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RESUMO 

 

Na presente dissertação, apresentamos um relato aproximado das 

atividades escolares direcionadas à formação de professores, bem como do 
fazer profissional da segunda Escola Normal de Caetité-BA, que funcionou no 
período de 1926 a 1961, e muito contribuiu com a formação do profissional 
docente na região do Alto Sertão Baiano. O recorte temporal desta pesquisa tem 
início no ano de inauguração da referida escola e término no ano em que esta 
muda de prédio e recebe o nome de Instituto de Educação Anísio Teixeira, 
abrigando a partir desse contexto outras modalidades formativas. Neste 
trabalho, temos como objetivo, analisar os saberes a ensinar e para ensinar 

adotados na formação matemática dos discentes na segunda Escola Normal de 
Caetité-Bahia (1926-1961). A questão norteadora deste estudo é: Quais os 
saberes a ensinar e para ensinar presentes na formação matemática dos 
discentes da segunda Escola Normal de Caetité-Bahia (1926-1961)? Em relação à 
metodologia, trata-se de uma pesquisa histórica na perspectiva da história 
cultural de acordo com Roger Chartier; a pesquisa documental foi desenvolvida 
por meio da exploração e investigação em acervos documentais (públicos e 
privados). Mediante a história oral, mais especificamente história oral temática 
– fundamentada em Meihy (2011) – trabalhamos com narrativas produzidas por 
ex-alunos e ex-professora da referida escola, que fortaleceram o entendimento 
da dinâmica de funcionamento das atividades relacionadas ao ensino e à 
formação de professores. Como aportes teóricos, usamos, ainda, os conceitos de 
apropriação abordado por Chartier (1990), de Cultura Escolar na perspectiva de 
Dominique Julia (2001) e os conceitos de saberes a ensinar e para ensinar 
formulados por Rita Hofstetter e Bernard Schneuwly (2017). Por fim, 

consideramos destaque deste estudo, evidenciarmos a ocorrência do ensino de 
matemática sendo abordado com seus ramos segmentados (aritmética, álgebra e 
geometria), mesmo após a Reforma Francisco Campos, e as oscilações nos 
modelos pedagógicos da formação, ora ministrado conforme a escola nova e ora 
com o ensino tradicional, passando pelo método intuitivo. Independente dos 
métodos admitidos, a Matemática foi aporte para o trabalho com outras 
disciplinas como Desenho, Trabalhos Manuais, Administração Escolar e 
Estatística e Psicologia Educacional e Estatística.   
 
Palavras-chave: História da Matemática Escolar. História da Escola Normal de 
Caetité-BA. Formação de Professores Primários. Ensino de Matemática no 
Curso Normal. 
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ABSTRACT 

 

In this master´s dissertation, we present an estimated report of school 

activities directed at teacher formation, as well as the professional work of the 
second Escola Normal de Caetité-BA, which operated from 1926 to 1961, and 
greatly contributed to the formation of teaching professionals in the region of 
Alto Sertão Baiano. The time frame of this research begins in the year of the 
opening of the school and ends in the year in which it moves to another 
building and starts to be named Instituto de Educação Anísio Teixeira, hosting 
another teaching modalities. In this work, we aim to analyze the knowledge to 
teach and for teaching adopted in the mathematical formation of students at the 
second Escola Normal de Caetité-Bahia (1926-1961). The guiding question of 
this study is: what are the knowledge to teach and knowledge for teaching 
present in the mathematical formation of the students of the second Normal 
School of Caetité-Bahia (1926-1961)? Regarding the methodology, it is a 
historical research from the perspective of cultural history according to Roger 
Chartier; tbe documentary research was developed through the exploration and 
investigation of documentary collections (public and private). Through oral 
history, more specifically thematic oral history - based on Meihy (2011) - we 
work with narratives produced by former students and a former teacher of the 
school, which strengthened the understanding of the dynamics of the activities 
related to teaching and formation of teachers. As theoretical contributions, we 
also use the concepts of appropriation approached by Chartier (1990), School 
Culture in the perspective of Julia (2001) and the concepts of knowledge to 
teach and knowledge for teaching formulated by Hofstetter and Schneuwly 
(2017). Finally, we consider the highlight of this study, to emphasize the 

occurrence of mathematics teaching being addressed with its segmented 
branches (arithmetic, algebra and geometry), even after Reforma Francisco 
Campos, and the oscillations in the pedagogical models of formation, oscillating 
between the New School and the traditional teaching, passing through the 
intuitive method. Regardless of the admitted methods, Mathematics was used 
to work with other disciplines such as Drawing, Handicrafts, School 
Administration and Statistics and Educational Psychology and Statistics. 
 
Keywords: History of School Mathematics. History of Escola Normal de 
Caetité-BA. Primary Teachers Formation. Teaching Mathematics in Curso 
Normal.  
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INTRODUÇÃO 
 

A proposta de construção desta pesquisa está relacionada ao desejo de 

compreender o processo formativo dos discentes da Escola Normal que ocorreu 

na cidade de Caetité-BA, de onde sou natural. Numa conjuntura baiana, a 

cidade está entre as duas primeiras do interior do estado, juntamente com o 

município de Feira de Santana-BA, a receber uma unidade escolar para 

formação de professores, o que a tornou instituição pioneira para aquisição de 

saberes docentes dos profissionais da região do Sertão Baiano. 

Nesta pesquisa, acerca de saberes na formação matemática dos discentes 

da segunda Escola Normal de Caetité-Bahia (1926-1961), propusemos analisar o 

referido recorte temporal, que constituiu o período de vigência desta unidade 

de ensino como Escola Normal. A partir desse período, a instituição passa a 

funcionar em outro prédio com o nome de Instituto de Educação Anísio 

Teixeira, que doravante abriga outras modalidades formativas.  

