou outras disciplinas, Geografia Geral, por 

exemplo, foi citada por Vilma Vieira Pereira (2018) que amava suas aulas, por Dayse 

Maria Meira Britto (2017), e por Iracema Ramos Figueiredo Campos que 

confidenciou sua seriedade (2018), 

 
Inclusive, Maria Luiza uma grande qualidade dela, a filha dela era aluna, 
Mercês, e nas arguições a pobre da Mercês sofria porque ela não tirava por 
menos não. Não facilitava não.  E Mercês era excelente aluna, eu e Mercês 
éramos as que tinham as maiores notas [...] Geografia Geral, a Professora 
Maria Luiza Menezes, muito boa, Ave Maria, aprendia os rios do mundo 
inteiro, você não esquece mais de um País.   

 

A depoente Dinalva Souza da Fonsêca (2018) comentou que a professora 

também avaliava o estágio das alunas juntamente com a inspetora Altamira de 

Oliveira Mariotti. O secretário José Figueirêdo Sampaio (2017) confirmou sua atuação 
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como professora de Geografia e acusou sua existência, como fizeram outros 

depoentes, ―Professora Maria Luíza ainda é viva, mora em Salvador, professora de 

Geografia―. 

Confirmamos que a professora lecionou Desenho por meio das listas de 

pontos para exames, onde consta também a disciplina Artes Industriais, e 

verificamos por meio das atas sua participação em bancas de exames orais de 

Desenho, Matemática, Estatística e Metodologia.  

Tudo indica que a professora Maria Luíza Menezes Andrade foi 

Coordenadora Regional de Educação em virtude de um documento encontrado no 

arquivo do Ginásio remetido à mesma, nesta condição, em 1978, assinado pelo 

diretor Amando Ribeiro Borges. Trata-se do relatório relativo ao corrente ano letivo 

do colégio que já era denominado CEMS.  

Apesar de ter conhecimento da existência da professora Maria Luíza Menezes 

Andrade não foi possível localizá-la, obtivemos notícia de que encontra-se com idade 

já avançada e sem condições de prestar depoimento. A informação que chegou a 

nosso conhecimento através de Dinalva Souza da Fonsêca (2018) é que atualmente 

reside em um convento para idosos em Salvador, o São Francisco.  
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Dayse Maria Meira Britto – Professora de Desenho 
 

Figura 5 – professora Dayse Maria Meira Britto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal de Dayse Maria Meira Britto 
 

Jequieense, filha de Osvaldo da Costa Brito e de Carolina Meira Brito. Três 

irmãos, Humberto Meira Britto, farmacêutico, Walter Meira Britto, médico, e 

Francisco Meira Britto, dentista, e duas irmãs, ambas professoras normalistas do 

ginásio também, sendo uma delas Artista Plástica e licenciada em Educação Física 

também, Neuza Maria Meira Britto128 que ensinou Educação Física no Curso 

Pedagógico do Ginásio de Jequié e também no IERP, e Theresinha Meira Britto, que 

cursou Pedagogia igualmente a ela. 

Se aperfeiçoou em Belo Horizonte em Desenho e Artes, estudou no Ginásio de 

Jequié, onde fez o curso ginasial e normal, depois cursou Pedagogia em Salvador na 

Universidade Católica do Salvador (UCSal). Foi convidada a ensinar Desenho neste 

mesmo ginásio assim que concluiu o Curso Pedagógico, em substituição ao professor 

Antonino Emilien Louis Brionde. Ensinou também no IERP e assim continuou em 

ambos até se aposentar numa carreira de 25 anos. Durante o estudo superior se 

afastou do trabalho e foi substituída no Ginásio pelo dentista Ademar Steves, para 

ministrar as aulas de Desenho, mas continuou recebendo seus proventos. 

Além de Desenho, a professora Dayse Maria Meira Britto lecionou Educação 

Artística. Dinalva Souza da Fonsêca (2018) afirmou que ela ―[...] era uma professora 

                                                           

128 Atualmente chama-se Neusa Britto Collares. 

 _____________________________ 
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boa, dedicada também.‖ e exigente. Itamaré Madalena Silva (2018) recordou-se e 

transmitiu-nos informações que a própria professora Dayse Maria Meira Britto já 

havia nos contado: “Desenho eu tive... É isso que eu estou pensando... Dayse Britto, 

que é irmã de Neusa Britto, que era minha professora de Educação Física. [...] E 

Neusa só foi minha professora de Educação Física, e Dayse de Desenho‖. (SILVA, 

2018). 

Sônia Bahiense Braga (2018) ratificou, ―Dayse Britto era de Desenho. [...] Ah, 

era demais, eu gostava muito dela‖. As palavras de Vilma Vieira Pereira (2018) não 

foram diferentes ―[...] ela era uma boa professora de Desenho‖. E o secretário José 

Figueirêdo Sampaio (2017) agradeceu a Deus por sua existência ―A professora Dayse 

também de Desenho, graças a Deus ainda é viva‖. 

Não se casou, considera-se ―[...] feliz, realizada. Muito satisfeita de ter sido 

professora, voltaria a ser novamente professora.‖, foi o que finalmente nos 

confidenciou a professora Dayse Maria Meira Britto (2017).   

 

Antonino Emilien Louis Brionde – Professor de Desenho. 

 
Figura 6 – Professor Antonino Emilien Louis Brionde 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal de Darcy Andrade Ferreira 
 

De nacionalidade francesa, Antonino Emilien Louis Briondi trabalhou com a 

disciplina Desenho no ―Ginásio do Padre‖. Darcy Andrade Ferreira (2018) afirmou 

que ―[...] ele era muito bom professor.‖ exibindo pinturas suas concluídas por ele 

[ilustradas nas Figuras 14 e 15].  
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A professora Dayse Maria Meira Britto (2017), contou que o Padre Spínola a 

convidou para trabalhar no Ginásio justamente para substituir o professor Antonino, 

pois ele se desdobrava entre o Estadual e o Particular, mas permaneceu apenas 

naquele que era público e não retornou mais; como pintor não tinha igual, no 

desenho era bom, apesar de não pintar profissionalmente. Ela afirmou que na ocasião 

em que foi seu professor lhe ensinou Francês, Inglês, Matemática... pois ―[...] era um 

conhecedor de tudo‖. (BRITTO, 2017). 

Sua contribuição, nos inteirou Itamaré Madalena Silva (2018), se estendeu à 

disciplina francês que lecionou; um tanto apropriado por ele ser francês. Esforçado, 

persistente, foi o que percebemos dele a partir do relato feito por Sônia Bahiense 

Braga, (2018) 

[...] o francês de Professor Antoine era beleza, [...] mas o francês eu convivi, 
eu vivi, eu convivi com o professor Antoine de 5ª série até a conclusão, 
enquanto tinha a matéria e estava lá a gente usava, mas na 8ª série ele falava 
com a gente em francês, então a gente chegava, Bonjour, Bonjour professor. 
E aí entrava e ele falava com a gente, aí tinha hora que eu dizia: ai, não vou 
poder responder, porque a gente não sabia, mas ele fazia questão de passar 
isso pra gente [...] Ave Maria, Professor Antoine mesmo era Desenho, era 
francês. Uma pessoa que não sabia nem falar o Português direito na época, 
mas se esforçava muito. 