A proposta desta pesquisa se constitui em um subprojeto que compõe o 

projeto geral intitulado: Tecendo o Processo Histórico de Profissionalização Docente, 

no Âmbito da Matemática, nos seus Diferentes Níveis de Formação na Bahia, de 1925 a 

Década de 19801 (LIMA et al., 2016), sendo desenvolvido por professores e 

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

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

(UESB), onde estou vinculada como estudante pesquisadora do Núcleo de 

Estudo e Pesquisa em História, Educação e Matemática (NEPHEMAT), o qual 

fomenta propostas de pesquisas no âmbito da formação de professores.  

Esse projeto, por sua vez, incorpora-se a uma proposta de pesquisa 

nacional contida no projeto A matemática na formação de professores e no ensino: 

processos e dinâmicas de produção de um saber profissional, 1890 – 1990, que tem 

como objetivo principal, “investigar processos e dinâmicas constituintes do 

saber profissional do professor que ensina Matemática, no período 

compreendido entre 1890-1990”, proposto pelo professor Wagner Rodrigues 

                                                             
1 Esse projeto foi aprovado no Edital da Chamada Universal MCTI/CNPQ n. 01/2016. 
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Valente no âmbito do Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática 

no Brasil (GHEMAT)2 (VALENTE et al., 2017, [n.p.]). 

Neste estudo, buscamos também conhecer as características do 

entendimento político, econômico, cultural, profissional, institucional e social 

para desenvolver a educação escolar da época, e, especialmente, para lecionar a 

disciplina Matemática. Para tanto, realizamos um levantamento de informações 

sobre os conceitos e modos de ensino abordados na Escola Normal que 

corroboraram para a disseminação dessa área do conhecimento no território da 

região sudoeste da Bahia. Em posse dessas informações, identificamos como se 

deu a apropriação do conhecimento matemático no processo de formação de 

professores na Escola Normal de Caetité num movimento de circulação cultural 

que permitiu àquele território singularidade na promoção do saber. 

A partir da análise do conjunto de elementos mencionados no parágrafo 

anterior, aprofundamos nossa investigação com a intenção de compreendermos 

quais saberes incorporaram à formação matemática dos estudantes da segunda 

Escola Normal de Caetité no período de 1926 a 1961, e como a cultura escolar 

foi se apresentando na vivência educacional dos discentes. Para tanto, foram 

considerados o currículo escolar e o contexto social, político, econômico e 

cultural da época pesquisada. Mas especialmente, buscamos compreender 

como eram compartilhados e socializados os conhecimentos matemáticos, de 

modo a inculcar naquele estudante e futuro professor da escola primária a 

importância que a matemática tinha para a formação do indivíduo. 

Nesta perspectiva, instituímos como objetivo geral analisar os saberes a 

ensinar e para ensinar adotados na formação matemática dos discentes na 

segunda Escola Normal de Caetité-Bahia (1926-1961). Os objetivos específicos 

incorporados para construção desta análise, são: interpretar a matemática para 

ensinar abordada na segunda Escola Normal, identificar a matemática a ensinar 

presente na formação dos normalistas e investigar a circulação de ideias 

                                                             
2 O Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil (GHEMAT) foi criado em 
2000. Atualmente, seu coordenador é Wagner Rodrigues Valente (UNIFESP–Campus de 
Guarulhos) e como vice-coordenadora Neuza Bertoni Pinto, ambos pesquisadores do atual 
projeto aprovado pela FAPESP e em execução no GHEMAT BRASIL, Projeto Temático “A 
matemática na formação de professores e no ensino: processos e dinâmicas de produção de um 
saber profissional, 1890-1990”. O referido grupo de pesquisa atua no desenvolvimento de 
projetos com o intuito de produzir história da educação matemática. 
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pedagógicas na segunda Escola Normal de Caetité-BA no recorte temporal 

pesquisado. 

O questionamento sobre “quais saberes deveriam possuir os 

profissionais da docência?” está sendo estudado e organizado pela Equipe de 

Pesquisa em História das Ciências da Educação (ERHISE) da Universidade de 

Genebra na Suíça. O trabalho dessa equipe fundamentou a ideia desta pesquisa, 

embasando-nos especialmente, nas informações abordadas por Rita Hofstetter e 

Bernard Schneuwly que identificaram nas Escolas Normais, formação geral, 

além da formação profissional. 

Antes de apresentarmos os tipos de saberes propostos por esses autores, 

consideramos relevante abordarmos como concebem o conceito de saber, pois 

de acordo com eles, 

O que à primeira vista parece simples é, contudo, mais complicado. 
“Saber” pode primeiro ser compreendido num sentido amplo que 
engloba saber (saberes matemáticos, saberes literários, saberes 
históricos) e saber-fazer (“saber nadar”, “saber escrever” ou ainda 
“saber ensinar”). [...] Ensinar e formar têm sempre necessariamente 
por objeto saberes neste amplo sentido. (HOFSTETTER; 
SCHNEUWLY, 2017, p. 132-133). 
 

Para uma compreensão histórica dos saberes profissionais dos 

professores, nos fundamentamos em Hofstetter e Schneuwly (2017, p. 131-132, 

grifos dos autores), para os quais:  

[...] nos parece possível definir dois tipos constitutivos de saberes 
referidos a essas profissões:  os saberes a ensinar, ou seja, os saberes 
que são os objetos do seu trabalho; e os saberes para ensinar, em 

outros termos os saberes que são as ferramentas do seu trabalho. 