 

O secretário José Figueirêdo Sampaio (2017) exaltou o professor e confirmou 

sua aptidão,  

Desenho era professor Antonino, excelente, Ave Maria, era pintor. [...] O 
professor Antonino era professor de francês, ele morava em Salvador, 
chegado da França o padre conheceu e trouxe ele para cá, tanto que ele 
morou quase o tempo todo aqui, antes de casar morava aqui com a gente 
aqui dentro do CEMS, que nós tínhamos aqui a casa de residência e ele 
morou aí por muito tempo. 

 

Esclarecemos que estas breves informações acerca destes professores não 

significa a totalidade do que fizeram ao longo de sua jornada no Ginásio de Jequié, 

apenas buscamos registrar um pouco de sua contribuição no Curso Pedagógico.  

Não podemos nos furtar de citar aqueles que direta ou indiretamente 

contribuíram para que o curso acontecesse, a exemplo da professora Anísia Rosa 

Tourinho Simões de Carvalho que foi normalista, ensinou no ginásio e mesmo não 

atuando no curso colaborou enquanto integrante de banca examinadora nas 
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avaliações orais de Desenho, Artes Industriais, e etc. Assim, supomos que muitos 

também podem ter contribuído desta e de outras formas similares, não sendo 

possível citar todos, seguem algumas denominações de mestres que apuramos 

visando passar adiante um pouco do legado destes profissionais que ajudaram a 

sedimentar a história do Ginásio de Jequié, mais precisamente da Escola Normal 

anexa a essa instituição de ensino.  

Assim, para além dos professores que acabamos de descrever, 

respeitosamente apresentamos: Adelaide Rodrigues Lima; Belª Mariadélia de Aguiar 

Ribeiro; Dom Climério Almeida De Andrade; Dr. Amando Ribeiro Borges; Dr. Celli 

De Freitas; Dr. João Caricchio Filho Modesto; Dr. João Pedro Modesto; Dr. Joaquim 

Marques Monteiro (Monteirão); Dr. José de Abreu Filho; Dr. Manoel Pereira; Dr. 

Milton De Almeida Rabello; Dr. Sebastião Azevedo; Dr. Walter Vasconcelos 

Nogueira; Emerson Pinto de Araújo; Fortunina Maria Liguori; Helenita Lima Brito; 

Luis Carlos Leal Braga; Maria Angélica do Eirado Gonçalves; Maria de Lourdes 

Spínola Andrade; Neuza Maria Meira Britto; Noelia Ventura Ferreira Esteves; Pe. 

Jairo Ruy Matos da Silva; Pe. Leônides Spínola de Andrade; Rafael Giúdice; Rosely 

Cortes Quadros; Seleneh Cotrim Barros; Stella Guedes Santos... 
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ANEXO P – Listas de pontos de Estatística e Administração Escolar, Desenho, e 
Matemática 

 
Quadro 1 - Conteúdos da disciplina Estatística e Estatística e Administração Escolar 

 

DISCIPLINA: Estatística e Administração 
Escolar 

1ª série Pedagógico – 1955 
Professora Maria Adélia Aguiar Ribeiro 

Lista de Pontos para 2ª prova parcial 
dezembro 

 
 

DISCIPLINA: Estatística  
1ª série Pedagógico – 1956     
Professor: Não Informado  

a) Escola 
b) planejamento 
c) leis do planejamento 
a) Escola Nova 
b) fases do planejamento  
c) ficha escolar 
a) escola tradicional 
b) normas dos deveres para casa 
c) fichário 
a) planejamento e estatística 
b) escolas maternais 
c) valor dos deveres 
a) escolas profissionais 
b) fantasia 
c) conceito dos deveres 
a) escolas médias 
b) fontes de fantasia 
c) escolas superiores 
a) trabalho em classe 
b) escola ativa 
c) valor do fichário 
a) organização de classe  
b) valor da fantasia 
c) salas de aula 
a) Classificação dos alunos  
b) Dossier e fichário 
c) vantagem e desvantagem dos deveres  
a) Critério de classificação  
b) Classe  
c) Impulsos infantis  
a) estatística conceito 
b) escola rural 
c) horário 
a) turno 
b) aplicação da estatística a escola 
c) organização do horário 
a) horário de rotação semanal 
b) estatística e a escola 
c) as escolas superiores 
a) horário classificação 
b) turno médio desvantagens 
c) escola 
a) escolas maternais 

a) levantamento estatístico. amostra 
representativa 

b) horário 
c) confecção de uma ficha individual. 

evolução histórica 
a) quadro estatístico: zonas e suas utilidades 
b) turno 
c) séries estatísticas. arredondamentos 

numéricos 
a) fenômenos de massa. universo estatístico 
b) escolas maternais 
c) gráfico em colunas simples 
a) estatística: divisão e definição 
b) organização do horário 

c) gráfico em colunas compostas 
a) termos numéricos, variedades. Divisão das 

séries estatísticas 
b) mosaico 
c) gráfico em Barras 
a) distribuição de frequência. divisão dos 

gráficos 
b) escola infantil 
c) gráfico em colunas 
a) aplicação da estatística, especialmente à 

instrução 

b) turno 
c) tabular as diversas variedades de séries 

a) como se escreve os diversos números em 
estatística 

b) administração escolar 
c) pontos médios 
a) confeccionar um rol 
b) organização 
c) deduzir frequências relativas e percentuais 
a) frequências acumuladas crescentes e 

decrescentes 
b) horário 
c) gráfico em colunas simples 
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b) critérios de classificação dos alunos 
c) estatística 
a) Turno e horário diferenças  
b) estatística conceito 
c) Organização de classe  
a) classificação de alunos 
b) impulsos infantis 
c) fichários 
a) a escola 
b) fases do planejamento 
c) critérios de classificação 
a) etapas do planejamento 
b) classe 
c) horário 
a) turno 
b) escolas maternais 
c) estatística  

Fonte: Relatórios de 1955 e 1956, Arquivo do Ginásio de Jequié. 

 

Quadro 2 – Conteúdos da disciplina Estatística e Administração Escolar 

DISCIPLINA: Estatística e Administração 
Escolar 

1ª série Pedagógico – 1956     
Professor: Não Informado 

DISCIPLINA: Estatística e Administração 
Escolar 

2ª série Pedagógico – 1956 
Professor: Não Informado 

a) Importância da administração escolar 
b) Que é Estatística 
c) Escola nova 
a) Relações da administração com outras 

matérias 
b) Função da administração escolar 
c) Escola tradicional 
a) Evolução histórica da Estatística 
b) O que é o Censo romano 
c) A relação da administração com a 

psicologia 

a) Escolas 
b) Que foi introduzido pelos antônimos 
c) Importância da administração 
a) Programa e horário 
b) Estatística 
c) Funções da administração 
a) Evolução histórica da Estatística 
b) O ensino romano- relações entre Estatística e 

administração escolar 
c) Turno- programa 
a) Horário e programa 
b) Escolas 
c) Estatística 
a) Classificação de alunos 
b) Escolas maternais- importância da 

administração escolar 
c) Estatísticas- escolas 
a) Classes 

a) administração escolar 
b) programa 
c) a escola nova 
a) função dos diretores 
b) turno 
c) administração- planejamento- organização 
a) função dos fiscais 
b) a escola 
c) administração escolar- direção- controle 
a) turno e horário 
b) escola 
c) atividades escolares 
a) programas 
b) diretores 
c) direção 
a) classes- programa 
b) delegados- fiscais- diretores 
c) planejamento 
a) fichário- horário e turno 
b) autoridades escolares 
c) função dos diretores 
a) planejamento. organização 
b) fiscais- programas 
c) diretores 
a) organização de classes 

b) diretores 
c) fiscais -horário 
a) organização da administração escolar 
b) delegados 
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b) Jardins infantis 
c) Critérios de classificação de alunos 
a) Programas 
b) Horários 
c) Turnos 

c) autoridades  
 

 