Os saberes a ensinar, apresentam-se com a perspectiva de análise do que 

deve ser ensinado. Nesse sentido, Hofstetter e Schneuwly (2017) consideram os 

saberes que são objetos do seu trabalho. Esses saberes são evidenciados por 

“[...] planos de estudos ou currículos, por manuais, dispositivos de formação, 

textos prescritivos de diferentes tipos.” (BRONCKART; MACHADO, 2005 apud 

HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017, p. 132). 

Os saberes para ensinar, evidenciam as maneiras em que a aprendizagem 

se consolida, respeitando a forma como o aluno concebe e constrói esse 

conhecimento, perpassando nesse processo pela metodologia, a escolha dos 

procedimentos, as práticas de ensino, a seleção dos saberes a serem ensinados, a 
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estrutura organizacional e gerencial dos estabelecimentos de ensino, que, por 

sua vez, exercem o papel de promover a efetiva formação dos educandos 

(HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017). 

A nossa compreensão como pesquisadores em relação ao modo como os 

saberes são construídos, selecionados e disseminados no ambiente escolar, 

considera importante discussão defendida por Hofstetter e Schneuwly (2017). 

Primeiro, Hofstetter e Schneuwly (2017, p. 143) abordam a importância de 

identificar “quais são os saberes de referência das profissões do ensino e da 

formação?” e que tipo de saberes o profissional cujo trabalho é a atividade 

docente precisa conhecer para assumir tal função? Considerando essas, entre 

outras questões, admite-se que existe um conjunto de saberes necessários à 

preparação de um professor. “Próprios ou compartilhados, esses saberes 

contribuem para formar a identidade profissional dos formadores-professores, 

participando da diferenciação desta profissão [...].” (HOFSTETTER; 

SCHNEUWLY, 2017, p. 138).  

Por isso, mediante o que apresentam os autores acima mencionados, é 

indispensável refletir sobre quais saberes interessam a um estudante da 

profissão docente? Em seguida, quais caminhos deve-se adotar para garantir o 

êxito no direcionamento formartivo desse indivíduo que almeja adquirir 

domínio e autonomia ao lidar com o conjunto desses saberes? E, por fim, por 

que a conjuntura e envolvimento da equipe de trabalho numa escola são 

importantíssimos no direcionamento dessa atividade fim, que é a formação? 

(HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017). 

Nessa tarefa de organizar o que se pretende e os meios de alcançar é que 

esses autores detalham e comentam acerca dos saberes para ensinar: 

Formar, como qualquer atividade humana, implica dispor de saberes 

para sua efetivação, para realizar essa tarefa, esse ofício específico. E 

esses saberes constituem ferramentas de trabalho, neste caso saberes 

para formar ou saberes para ensinar (por simplificação utilizaremos 

aqui também o segundo termo). Tratam-se principalmente de saberes 

sobre “o objeto” do trabalho de ensino e de formação (sobre os saberes 

a ensinar e sobre o aluno, o adulto, seus conhecimentos, seu 

desenvolvimento, as maneiras de aprender, etc.), sobre as práticas de 

ensino (métodos, procedimentos, dispositivos, escolha dos saberes a 

ensinar, modalidades de organização e de gestão) e sobre a instituição 

que define o campo de atividade profissional (planos de estudos, 

instruções, finalidades, estruturas administrativas e políticas, etc.). 
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Como em toda profissão estes saberes são multiformes. 

(HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017, p. 133-134, grifos dos autores). 

Como o foco principal desta pesquisa refere-se à formação matemática 

dos normalistas, buscamos interpretar a matemática a ensinar e a matemática para 

ensinar mediante as apropriações realizadas por Wagner Valente (2017) dos 

conceitos propostos pelos pesquisadores da ERHISE. Segundo esse autor, 

[...] trabalhamos com a hipótese teórica de que há 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. E, neste caso, a depender do nível de 
ensino, tais conteúdos matemáticos, por exemplo aqueles da escola 
básica, têm caráter de um saber de cultura geral. Trata-se de uma 
matemática que deve participar da formação de todo cidadão 
escolarizado. De outra parte, admitimos a existência da “matemática 
para ensinar” correspondente a um saber específico, um saber do 
profissional da docência, uma ferramenta do ofício de ser professor. 
Elaborada historicamente em articulação com a matemática a ensinar, 
a matemática para ensinar mais recentemente tem sido objeto de 
pesquisas. Será a caracterização desse saber específico dos 
professores, um dos elementos que caracterizam a profissão docente. 
(VALENTE, 2016b apud VALENTE, 2017, [n.p.]). 

  

 O saber abordado pelos autores Rita Hofstetter e Bernard Schneuwly 

(2017), fundamentados em Barbier (1996), procura refletir seu papel nas 

profissões do ensino e de formação. Por isso, distinguiram dois significados 

apresentados a seguir: 

[...] 1.“o campo dos ‘saberes incorporados’, que se inscreve na zona 

semântica das capacidades, dos conhecimentos, das competências, das 

aptidões, das atitudes, das profissionalidades”, cujo referente tem a 

ver com “componentes identitários”; 2. O campo dos ‘saberes 

objetivados' que remete 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, grifos dos 

autores). 

 

Esses autores destacam que colocam “os saberes formalizados” como 

foco central de suas reflexões, se distinguindo das “[...] abordagens que adotam 

o ponto de vista da prática e abordam o saber a partir da sua mobilização no 

fazer [...]” (HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017, p. 131). Todavia, Valente (2017) 

aborda os saberes a ensinar e para ensinar matemática ensinados, os quais, segundo 
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esse autor, dizem respeito aos saberes que foram ensinados, com base em 

saberes institucionalizados. A esse respeito, expõe Valente (2017, [n.p.]):  

[...] a “matemática para ensinar ensinada”. Uma matemática do “fazer 
com: usos e táticas”. E, neste caso, a formação de professores poderá 
ser vista como um verdadeiro consumo cultural, posto no sentido 
dado por De Certeau: o consumidor não identificado ou qualificado 
conforme os bens que consome, os bens culturais de sua formação, 
“entre ele (que deles se serve) e esses produtos (indícios da ‘ordem’ 
que lhe é imposta), existe o distanciamento mais ou menos grande do 
uso que faz deles. 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida na perspectiva da História Cultural de 

acordo com Roger Chartier. Para esse historiador (1990, p. 17), “a História 

Cultural, tal como a entendemos, tem por principal objecto identificar o modo 

como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é 

construída, pensada e dada a ler.” A partir dessa afirmação o autor constrói sua 

obra com a defesa destes três elementos: representação, prática e apropriação 

como partes integrantes da História Cultural. 

Na construção e entendimento da História Cultural a imagem do saber 

articula-se com o significado de representação, defendido por Chartier. No qual, 

representação é: 

Mais do que um conceito de mentalidade, ela permite articular três 

modalidades da relação com o mundo social: em primeiro lugar, o 

trabalho de classificação e de delimitação que produz as configurações 

intelectuais múltiplas, através das quais a realidade é 

contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; seguidamente, 

as práticas que visam fazer reconhecer uma identidade social, exibir 

uma maneira própria de estar no mundo, significar simbolicamente 

um estatuto e uma posição; por fim, as formas institucionalizadas e 

objectivadas graças às quais uns “representantes” (instâncias coletivas 

ou pessoas singulares) marcam de forma visível e perpetuada a 

existência do grupo, da classe ou da comunidade. (CHARTIER, 1990, 

p. 23, grifo do autor). 

 

Dessa forma, devemos considerar que as relações sociais não são 

imparciais. As interações ocorridas neste meio, sejam de abrangência escolar, 

política ou econômica, em suas práticas articuladas delineiam “termos de poder 

e dominação” que originam as lutas de representações, onde um grupo pode 

impor ou tentar impor ao outro seus valores, condutas e pontos de vista. 

(CHARTIER, 1990). 
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Para Chartier (1990, p. 27-28), práticas discursivas podem ser 

caracterizadas como “[...] produtoras de ordenamento, de afirmação de 

distâncias, de divisões”. Esta ideia corresponde aos argumentos, 

posicionamentos e pensamentos filosóficos e sociológicos numa reflexão 

complexa e múltipla na perspectiva cultural que desencadeará uma posterior 

representação. 

Ainda de acordo com esse autor: 

A apropriação, tal como a entendemos, tem por objectivo uma história 
social das interpretações, remetidas para suas determinações 
fundamentais (que são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas 

práticas específicas que as produzem. (CHARTIER, 1990, p. 26).  
 

 O autor ainda versa que, (1990, p. 136) o conceito de apropriação permite 

considerar que “os processos de recepção” envolvem uma “invenção criadora” 

e que “a aceitação das mensagens e dos modelos opera-se sempre através de 

ordenamentos, de desvios, de reempregos singulares que são o objeto 

fundamental da história cultural.” (CHARTIER, 1990, p. 136-137). 

Para analisarmos o contexto da pesquisa, inserimos de forma secundária 

ao estudo a concepção de circulação cultural defendida por Carlo Ginzburg 

(1987). O autor apresenta o conceito de circularidade com a ideia de que uma 

cultura não se sobrepõe a outra, independentemente de sua origem; seja ela 

elitista ou cultura popular. O que ocorre é uma comunicabilidade entre essas 

culturas de modo dialógico e circular que nada mais é do que uma interação 

mútua cultural, trazendo influências positivas ou não para a evolução. Tal 

percepção contrapõe ao pensamento de subordinação cultural imposta às 

classes subalternas diante das classes dominantes. 

Incorpora-se ao rol de construção teórico-metodológica desta pesquisa as 

contribuições de Dominique Julia (2001) com sua exposição acerca de Cultura 

Escolar. O aludido autor (2001) defende que cada instituição de ensino possui 

sua cultura escolar, que se apresenta com características singulares. Em virtude 

dessas características, a unidade de ensino delimita o que se pretende ensinar. 

Diante dessa concepção, compreender sobre cultura escolar é algo intrínseco 

neste processo de constituição dos saberes. Dessa forma, para Julia (2001, p. 09, 

grifos do autor) o conceito de cultura escolar compreende: 
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[...] 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; normas e práticas coordenadas a finalidades que 
podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas 
ou simplesmente de socialização). 

Um ambiente escolar, ainda que delimite o que pretende ensinar, recebe 

influências externas e se relaciona com a comunidade a qual pertence. São 

relações que contemplam cultura política, religiosa e popular e que de certo 

modo, apresentam pensamentos e condutas de uma sociedade que poderão se 

tornar conhecimentos compreendidos mediante, “processos formais de 

escolarização”.  (JULIA, 2001, p.11). 