Fonte: Relatório de 1956, Arquivo do Ginásio de Jequié 

 
Quadro 3 – Conteúdos da disciplina Desenho 

 

DISCIPLINA: Desenho 
Série 1ª Intermediária 1955 

Profª Maria Luiza Menezes Andrade. 
Lista de Pontos para 2ª prova parcial 

dezembro 

DISCIPLINA: Desenho 
Série 1ª Pedagógico 1955 

Profª Maria Luiza Menezes Andrade. 
Lista de Pontos para 2ª prova parcial 

dezembro 

a) noções gerais sobre projeção  
b) Épura - sua representação 
c) desenho a mão Livre 
a) projeção oblíqua do ponto 
b) idealização de uma capa de livro 
c) cópia- motivo flor 

a) projeção ortogonal do ponto 
b) ornatos retilíneos 
c) cópia de paisagem 
a) Projeção de um ponto com rebatimento do 

plano horizontal 
b) noções gerais sobre poliedro 
c) cópia- motivo frutas 

a) projeção oblíqua de um Contorno no espaço 
b) classificação dos poliedros 
c) ornatos curvilíneos 
a) projeção ortogonal de um Contorno no 

espaço 
b) noções gerais sobre polígonos 
c) ornatos com linhas mistas 
a) projeção cônica ou de projetantes 

concorrentes 
b) classificação dos polígonos 
c) cópia- motivo animais 

a) plano horizontal anterior e plano horizontal 
posterior 

b) poliedros regulares 
c) desenho de imaginação 
a) projeção ortogonal da reta 
b) projeção do ponto no terceiro diedro 
c) poliedros irregulares 
a) planos de projeção 
b) projeção do ponto no segundo diedro 
c) poliedros regulares 
a) representação dos planos de projeção 
b) projeção do ponto no primeiro diedro 
c) polígonos retilíneos 
a) cota e afastamento de um ponto 
b) projeção do ponto no quarto diedro 
c) polígonos regulares 

a) cópia de frutos 
a) perspectiva de uma caixa 
a) cópia de animais 
a) cópia de animais 
a) processos de desenho  
a) cópia de flores 
a) preparação de uma aula prática de 

matemática 
a) cópia de paisagens 
a) preparação de uma aula de botânica 
a) o lápis histórico e utilidade  
a) perspectiva de uma sala 
a) do natural frutos 
a) Contorno aparente dos corpos sólidos 
a) perspectiva de um livro 
a) do natural flores 
a) corpo humano 
a) perspectiva de uma avenida 
a) folhas 
a) do natural objetos usuais 
a) do natural jarro 
a) a borracha sua utilidade  
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a) projeção ortogonal de uma reta 
b) planificação da pirâmide 
c) poliedros sua classificação 
a) classificação dos ângulos diedros  
b) planificação do icosaedro 
c) polígonos curvilíneos 
a) projeção ortogonal da reta 
b) planificação do Prisma 
c) polígonos regulares 
a) Projeção de uma reta paralela ao plano 

horizontal 
b) planificação do dodecaedro 
c) polígonos equiângulos 
a) Projeção de uma reta oblíqua ao plano 

horizontal 
b) planificação do octaedro 
c) polígonos mistilíneos 
a) ação da reta em movimento giratório 
b) planificação do hexaedro 
c) poliedros regulares 
a) Projeção de um ponto tendo na projetante 

Mais um ponto de projeção 
b) planificação do tetraedro -primeira forma 
c) poliedros irregulares 
a) noções gerais sobre ângulos diedros 
b) planificação do tetraedro- segunda forma 
c) projeção sobre o plano horizontal 

  

Fonte: Relatório de 1955, Arquivo do Ginásio de Jequié 
 
 

Quadro 4 – Conteúdos da disciplina Desenho 

 

DISCIPLINA: Desenho 
Série Intermediária 1956 

Profª Maria Luiza Menezes Andrade.  

DISCIPLINA: Desenho 
1ª Série Intermediária 1956 

Professor Antonino Emilien Louis Brionde 

a) Projeção de um ponto situado no espaço 
a) Projeção do plano em relação aos planos de 

projeção 
a) Projeção de ponto com rebatimento no plano 

horizontal 
a) Projeção no quarto diedro 
a) Planos de projeção: sua classificação 
a) Projeção da linha em relação aos planos de 

projeção 
a) Projeção no terceiro diedro 
a) Ângulos diedros: sua classificação 
a) Projeção no segundo diedro 
a) Projeção no primeiro diedro 

a) Malhas diversas- hachurados 
a) Objetos simples apresentados aos meninos 
a) Veículos 
a) Frutas 
a) Carteiras geométricas simples 
a) Dísticos 
a) Paisagem apresentada às crianças 
a) Cantoneira geométrica composta 
a) Cantoneiras naturais 
a) Entrelaço  

 

Fonte: Relatório de 1956, Arquivo do Ginásio de Jequié 
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Quadro 5 – Conteúdos da disciplina Desenho 
 

 DISCIPLINA: Desenho 
Série 1ª Série Pedagógico 1956 

Profª Maria Luiza Menezes Andrade. 

DISCIPLINA: Desenho 
1ª Série Normal 1956 

Professor Antonino Emilien Louis Brionde 

a) O ensino do desenho, sua evolução 
a) Histórico e emprego do lápis 
a) Desenho de objetos usuais 
a) Aplicação dos lápis número 1, 2, 3 
a) Cópia- aves 
a) Cópia- frutas 

a) Do natural: objeto 
a) Imaginação, conjunto de flores e frutos 
a) Perspectiva de uma caixa  
a) Cópia: flores 

 

a) O quadrado e objetos derivados 
a) O retângulo e objetos derivados 
a) O trapézio e objetos derivados 
a) Festas escolares: programa 
a) Programa: São João 
a) Programa: Natal 
a) Programa: 7 de Setembro 
a) Programa: Páscoa 
a) Animais de pequeno porte e ambiente 
a) Dísticos- títulos- cabeçalhos 

Fonte: Relatório de 1956, Arquivo do Ginásio de Jequié 
 

 
Quadro 6 – Conteúdos da disciplina Matemática 

 

DISCIPLINA: Matemática - 1ª Série Intermediária 1955 
Professor José Carlos Loureiro Monteiro 