Para direcionarmos o leitor sobre o trabalho de formação de professores 

desenvolvido pela Escola Normal de Caetité-BA, iniciamos com uma breve 

descrição histórica do contexto em que a pesquisa foi desenvolvida. Segundo 

Martins (2009, p. 175), “as Escolas Normais começaram a aparecer no cenário 

sócio-cultural brasileiro a partir da terceira década do século XIX. Em 1835 em 

Niterói, em 1836 na Bahia, em 1845 no Ceará e, em 1846 em São Paulo.” Nesse 

período, o Brasil vivenciava a abdicação por parte de D. Pedro I e buscava 

garantir um governo soberano e independente de Portugal. Machado e 

Schelbauer (2002, p. 99) relata que: “[...] no Brasil, concomitantemente à Europa 

e à América do Norte, crescem as campanhas em favor da escola pública, laica, 

gratuita e obrigatória.  A formação de professores se coloca como uma questão 

fundamental [...]”. Especialmente a partir de 1824, quando o império outorgou a 

instrução primária gratuita a qualquer cidadão. Durante esse período, 

sistemáticas ações foram acontecendo para fomentar e organizar os sistemas 

educacionais de ensino em vários países.  

A criação das Escolas Normais no Brasil, emerge nesse cenário, devido à 

carência de profissionais habilitados para atuação no ensino primário. Como foi 

relatado no parágrafo anterior, quando o império outorgou, em 1824, que a 

instrução primária seria gratuita a qualquer cidadão. O efeito decorrente dessa 

conquista foi que não havia profissionais em número suficiente para lecionar. 

Era necessário repensar os moldes, a estrutura, o currículo, a literatura e toda a 

conjuntura formativa desse profissional. 
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Teixeira (1977) menciona que a ação do império aprovando o ensino 

primário gratuito a partir de 1824, a Abolição da Escravatura em maio de 1888, 

e a Proclamação da República em novembro de 1889, não conseguiram garantir 

o ensino gratuito. Estabeleceu-se a educação para elite que teria acesso à 

formação superior, e este ensino seria administrado pelo controle do governo 

central. Na estrutura, a classe média poderia cursar estudos vocacionais, num 

sistema organizado por províncias, e, em seguida, pela federação dos governos 

dos estados, estando inserido nesta esfera, o ensino aos normalistas. 

Hermes Lima (1978), em seu livro Anísio Teixeira: estadista da educação, 

relata que a cidade de Caetité, após a Proclamação da República em 1889, 

recebeu duas escolas de nível médio: a Escola Normal criada a partir da 

regulamentação da Lei nº 117 em 24 de agosto de 1895, sendo inaugurada 

somente em maio de 1898, no governo de Dr. Joaquim Manoel Rodrigues Lima; 

e a Escola Complementar (Sem Data). Quando o governador do estado, 

Severino Vieira, rompeu com seu antecessor, Conselheiro Luís Viana, o 

governador procurou apoio político de Deocleciano Teixeira (Pai de Anísio 

Teixeira e líder político na região sudoeste), este por sua vez, recusou tal ajuda 

por ser amigo de Luís Viana. O ocorrido desencadeou a perda das duas escolas; 

em 29 de dezembro de 1903 a Escola Normal e no ano de 1904 a Escola 

Complementar. O que significou retrocesso para educação no interior do estado 

da Bahia. 

Contudo, até que a cidade conseguisse reaver uma unidade de ensino de 

formação de professores, teve a oportunidade de abrigar duas escolas não 

menos importantes para o cenário educacional formativo em Caetité, a Escola 

Americana e o Instituto São Luiz Gonzaga.  

A Escola Americana (1911-1926), inaugurada como extensão da Igreja 

Presbiteriana implantada pelo reverendo e missionário Henry John Mc Call e 

sua esposa Margaret Mc Call, seguindo “o modelo de escola [...] ‘paroquial’, ou 

seja, anexo à igreja [...]” (MATOS; FRAGA; MARTA, 2020, p. 637). Ainda 

segundo Matos, Fraga e Marta (2020, p. 638), “Na Escola Americana de Caetité 

eram oferecidos o curso infantil e o primário. Não havia internato e, assim como 

nas outras escolas da mesma tipologia, as aulas eram mistas, ou seja, na mesma 
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classe se encontravam meninos e meninas [...]”, seguindo os métodos 

americanos de ensino.  

Já o Instituto São Luiz Gonzaga (1912-1925) era uma escola jesuítica de 

formação masculina. De acordo com Matos e Marta (2017, p. 1273), “Em relação 

à formação educacional oferecida pela escola, é sabido que ela seguia os 

preceitos e os objetivos da Educação Inaciana que visava uma ’Educação de 

excelência’ e a formação de líderes”. Inclusive, o próprio Anísio S. Teixeira foi 

aluno dessa unidade de ensino, antes de prosseguir com seus estudos na capital 

baiana. Ainda segundo Matos e Marta (2017), no aspecto político essa escola foi 

implantada para fazer frente ao crescimento do protestantismo e do espiritismo 

na localidade. Enquanto a Escola Americana recebia apoio político do Coronel 

Cazuzinha para sua implantação, o Instituto São Luiz Gonzaga foi motivado 

pelo Dr. Deocleciano Teixeira, líder político oponente naquele contexto da 

sociedade Caetiteense. 

No ano de 1925, o então governador do estado, Francisco Marques de 

Góes Calmon, convida Anísio Spínola Teixeira para ocupar o cargo de Diretor 

Geral de Instrução da Bahia. Após ser empossado, ocorre a reabertura da escola 

normal, denominada Escola Normal de Caetité, que embora tenha recomeçado 

suas atividades em 1925, foi inaugurada em 21 de abril de 1926 e manteve seu 

funcionamento até o ano de 1961. 

Importa relatar, ainda, que no prédio de funcionamento da Escola 

Normal de Caetité, desde sua inauguração, funcionavam o jardim de infância e 

o ensino primário elementar, nos quais os alunos normalistas realizavam 

observações e aplicações dos conhecimentos relacionados às práticas do estágio. 

Além disso, era ofertado o ensino complementar. A oferta desses níveis de 

ensino estava em consonância com a Lei3 nº 1.846, de 14 de agosto de 1925, que 

reformou a Instrução Pública do Estado. 

                                                             
3 Em seu artigo 2º estabelece que: “O Ensino Publico, no Estado da Bahia, comprehende: 1º - o 
ensino infantil; 2º - o ensino primario elementar; 3º - o ensino primario superior; 4º - o ensino 
complementar; 5º - o ensino normal; 6º - o ensino secundario; 7º - o ensino profissional; 8 º - o 
ensino especial (para anormaes).  § 1º - O ensino infantil será ministrado nos ‘jardins de 
infancia’ ou ‘escolas infantis’, que farão parte dos grupos escolares annexos ás escolas normaes. 
O ensino primario elementar será ministrado em quatro e tres anos, nas escolas primarias, 
urbanas ou rurais [...] O ensino complementar será ministrado em escolas complementares 
annexas ás escolas normaes : com dois annos de curso [...]” (BAHIA, 1925).  
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Em virtude do processo de reabertura das atividades da Escola Normal 

de Caetité, após vinte e dois anos do seu fechamento, nosso texto apresenta em 

alguns pontos a expressão segunda Escola Normal. Sinalizando o período 

referente ao segundo momento de funcionamento da escola, ao qual consiste o 

recorte temporal desta pesquisa. 

A partir desta breve exposição, ressaltamos que este trabalho possibilitou 

a coleta, a descrição e divulgação de informações até então desconhecidas, 

acerca dos saberes no âmbito da matemática na segunda Escola Normal de 

Caetité-Bahia. O recorte histórico da pesquisa (1926-1961) refere-se a um 

período de grandes mudanças e reformas curriculares no país. Trata-se de uma 

oportunidade de compreendermos os processos que favoreceram a formação e 

a construção do saber discente e docente numa região do Alto Sertão da Bahia, 

que foi privilegiada por receber naquela época o Curso Normal para atender ao 

interior do estado, juntamente com o município de Feira de Santana, que está 

relativamente próximo à capital. Restou a Caetité, um município de 

importância nos cenários político, econômico e cultural do período, representar, 

acolher e ofertar à população do interior do estado a preparação dos estudantes 

e futuros professores que atuariam naquele território. 

A produção deste trabalho utilizou pesquisa documental que apresentou 

informações acerca da matemática a ensinar e matemática para ensinar adotados na 

segunda Escola Normal de Caetité, que funcionou no período de 1926 a 1961, 

contribuindo na formação de professores no território do sertão baiano. O 

levantamento das fontes históricas e informações foi realizado no Arquivo 

Público Municipal de Caetité e no Instituto de Educação Anísio Teixeira, ambos 

no município de Caetité-Bahia e, de modo secundário, no Arquivo Público do 

Estado da Bahia. Na relação de documentos localizados como fontes históricas 

estão compreendidos: livros de matrícula, revistas, livros de ata, livro de 

portarias, pastas de professores, fotos, artigos, leis e decretos que 

regulamentaram o Curso Normal, livros de protocolo, recursos didáticos 

(figuras geométricas), livros de médias e exames, papeletas de estágio, 

planejamentos, entre outros que abrangeram a temática e perspectiva do objeto 

de estudo. 
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Além das fontes históricas acima elencadas, acrescemos ainda o uso de 

história oral temática por meio da produção de depoimentos com ex-estudantes 

da Escola Normal de Caetité-Bahia. Nesse processo, buscamos conhecer o 

pensamento discente sobre o Curso Normal, o que pode ser considerado 

relevante no fazer docente dessa escola, como trabalhava a Congregação de 

Professores dessa unidade de ensino, qual a condição da estrutura física escolar, 

quantos estudantes por classe, como eram abordados os saberes matemáticos, 

quais as dificuldades para a circulação e promoção do conhecimento, dentre 

outros aspectos que surgiram nesse conjunto. 

A opção pela técnica de história oral temática justifica-se por permitir 

conhecer informações importantes e ampliar a compreensão dos dados 

encontrados nos documentos, possibilitando a reconstrução do passado 

pautado em emoções e vivências dos depoentes. Nesse sentido, também é 

válido mencionar que o registro das informações obtidas, significaram 

produção de conhecimento. Para Meihy (2000, p. 67): “A história oral temática é 

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

com outros documentos.” 

Dessa forma, a história oral foi utilizada para produção de documentos 

elaborados por meio de depoimentos obtidos com a realização de entrevistas. 

Informamos que as entrevistas foram obtidas por meio de gravações dos 

áudios, via celular, para que pudéssemos garantir a transcrição precisa dos 

diálogos. Estas ocorreram previamente agendadas com os entrevistados e após 

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

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

O roteiro de entrevista foi elaborado com o objetivo de obter informações 

do ex-estudante normalista. Buscamos conhecer por parte do entrevistado o 

período em que estudou na Escola Normal e quais percepções e aprendizados 

lhes foram assegurados, especialmente os saberes matemáticos, que 

possibilitaram o prosseguimento da sua carreira profissional docente e de 

carreiras no âmbito geral. 

O grupo de entrevistados compreendeu ex-alunos e ex-professora da 

Escola Normal Rural de Caetité que estudaram na escola nas décadas de 1940 e 
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1950. Esclarecemos que a nomenclatura da unidade de ensino pesquisada foi 

alterada para Escola Normal Rural de Caetité, por meio de um projeto Decreto-

Lei elaborado por Isaías Alves, então Secretário de Educação e Saúde do Estado 

da Bahia (1938-1942), adaptando o Instituto Normal Baiano às escolas normais 

rurais, sendo uma determinação legal emitida pelo Presidente da República 

Getúlio Vargas, o qual discorremos na construção do terceiro capítulo.  