Lista de Pontos para 2ª prova parcial -dezembro 

a) expressões fracionárias 
b) números relativos 
c) limite da soma dos termos de uma PG 

decrescente ilimitada 
a) raiz quadrada 
b) dedução das fórmulas de cramer 
c) equações incompletas do 2º grau 
a) dedução da fórmula da equação do segundo 

grau pelo método de Bhaskara 
b) relações entre os termos de uma progressão 

aritmética 
c) eliminação por comparação 

a) geratriz de uma dízima periódica 
b) equações do primeiro grau 
c) relações entre os coeficientes e as raízes de 

uma equação do segundo grau 
a) interpelação aritmética 
b) dedução da fórmula da equação do segundo 

grau pelo método dos árabes 
c) soma dos termos de uma PG 
a) eliminação por adição 
b) equações fracionárias 
c) raiz quadrada de frações decimais 
a) aplicação das fórmulas de Cramer 
b) interpolação geométrica 
c) equações literais 
a) produto dos termos de uma PG 
b) soma dos termos de uma progressão 

aritmética 
c) frações decimais 

a) propriedades das raízes da equação do 
segundo grau 

b) cálculo da geratriz de uma dízima periódica 
pela PG 

c) trinômio quadrado perfeito 
a) raiz quadrada com aproximação decimal 
b) problemas sobre PG 
c) aplicação das fórmulas de Cramer 
a) dedução das fórmulas de Cramer 
b) equações incompletas do 2º grau 
c) problemas sobre equações do segundo grau 
a) cálculo da soma dos termos de uma PG 

decrescente ilimitada 
b) método de comparação 
c) expressões fracionárias 
a) dedução da fórmula da equação do segundo 

grau pelo método indutivo 
b) raiz quadrada de frações ordinárias 
c) operações com números relativos 
a) dedução da Fórmula simplificada da equação 

do segundo grau 
b) interpolação geométrica 
c) eliminação por substituição 
a) problemas sobre progressão aritmética 
b) relações entre os coeficientes e as raízes de 

uma equação do segundo grau 
c) equações literais 
a) soma dos termos de uma PG 
b) quadrado perfeito 
c) equações fracionárias 
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a) aplicação da Fórmula simplificada da 
equação do segundo grau 

b) eliminação por substituição 
c) raiz quadrada de frações 
a) equações fracionárias do 2º grau 
b) operações com números relativos 
c) relações entre os termos de uma PG 

a) eliminação por adição 
b) progressões aritméticas 
c) progressões geométricas 
a) eliminação por adição 
b) raiz quadrada 
c) dedução das fórmulas de Cramer 

Fonte: Relatório de 1955, Arquivo do Ginásio de Jequié 

 
Quadro 7 – Conteúdos da disciplina Matemática 

DISCIPLINA: Matemática 
1ª Série Intermediária 1956 

Professor José Carlos Loureiro Monteiro 

DISCIPLINA: Matemática 
1ª Série Intermediária 1956 

Professor José Carlos Loureiro Monteiro 

d) Eliminação por comparação 
e) Dedução da fórmula de Cramer- adição 
f) Cartesianas 
a) Eliminação por substituição 
b) Representação de funções- cartesianas 
c) Soma dos inversos das raízes de uma 

equação do segundo grau 
a) Soma dos quadrados das raízes de uma 

equação do segundo grau 
b) Eliminação por adição 
c) Dedução de Cramer por comparação 
a) Problemas sobre fórmulas de Cramer 
b) Soma dos inversos dos quadrados das raízes 

de uma equação do segundo grau 
c) Resolução de sistemas fracionários 
a) Dedução da fórmula da equação do 

segundo grau por Viete 
b) Discussão das fórmulas de Cramer 
c) Resolução de um sistema do primeiro grau 

pelas cartesianas 
a) Aplicação do método de Viete 
b) Sistemas de equações 
c) Diferença das raízes de uma equação de 

segundo grau 
a) Sistemas com mais de duas equações 
b) Soma dos cubos das raízes de uma equação 

do segundo grau 
c) Sistemas fracionários 
a) Soma dos inversos dos cubos das raízes de 

uma equação do segundo grau 
b) Aplicação do método de Viete 
c) Eliminação por adição 
a) Dedução da fórmula da equação do 

segundo grau 
b) Eliminação por substituição 
c) Soma dos inversos das raízes de uma 

equação do segundo grau 
a) Eliminação por comparação  
b) Cartesianas 
c) Dedução das fórmulas de Cramer 

a) Operações com frações ordinárias  
b) Frações decimais 
c) Resolução de um sistema de equação por 

adição 
a) Geratrizes de dízimas periódicas 
b) Expressões fracionárias 
c) Eliminação por substituição 
a) Operações com números relativos 
b) Eliminação por comparação 
c) Operações com frações decimais 
a) Dedução das fórmulas de Cramer pelo 

método de adição 
b) Problemas sobre frações 
c) Potenciação de números relativos 
a) Aplicação das fórmulas de Cramer 
b) Equações fracionárias 
c) Dedução das fórmulas de Cramer por 

substituição 
a) Dedução das fórmulas de Cramer por 

comparação 
b) Cálculo da geratriz de uma dízima 

periódica 
c) Problemas 
a) Fração de fração 
b) Eliminação por comparação 
c) Operações com números relativos 
a) Expressões fracionárias 
b) Aplicação das fórmulas de Cramer 
c) Propriedades das frações 
a) Características das frações 
b) Dedução de Cramer por substituição 
c) Equações fracionárias 
a) Problemas sobre frações 
b) Eliminação por substituição 
c) Números relativos 

 

Fonte: Relatório de 1956, Arquivo do Ginásio de Jequié 
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ANEXO Q – Conteúdos da disciplina História da Educação 
 

DISCIPLINA: História da Educação 
2ª série Normal 1962 

Professora Adelaide Rodrigues Lima 

DISCIPLINA: História da Educação 
2ª série Normal 1963 

Professora Rosely Cortes Quadros 

 História da educação, conceito, fatores, 
fontes e valor da história 

 Educação primitiva, períodos, 
costumes, fases 

 Fases da Educação segundo Tristão de 
Ataíde 

 Meios e fins da educação primitiva, 
educação física, intelectual e moral, 
iniciação da puberdade 

 Educação dos povos do oriente 
 O confucionismo, a doutrina de Tás, os 

chineses 
 A disciplina escolar chinesa 
 O método de ensino 
 Educação egípcia, conceito, 

organização escolar, os três gêneros de 
escrita 

 Prova 
 A disciplina egípcia, os escribas, a 

educação dos faraós, O Livro dos 
Mortos 

 Povo hebreu, organização escolar, o 
decálogo 

 A Bíblia, a casa de estudos 
 Grécia, os dois grandes períodos da 

educação grega, os espartanos, os 
periecos e os ilotas 

 Educação moral espartana 
 Organização política ateniense de 

citarista, o paidotriba 
 A educação helenista 
 Roma, a educação da República, 

aristocracia 
 Prova mensal 
 Tirocínium fori.  A educação moral e 

intelectual Romana 

 Influência grega na educação Romana 
 História do cristianismo 
 As instituições catequistas 
 Escolas episcopais 

 Alunos em prova 
 Educação dos Mosteiros, as ordens 

religiosas 
 Carlos Magno a escola palatina 
 Universidades, as cartas reais e cartas 

de fundação 
 Renascença e suas causas 
 A reforma religiosa 
 A reforma com Calvino 
 A contra-reforma 