Os professores e ex-alunos normalistas entrevistados foram: Ana 

Cardoso de Azevedo (D. Doninha, nascida em 07/01/1931 - 89 anos, formou-se 

em 1948), Maria Moura Costa (D. Rica, nascida em 07/08/1925 - 94 anos, 

formou-se em 1942), Manoel Aprígio Silveira (Nascido em 31/08/1929 - 90 

anos, formou-se em 1946), Ana Francisca Guanais Aguiar Rochael (D. Cecê, 

nascida em 20/08/1929 - 90 anos, formou-se em 1947) e Julinda Costa Silveira 

Lima (nascida em 01/09/1931 - 88 anos, formou-se em 1954 e atuou como 

professora na Escola Normal a partir do ano de 1956). Destacamos, ainda, que a 

maioria dos depoentes seguiu carreira docente. 

Os depoimentos produzidos oralmente foram transcritos e após a 

transcrição da entrevista os entrevistados tiveram acesso ao texto transcrito 

para conferência, e, dessa forma, puderam fazer a leitura, assim como revisar a 

escrita das informações. Em seguida, foi entregue aos depoentes uma cópia do 

texto revisado por eles e estes assinaram uma autorização para o uso de seu 

depoimento transcrito. Alguns entrevistados disponibilizaram fotografias e 

documentos - cedidos de seus acervos pessoais. 

Esta dissertação está organizada em três capítulos, no primeiro 

apresentamos a Escola Normal de Caetité e sua importância para formação de 

professores na região sudoeste da Bahia. 

No segundo capítulo, concentramos a análise no período de 1926 a 1940, 

baseada em pesquisa documental, na qual exploramos, em especial, os saberes a 

ensinar e para ensinar matemática na formação dos discentes. 

No terceiro capítulo, incorporamos oralidade por meio dos depoimentos 

realizados com ex-alunos e ex-professora da escola em questão, além de 

continuarmos analisando os saberes matemáticos envolvidos no processo de 

formação de professores no contexto do período de 1941 a 1960. 
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Para mergulharmos no universo das práticas e atividades dessa escola, 

partimos das fontes encontradas para construção de uma narrativa, 

intencionando interpretar os processos históricos que permitiram a construção, 

desenvolvimento e disseminação dos saberes e a circulação do conhecimento, 

seus aspectos conceituais e metodológicos para formação de professores. 

Elencamos que qualquer escrita será considerada elementar comparada 

às histórias de vida das pessoas ilustres e anônimas que compunham um grupo 

de profissionais, estudantes, comunidade local e regional e lideranças políticas 

que contribuíram para a consolidação dos trabalhos naquele espaço escolar e 

possibilitaram o crescimento educacional, cultural, econômico, político e social, 

disseminando naquela região a intenção de transformar a Escola Normal de 

Caetité um lugar de referência para aquisição do saber. 

Nesse sentido, consideramos uma feliz coincidência este trabalho ser 

apresentado à comunidade na ocasião em que a Assembleia Legislativa do 

Estado da Bahia (ALBA), elege Anísio Spínola Teixeira como Patrono da 

Educação na Bahia, por meio do projeto de Lei n.º 23.931/2020, publicado em 16 

de julho de 2020, data da nossa defesa. Considerando que no ano de dois mil e 

vinte, é comemorado os cento e vinte anos desse educador, soma-se ao 

momento a realização de semanas de palestras que discutem a educação baiana 

em seu contexto histórico e atual, viabilizada e organizada pela Fundação 

Anísio Teixeira e seus parceiros, com o tema: “O pensador da Educação no 

Brasil: Anísio Teixeira (120 anos)”. Esses momentos foram executados de forma 

digital, devido à Pandemia do COVID-19. Por tantos motivos, que tornaram 

fundamental a figura do educador, filósofo e político, sendo este o principal 

mentor, articulador e executor da reimplantação de uma unidade da Escola 

Normal no município de Caetité-BA, queremos registrar em primeiro lugar, não 

apenas ao Anísio, mas a todos aqueles que de alguma forma pertenceram a esta 

história, nossa homenagem, respeito e admiração, ao tempo em que buscaremos 

abordar um pouco do trabalho desenvolvido nesta tão ilustre instituição de 

ensino. 
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CAPÍTULO 1 

IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA ESCOLA NORMAL E A 
CIDADE DE CAETITÉ-BAHIA COM SUAS DIMENSÕES 

TERRITORIAIS, ECONÔMICAS, CULTURAIS, 
EDUCACIONAIS E POLÍTICAS 

 
 

Neste capítulo, buscamos, inicialmente, localizar e situar a região do Alto 

Sertão da Bahia, na qual estava implantada e, em atividade, uma unidade 

escolar para formação de professores: A Escola Normal de Caetité-BA (1926-

1961). Tecemos uma breve narrativa sobre o momento de criação do município, 

suas primeiras unidades de ensino e, especialmente, narramos a implantação da 

escola que é nosso objeto de estudo. Ademais, explanamos sobre sua 

organização e condição de funcionamento. Prosseguimos, relatando as 

instâncias que existiam na cidade as quais promoveram a produção e a 

circulação do conhecimento escolar, cultural e social. Ainda nesse contexto, 

descrevemos o porquê a presença desses espaços intensificaram o desejo e a 

condição que o município possuía para reinstalar a Escola Normal, onde, a 

partir de sua reabertura, a comunidade regional legitimou e fortaleceu tal 

conquista, tornando sua existência um local de produção do saber. 