 A educação entre os chineses 
 A educação entre os chineses fase final 
 História da educação indú 
 Sobre o referido assunto 
 A educação na Judeia 
 Debate sobre o assunto em voga 
 A educação grega, os ideais homéricos 
 Primeiro período da educação grega 
 Novo período, Atenas- Esparta 
 Organização e conteúdo da educação espartana 
 Atenas música e ginástica 
 Período de transição 
 Filósofos 
 Filósofos gregos e a educação 
 Platão 
 Aristóteles 
 Prova 
 Educação entre os romanos 
 A mentalidade, o julgamento 
 Contribuição de Roma para a civilização, direitos, 

deveres, método primeiro e segundo período 
 Terceiro período, educação helenizada, escolas do 

literator, gramático, retórico, bibliotecas, 
universidades 

 Literatura educacional, quarto período, declínio, 
Seneca, Cícero, Tácito, quintelismo 

 Prova 
 Educação na Idade Média 
 Educação como disciplina  
 Educação cristã primitiva 
 Educação monástica 
 Prova 
 Carlos Magno 
 Período carolíngo, Escolástica 
 Universidades 
 Cavalaria 
 Educação muçulmana 
 Renascença 
 Prova 
 Educação renascentista 
 Educação reformista 
 Educação realista 
 Educação realista Montaigne John Milton 
 Recapitulação geral dos pontos dados até o 

momento 
 Prova 
 Comentários sobre as provas 

 Realismo social e científico, seus representantes 
 Realismo científico, Bacon, Descartes, Rake  
 Comênio 
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 Educadores Jesuítas 
 Os jansenistas 
 As pequenas escolas, o ensino 

intuitivo 
 Concepções da natureza humana, 

educabilidade do homem 
 A educação e os métodos de estudo do 

educador 
 Meios educativos 

 Prêmios e castigos 
 Rousseau e novos métodos de 

educação  
 Pestalozzi e a pedagogia moderna 
 Montessori Leon Tolstoi e o sentido 

social de sua obra 
 Escola nova 
 Recapitulação 
 O aspecto filosófico da escola nova 
 A escola nova e o aspecto político 
 Educação social integração do 

indivíduo na sociedade 
 Socialismo no trabalho escolar 
 Socialismo na administração e no 

regime escolar 
 Prova mensal  
 Socialização na escola  
 A educação pietista, origem e 

desenvolvimento 
 Educação realista 
 Fases evolutivas da educação realista, 

o realismo literário 
 Montaigne e o realismo social 
 O realismo científico 
 Educadores realistas 
 A escola nova e o trabalho manual 
 A educação e a comunidade 
 A escola e a vida coletiva  

 Apreciação sobre a pedagogia de Comênio 
 Prova objetiva 
 Educação disciplinar John Locke 
 Educação racionalista Voltaire 
 Educação naturalista 
 Educação naturalista Rousseau 
 Obras principais 
 Emílio diversas Artes 
 Tendência psicológica na educação 

 Pestalozzi, sua influência na educação, método 
 Froebel, vida 
 Métodos propostos para o Jardim infantil 
 Relatório sobre a pesquisa feita nos Jardins de 

infância da cidade 
 Função social do jardim 
 Objetivos da Educação pré-primária 
 Importância da educação pré-primária 
 O que o Jardim não deve fazer 
 Atividades do jardim de infância 
 Seminário, tema: função social do jardim 
 Tendência psicológica na educação 
 Estudo dirigido sobre a vida de pedagogos 

pertencentes a essa corrente ou tendência 

 Herbart vida e os passos formais 
 Educação científica Comte e Spencer 
 Conferência sobre Froebel sua vida e influência na 

educação da época 
 Froebel e o jardim de infância educação 

individualista Tolstói e Hellen Key 
 Froebel dons e ocupações  
 Educação individualista Montessori 
 Prova objetiva 
 Prova objetiva a segunda turma 
 Correntes educacionais derivadas do 

pragmatismo 
 Assuntos vários para recapitulação 

 Recapitulação de assuntos dados no início da 
unidade  

Fonte: Diários de classe do Arquivo do Ginásio de Jequié 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 
 

ANEXO R – Lista de pontos de Metodologia, Pedagogia, e Didática 

Quadro 1 – Conteúdos da disciplina Metodologia, e Metodologia e Didática. 
 

DISCIPLINA: Metodologia 
2º Pedagógico 1956 

PROFESSOR (A): Mariadélia Aguiar Ribeiro 

DISCIPLINA: Metodologia e Didática 
2º Pedagógico 1956 

PROFESSOR (A): Não informado 

a) Histórico 
b) Linguagem 
c) Valor da escrita 
a) Histórico aritmético 
b) Leitura 
c) Soma e Subtração 
a) Histórico da Leitura 
b) Histórias 
c) Grito 
a) Histórico da escrita 
b) Leitura silenciosa 
c) Balbuciar 
a) Histórico Geografia 
b) Leitura Oral 
c) Fatos da Aritmética 
a) Histórico Aritmética 
b) Método Fônico 
c) Teorias da língua 
a) Histórico leitura 
b) Poesias 
c) Multiplicação 
a) Histórico História 
b) Fatos fundamentais 
c) Objetivos 
a) Histórico aritmética 
b) Valor da Geografia 
c) Grito 
a) Histórico Geografia 
b) Aritmética 
c) Objetivos 
  

a) Linguagem 
b) Ditado – técnica 
c) Atividades decorrentes da história 
a) Manifestação evolutiva da linguagem 
b) Correção do ditado 
c) Poesia 
a) O grito – manifestações evolutivas 
b) Linguagem oral – ensino da escrita 
c) Atividades para desenvolver a capacidade 

de pensar. Poesia 
a) O balbuciar 
b) Histórias 
c) Leitura oral 
a) A escrita 
b) Atividades que concorrem para o 

enriquecimento da língua 
c) Leitura silenciosa 
a) Teorias da linguagem 
b) Condições para o ensino da escrita 
c) Desenho – dramatização 
a) Escolhas dos livros escolares 
b) Desenho – gravuras 

c) Atividades – conversas – reprodução da 
história. Linguagem 

a) Bibliotecas 
b) Gramática 
c) Objetivos do ensino da escrita 
a) Ditado 
b) Linguagem oral 
c) Biblioteca geral 
a) Formas usuais da escrita – processos 
b) Formas evolutivas da linguagem 
c) O ensino da escrita - correção 

Fonte: Relatório de 1956, Arquivo do Ginásio de Jequié 
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Quadro 2 – Conteúdos da disciplina Pedagogia 
 

CONTEÚDOS 
DISCIPLINA: Pedagogia 

1ª série Normal 1956 
Professora Adelaide Rodrigues Lima 

CONTEÚDOS 
DISCIPLINA: Pedagogia 

2ª série Normal 1956 
Professora Adelaide Rodrigues 

a) O educando- concepção psicológica da 
infância 

b) A hereditariedade como fator de educação 
c) Conceito da Educação 
a) A imitação e sua importância em sociologia 
b) A teoria e a técnica da pedagogia 
c) A ginástica- o esporte- a dança popular 
a) Finalidade social e política da Educação 
b) A escola tradicional instrutiva e as 

vantagens da educação integral 
c) A pedagogia como ciência e filosofia 
a) O meio físico como fator educativo 
b) A ficha de matrícula 
c) Possibilidade da Educação 
a) A criança segundo a concepção filosófica de 

Rousseau 
b) Conceito do teste, origem e classificação 
c) O ato integral do conhecimento 
a) Autonomia da personalidade do educando 
b) Teorias do jogo infantil 
c) Educação intelectual- reflexão e 

aprendizagem 
a) O interesse em pedagogia 
b)  A formação geral e técnica do professor 

primário 
c) Educação intelectual- invenção e 

observação 
a) A finalidade Vital e social da Educação 
b) A educação física- positiva e negativa 
c) Concepção pessimista e realista da infância 
a) Fins da Educação 
b) Pedagogia- conceito e divisão 
c) A matrícula escolar 
a) O interesse mediato e seu valor na 

aprendizagem 
b) A pedagogia ciência e filosofia da educação 
c) Ideias modernas sobre a criança 

a) O helenismo e as instituições gregas 
b) Organização escolar do povo hebreu 
c) As escolas catedrais e a instrução catequista 

a) O serviço militar ateniense. A educação 
feminina grega 

b) Pestalozzi e seu método de educação 
c) O cristianismo, nascimento e organização 

a) Diagnóstico pedagógico do normal escolar 
b) Princípios básicos psicológicos da ―Escola 

Nova‖ 
c) Grécia, tradição e costumes do povo grego 
a) O problema da repetência e meios de 

combatê-la 
b) O anormal físico e sua classificação 
c) O serviço do presbitério à educação 
a) Critérios adotados na classificação do aluno 
b) O aspecto filosófico da ―escola nova‖ 
c) A influência da cultura grega em Roma 
a) O método montessoriano de educação 
b) Roma os primeiros tempos da República 
c) A efebia primitiva 
a) A educação de Esparta e sua organização 
b) Classificação do anormal escolar 
c) Meios e fins da educação primitiva 
a) A educação a estrutura social e moral da 

Educação de Esparta 
b) Aspecto pedagógico da ―escola nova‖ 
c) Rousseau e sua doutrina pedagógica 
a) Usos e costumes do povo hebreu 
b) O aluno ―bem dotado‖ 
c) A criança ateniense e sua educação 
a) A educação espartana 
b) As escolas Gregas e sua influência na 

educação Romana 
c) Fases principais da educação primitiva  

Fonte: Relatório de 1956, Arquivo do Ginásio de Jequié 
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Quadro 3 – Conteúdos das disciplinas Pedagogia e Metodologia 
 

DISCIPLINA: Pedagogia 
1ª série Pedagógico 1955 

Professora Adelaide Rodrigues Lima 
Lista de Pontos para 2ª prova parcial  

dezembro 

DISCIPLINA: Metodologia 
1ª série Pedagógico 1955 

Professora Adelaide Rodrigues Lima 
Lista de Pontos para 2ª prova parcial 

a) hábitos 
b) Educação na época primitiva 
c) fatores do conhecimento 
a) disciplina preventiva 
b) fontes do conhecimento 
c) o instinto no homem 
a) o crescimento físico  
b) divisão da pedagogia  
c) cultura do juízo  
a) fichas de matrículas  
b) manifestação mórbida na vida da criança  
c) valor pedagógico do interesse  
a) educação da Imaginação 
b) ação educativa - fatores educativos  
c) a consciência  
a) características e vantagens da atenção 
b) a educação moral -vida emocional 
c) o caráter do indivíduo  
a) recursos de socialização da escola 
b) imitação 
c) disciplina construtiva 
a) principais ciências auxiliares da pedagogia  
b) a personalidade do educador 
c) a imaginação da criança testemunho 

infantil  
a) ideias modernas sobre a criança  
b) seleção do magistério 
c) testes e provas 
a) educação cívica 
b) meios de educação da atenção  
c) a memória e suas funções 
a) Qualidades de uma boa memória 
b) recursos de ambiente 
c) educação grega e romana 
a) conceito de educação, educação e 

pedagogia 
b) inquérito e pesquisas 
c) raciocínio 
a) ideias sobre a criança- extremismos 
b) educação integral do homem  
c) estímulos e auxílios 
a) recursos para conhecimento do aluno- 

constitutivas 
b) meios gerais da educação da memória 
c) a atenção 
a) disciplina repressiva 
b) ato integral do conhecimento 
c) educação moral 
a) elementos vitalizantes 

a) metodologia método correntes 
b) Maria Montessori 
c) deveres para casa 
a) método 
b) fichário 
c) planejamento 
a) métodos científicos  
b) Santo Tomás de Aquino e o método da 

Razão  
c) deveres 
a) métodos pedagógicos - Maria Montessori  
b) correntes a favor do método  
c) método 
a) correntes contra e conciliatória 
b) Método de decroly  
c) características 
a) Ideias fundamentais dos métodos ativos 
b) métodos ativos 
c) impulsos infantis 
a) método de projeto 
b) Fases dos projetos 
c) tendências 
a) método de Dalton 
b) características dos métodos ativos 
c) intuição 
a) atenção 
b) princípios fundamentais do método de 

decroly- método da autoridade 
c) fichário- dossier 
a) método de Dalton- ideias fundamentais 
b) método de cousenet 
c) lei do exercício 
a) escola 
b) método de jena 
c) classificação dos métodos 
a) escola completa de Dalton 
b) metodologia da escola 
c) metodologia da leitura 
a) hábito 
b) metodologia da aritmética 
c) escola de Dalton 
a) princípios fundamentais do método de 

Decroly 
b) fantasia infantil 
c) Fontes da Fantasia 
a) classificação de alunos 
b) critério de classificação dos alunos 
c) lei da aprendizagem- exercícios 
a) fantasia infantil 
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b) meios lógicos da educação da memória 
c) cultura do juízo- generalização e abstração 
a) educação primitiva 
b) abusos da memória 
c) disciplina preventiva 
a) o interesse na escola 
b) tipo normal- alunos anormais 
c) formação da consciência 
a) pedagogia ciência ou arte? 
b) período e limite do crescimento 
c) educação social 
a) fontes do conhecimento 
b) qualidades do educador 
c) testes e provas 

b) métodos 
c) fichário 
a) impulsos 
b) deveres 
c) trabalhos em classe 
a) organização de classe 
b) sala de aula 
c) métodos ativos 
a) a escola ativa 
b) Dalton- escola completa 
c) leis de aprendizagem 
a) método de Jena 
b) classificação dos métodos 
c) escola completa de Dalton 

Fonte: Relatório de 1955, Arquivo do Ginásio de Jequié 
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ANEXO S – Conteúdos da disciplina Artes Industriais 

CONTEÚDOS 
DISCIPLINA: Artes Industriais 

1ª série Normal - 1956 
Professora Noélia Ventura Esteves 

Lista de Pontos para prova 

a) Construção dos sólidos geométricos- hexaedro tetraedro e Prisma 
a) Construção dos sólidos geométricos: octaedro pirâmide e cilindro 
a) Confecção de uma caixa hexagonal 

a) Madeira- bandeijas 
a) Vagonite 
a) Cabides confeccionados com fios Plásticos e espuma de nylon 
a) Confecção de cartazes 
a) Normógrafo 
a) Sacolas em madeira 
a) Confecção de brinquedos em Corda (cavalo)  

Fonte: Relatório de 1956, Arquivo do Ginásio de Jequié 
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ANEXO T – Índice do Manual Metodologia do Ensino Primário 
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Fonte: Santos, 1952. 
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 ANEXO U – Coleções de Livros para as Escolas Normais 

 
Fonte: Fontoura (1961) 
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ANEXO V – Listas de Pontos para Exames de Psicologia 

 
Quadro 1 – Conteúdos da disciplina Psicologia 

DISCIPLINA: Noções de 
Psicologia Geral e Lógica 

Série Intermediária - 
Pedagógico 1956 

Professora Manuel Jr. Pereira 
da Silva 

DISCIPLINA: Psicologia 

1ª Pedagógico 1956 
Professora Mariadélia Aguiar 

Ribeiro 

DISCIPLINA: Psicologia 
2ª série Normal 1956 

Professora Adelaide Rodrigues 

a) Psicologia conceito e 
divisão. Situação da 
psicologia em face da 
filosofia e das Ciências 
Sociais 

b)  Realidade exclusiva do 
prazer e da dor 

c) O fato psíquico e o fato 
social 

a) Fato psíquico definição e 
classificação 

b) Funções do sistema nervoso 
c) Importância do prazer e da 

dor 
a) Prazer e dor origem 

definição e natureza 
b) Princípio do paralelismo 

psico-físico  
c) Neurônio 
a) As características especiais 

de cada grupo de fatos 
psíquicos 

b) Importância da Psicologia 
na educação 

c) Histórico do 
desenvolvimento da 
psicologia 

a) Classificação dos fatos 
psíquicos 

b) Pessimismo Schopenhauer 
c) O prazer e a dor órgãos que 

os produzem 
a) Origem da psicologia 
b) O sistema nervoso e a vida 

psíquica 
c) Grupos de fatos 

psicológicos forças especiais 
a) Fases da evolução da 

psicologia 
b) Centros nervosos e sistema 

periférico 
c) Fatos afetivos puros 
a) Fato afetivo neuro Ribot e 

Hoffding 
b) Prazer em repouso e prazer 

a) A criança como um homem 
pequeno 

b) A criança é um ser com 
características próprias 

c) Psicologia: conceito 
a) Diferenças devido ao meio 
b) Classificação dos indivíduos 
c) Métodos psicológicos  
a) Classificação método mental 
b) Escolas pelo nível mental 
c) Aparelhos psicológicos 
a) Conceito da criança- 

problema 
b) Teorias sobre o caráter 

infantil 
c) Fator psicológico 
a) Vários tipos de criança- 

problema 
b) Causas dos desajustamentos 

infantis 
c) Escolas maternais 
a) A psicologia genética- a lei 

biogenética 
b) Fases do desenvolvimento 

mental da criança 
c) Jardins de infância 
a) Fase sensorial 0-6 meses 
b) Fase motora 7 - 12 meses 
c) História do vocábulo- 

psicologia 
a) Fase glossiva 1 a 3 anos 
b) Fase lúdica 4 a 7 anos 
c) Os sentidos 
a) Fase especialização 7 a 12 

anos 
b) Fase ético-social 1 2 a 18 

anos 
c) Sistema nervoso 
a) Conceito de Psicologia 

experimental 
b) Classificação das diferenças 

individuais 
c) Métodos psicológicos 

a) Psicologia da linguagem 
b) O ensino da gramática na 

escola primária 
c) Psicologia da história 

Pátria 
a) O jardim de infância 
b) Valor do ensino da 

linguagem 
c) Material didático para o 

ensino da história Pátria 

a) Objetivos do ensino da 
linguagem 

b) Aritmética- motivação e 
aprendizagem 

c) Técnica do ensino da 
linguagem 

a) Escola primária 
b) Formação do conceito do 

número 
c) Objetivos do ensino de 

geografia 
a) Escola maternal 
b) Valor da composição na 

escola primária 
c) Motivação das ciências 

naturais 
a) O ensino da gramática 
b) Psicologia da tabuada 
c) Aritmética- tipos de erros 
a) Psicologia do desenho 
b) Objetivos das ciências 

naturais 
c) Motivação do ensino da 

geografia 
a) Importância do ensino das 

ciências naturais 
b) Geografia- direção da 

aprendizagem 
c) Psicologia da história 

Pátria 

a) O ensino da linguagem e 
seus objetivos 

b) Valor da motivação das 
ciências naturais 

c) Objetivos da psicologia do 
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em movimento 
c) Concomitantes fisiológicos 

do prazer e da dor 
a) Otimismo de Leibniz 
b) Características especiais dos 

fatos ativos 
c) Concepção da vida para 

Schopenhauer 
a) Características especiais dos 

fatos representativos 
b) Funções do sistema nervoso 
c) Psicologia origem ligações 

com a filosofia 

desenho 
a) A escola primária e sua 

importância 
b) Motivação e direção da 

aprendizagem do desenho 
c) Temas para uma boa 

composição 
 

Fonte: Relatório de 1956, Arquivo do Ginásio de Jequié 

  

Quadro 2 – Conteúdos de Noções de Psicologia Geral e Lógica 

DISCIPLINA: Noções de 
Psicologia Geral e Lógica 

Série Intermediária - 
Pedagógico 1954 

Professor Manuel Jr. Pereira da 
Silva 

Lista de Pontos para 2ª prova 
parcial (dezembro) 

DISCIPLINA: Noções de 
Psicologia Geral e Lógica 

Série Intermediária - 
Pedagógico 1955 

Professor Manuel Jr. Pereira da 
Silva 

Lista de Pontos para 2ª prova 
parcial (dezembro) 

DISCIPLINA: Noções de 
Psicologia Educacional 

Série: 1ª Pedagógico - 1955 
Professor Manuel Jr. Pereira da 

Silva 
Lista de Pontos para 2ª prova 

parcial (dezembro) 

a) fatos afetivos puros e 
neutros - ribot, hoffding 

b) prazer em repouso, prazer 
em movimento 

c) origem do prazer - bain, 
spencer, ribot  

a) memória, classificação, 
condições e doenças 

b) classificação do eu 
c) Divisão das inclinações 
a) concomitantes fisiológicos 

do prazer e da dor 
b) leis dá atenção 
c) teoria de hersen 

desdobramento da 
personalidade 

a) psicanálise  
b) otimismo Leibniz 
c) principal característica da 

lei de grote 
a) origem do prazer e da dor 
b) sentimentos, paixão e 

emoção- definições, 
conceitos 

c) características especiais dos 
fatos afetivos 

a) psicotécnica: objeto, 
método 

b) determinismo e arbítrio 
 

a) fatos afetivos puros e 
neutros - ribot, hoffding 

b) prazer em repouso, prazer 
em movimento 

c) origem do prazer - bain, 
spencer, ribot  

a) memória, classificação, 
condições e doenças 

b) classificação do eu 
c) Divisão das inclinações 
a) concomitantes fisiológicos 

do prazer e da dor 
b) leis dá atenção 
c) desdobramento da 

personalidade 
 

a) psicanálise  
b) otimismo leibinitz 
c) principal característica da 

lei de grote 
a) origem do prazer e da dor 
b) sentimentos, paixão e 

emoção- definições, 
conceitos 

c) características especiais  
dos fatos afetivos 

a) origem da consciência 
b) determinismo e livre-

arbítrio 
c) importância da atenção 

a) memória definição espécies 
b) causas e efeitos do hábito 
c) a natureza da Paixão 
a) o hábito definição e 

natureza 
b) a timidez como traço de 

caráter 
c) graus da atenção 
a) timidez caracteres e causas 

da crise de timidez 
b) papel dos fenômenos de 

baixa consciência 
c) as tendências altruístas 
a) consciência natureza 

fenômenos psíquicos 
inconscientes e 
subconscientes 

b) Recalque do desejo 
c) como nasce o medo 
a) propriedade natureza e 

utilidade das ideias Gerais 
b) raciocínio dedutivo 
c) operação intelectual do 

juízo 
a) a cólera na criança e no 

adulto- variedades 
b) ação voluntária de juízo 
c) raciocínio analógico 
a) psicologia definições 

métodos e divisão 
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c) importância da atenção 
a) o sistema nervoso e a vida 

psíquica 
b) grupos de fatos 

psicológicos 
c) sentimento e sensação- 

distinção 
a) juízo- teorias explicativas 
b) divisão e consciência 
c) caracteres e formação das 

ideias 
a) histórico do 

desenvolvimento da 
psicologia- correntes 

b) pessimismo de 
schopenhauer 

c) o prazer e a dor- órgãos que 
os produzem 

a) a vontade e o fenômeno 
psíquico 

b) classificação das imagens 
c) complexo de Édipo 
a) sentimentos, definição, 

classificação e condições 

b) características especiais de 
cada grupo de fatos 
psicológicos 

c) neurônio 
a) importância da Imaginação 

no desenvolvimento 
humano 

b) tendência- conceito e 
divisão 

c) teorias- da Resistência, do 
recalcamento e da libido 

a) o prazer e dor, origem, 
definição e natureza 

b) encéfalo, cérebro 
c) princípios do paralelismo 

psicofísico 
a) atenção- leis e teorias 
b) importância da  

sexualidade infantil- teoria 
de Jung 

c) divisão da Imaginação 
a) sistema nervoso- centros 

nervosos e sistema nervoso 
periférico 

b) classificação dos fatos 
psíquicos 

c) importância da Psicologia 
na educação 

a) definição e natureza do 
juízo 

b) formas de abstração- 
ideação 

a) o sistema nervoso e a vida 
psíquica 

b) grupos de fatos 
psicológicos 

c) sentimento e sensação- 
distinção 

a) juízo- teorias explicativas 
b) divisão e consciência 
c) caracteres e formação das 

ideias 
a) histórico do 

desenvolvimento da 
psicologia- correntes 

b) pessimismo de 
schopenhauer 

c) o prazer e a dor- órgãos  
que os produzem 

a) a vontade e o fenômeno 
psíquico 

b) classificação das imagens 
c) complexo de Édipo 
a) sentimentos, definição, 

classificação e condições 
b) características especiais de 

cada grupo de fatos 
psicológicos 

c) neurônio 

a) importância da Imaginação 
no desenvolvimento 
humano 

b) tendência- conceito e 
divisão 

c) teorias- da Resistência, do 
recalcamento e da libido 

a) o prazer e dor, origem, 
definição e natureza 

b) encéfalo, cérebro 
c) princípios do paralelismo 

psicofísico 
a) atenção- leis e teorias 
b) importância da  

sexualidade infantil- teoria 
de Jung 

c) divisão da Imaginação 
a) sistema nervoso - centros 

nervosos e sistema nervoso 
periférico 

b) classificação dos fatos 
psíquicos 

c) importância da Psicologia 
na educação 

a) definição e natureza do 
juízo 

b) formas de abstração- 
ideação 

c) classificação das paixões 

b) os atos involuntários 
c) como nasce a paixão 
a) atenção espécies caracteres 
b) principais tipos de 

fenômenos inconscientes 
c) as tendências impessoais 
a) hábito passivo definição 

costume 
b) recalque do desejo 
c) educação da vontade 
a) o medo natureza aspectos 

da crise 
b) perigos das ideias Gerais 

ou conceitos 
c) raciocínio indutivo 
a) vontade e desejo- 

definições, distinção 
b) remédios para o medo 
c) as tendências pessoais 
a) a paixão como nasce Como 

se manifesta 
b) natureza do Medo 
c) ação voluntária do juízo 
a) raciocínio divisão diferença 

do juízo 
b) história da lembrança 
c) resultado do hábito 
a) tendência divisão pessoais 

altruístas e impessoais 
b) casos mórbidos do Medo 
c) natureza do desejo 
a) ideias Gerais ou conceitos 

perigos natureza 
b) raciocínio analógico 
c) a crise de Cólera no adulto 
a) lembrança análise e história 
b) métodos da psicologia 
c) causas e resultados dos 

hábitos 
a) valor e remédios da Paixão 
b) caracteres da crise de 

timidez 
c) definição e dar a divisão da 

consciência 
a) o hábito passivo 

enfraquecimento das 
Sensações e criação da 
Necessidade 

b) papel da atenção 
c) distinção entre timidez 

emoção e timidez traço de 
caráter 

a) educação da atenção 
métodos difusos e 
especializados 

b) natureza da consciência 
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c) classificação das paixões 
a) fato psicológico -definição  

e classificação 
b) funções do sistema 

nervoso- sistemas nervosos 
c) importância do prazer e da 

dor 
a) síntese associativa- 

definição, Divisão- ideias 
b) graus da abstração 

voluntária 
c) características do eu 
a) psicologia- conceito e 

divisão situação da 
Psicologia em Face da 
filosofia e no quadro das 
Ciências Sociais 

b) realidade exclusiva do 
prazer e da dor 

c) o fato psíquico e o fato 
social 

a) sucinta explanação sobre a 
psicanálise 

b) classificação da memória- 
kant 

c) teorias quanto à natureza 
da emoção 

a) fato psicológico -definição e 
classificação 

b) funções do sistema 
nervoso- sistemas nervosos 

c) importância do prazer e da 
dor 

a) síntese associativa- 
definição, Divisão- ideias 

b) graus da abstração 
voluntária 

c) características do eu 
a) psicologia- conceito e 

divisão situação da 
Psicologia em Face da 
filosofia e no quadro das 
Ciências Sociais 

b) realidade exclusiva do 
prazer e da dor 

c) o fato psíquico e o fato 
social 

a) sucinta explanação sobre a 
psicanálise 

b) classificação da memória- 
kant 

c) teorias quanto à natureza 
da emoção 

c) natureza do desejo 
a) raciocínio indutivo 

dedutivo e analógico 
b) a crise de Cólera na criança 
c) análise da lembrança 

 

Fonte: Relatório de 1955, Arquivo do Ginásio de Jequié 
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ANEXO W – Índice Geral do Manual Psicologia Geral  
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Fonte: Fontoura, 1967. 
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ANEXO X – Índice Geral do Manual Psicologia Educacional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Fontoura (1961) 
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ANEXO Y – Registros de certificação de professores do Ginásio de Jequié pela 

CADES 

 

 

Fonte: Arquivo do Ginásio de Jequié 
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ANEXO Z – Certificados de professores do Ginásio de Jequié 

 

Figura 1- Certificado de Registro de Professores 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho 

 

Figura 2- Certificado de curso promovido pela CADES 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Itamaré Madalena Silva 
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Figura 3- Certificado de Habilitação emitido pela Faculdade de Educação da Universidade Federal 
da Bahia 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Itamaré Madalena Silva 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



293 
 

ANEXO AA - Parte do Boletim de Observação de Estágio de normalistas 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Anísia Rosa Tourinho Simões de Carvalho e de Sônia Bahiense Braga 

 

 

 