Para realizarmos a construção desta narrativa, utilizamos como fontes 

para análise, particularmente, estudos sobre a região, registros fotográficos, o 

jornal A Penna, Revista de Educação (1927-1928) da Escola Normal de Caetité que 

se encontram no Arquivo Público Municipal de Caetité e publicações de alguns 

pesquisadores. Por meio da leitura realizada, buscamos indícios de que o 

município de Caetité poderia reunir um conjunto de elementos de ordem 

política, cultural, econômica e social, que viriam fomentar a promoção de ideias 

desenvolvimentistas relacionadas à educação, e, por meio dessa mobilização 

ideológica, viabilizariam a instalação de diversas instâncias, responsáveis pela 

produção e circulação do conhecimento, dentre elas a segunda Escola Normal 

(1926-1961). 

1.1 – Localização de Caetité na Bahia 

 

A cidade de Caetité está situada no estado da Bahia, Brasil. De acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o município dista 
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645 quilômetros da capital do estado. Seu nome deriva da língua tupi, e 

significa "mata da pedra grande", por meio da junção dos termos ka'a (mata), itá 

(pedra) e eté (verdadeiro). É uma referência à formação rochosa a leste da 

cidade conhecida por "Pedra Redonda". 

Em 1725, Caetité passou a pertencer à Vila de Minas do Rio de Contas, 

emancipada de Jacobina; em 1754, foi o arraial elevado à freguesia. De acordo 

com Santos (1995), memorialista da cidade, em 1801 a freguesia Santana de 

Caetité possuía mais de 100 casas de telha e cerca de 1.018 habitantes. Estes 

dirigiram-se ao Vice-Rei Dom Fernando José de Portugal e Castro, Marquês de 

Aguiar, pedindo a elevação da freguesia à categoria de Vila. Em 1803, a Vila foi 

criada com o nome de Vila Nova do Príncipe Santana de Caitaté. Segundo a 

autora, essa condição de Vila só passou a ser válida a partir de 05 de abril de 

1810 com a realização de solenidade presidida por autoridades vindas da 

Comarca de Jacobina. Desde então, a cidade comemora seu aniversário 

partindo desta temporalidade, estando hoje com seus 210 anos. 

Localizada no território do Alto Sertão Baiano, a saber, é uma faixa 

“partindo do Médio São Francisco, se limita ao sul com o estado de Minas 

Gerais; ao norte, abrange as Lavras Diamantinas, limitando-se ao leste com a 

região de Vitória da Conquista” (ESTRELA, 2003, p. 39). Podemos observar esse 

território com base no mapa abaixo: 

Figura 01 - Mapa do Alto Sertão da Bahia. 

 
Fonte: Estrela, 2003, p. 38. 

Sua paisagem e condições de vegetação contêm “uma geografia esboçada 

pelos baixios e gerais, caatingas e cerrados, assim como pela diversidade de 

povoações, linguagens e manifestações culturais” (GUIMARÃES, 2012, p. 21). 
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Ainda, conforme relata Reis (2018, p. 51): 

No século XX, com a nova regionalização do estado da Bahia feita 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na década de 
1980, a região passou a ser denominada de sudoeste da Bahia. Em 
2007, o governo estadual realizou nova divisão, considerando o 
aspecto de produção, e estabeleceu no estado 26 regiões 
potencialmente econômicas. Assim, Caetité e as cidades 
circunvizinhas passaram a compor o “Sertão Produtivo”. Nas 
pesquisas históricas, entretanto, tem-se mantido a utilização da 
expressão “Alto Sertão da Bahia”. O uso e a apropriação dessa 
designação implicam pensar uma forma de reafirmar a identidade e o 
pertencimento à região, definindo, sobretudo, um movimento de 
resistência que busca recuperar a dimensão histórica do termo. 

Por estarmos de acordo com a afirmação de Reis (2018), apesar do 

município de Caetité estar situado na região sudoeste do estado da Bahia, sendo 

parte integrante da zona denominada de sertão produtivo, para construção 

desta pesquisa histórica, adotaremos a denominação Alto Sertão da Bahia. 

1.2 - Algumas escolas de Caetité até a Criação da segunda Escola Normal 

Devido à importância de conhecermos o cenário em que foi implantada a 

Escola Normal de Caetité, acreditamos ser relevante mencionarmos as escolas 

que a cidade abrigava antes de sua inauguração. Havia escolas estaduais que 

vinham do século XVIII, como escolas primárias. A memorialista Santos (1995) 

indica que estavam relacionadas a este grupo a Escola Primária Complementar, 

que foi transferida da cidade na gestão do governador Severino Vieira em 1904, 

a Escola Primária Masculina e a Escola Primária Feminina. Essa autora (1995) 

informa que não se tem notícia da data de funcionamento dessas escolas, 

todavia há indícios de que existiram. 

Além dessas escolas primárias, o município contou ainda com a presença 

da primeira Escola Normal de Caetité, a partir da regulamentação da Lei nº 117 

em 24 de agosto de 1895, que admitia a criação de escolas para formação de 

professores: 

Art. 54 O Estado crearà nesta capital sob a denominação de - Instituto 
Normal da Bahia – uma instituição de ensino pedagogico, que servirà 
de modelo às instituições congeneres que o mesmo Estado e os 
municipios venham a crear, e que tem por fim ministrar aos que se 
destinem ao mister de professor primario uma instrucção completa da 
arte de instruir e educar. (BAHIA, 1895). 
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Após a criação do Instituto Normal da Bahia, na cidade de Salvador, foi 

inaugurada em Caetité uma unidade da Escola Normal no dia 03 de maio de 

1898 na gestão do governador Dr. Joaquim Manoel Rodrigues Lima. Após seu 

mandato, assume o governo o Conselheiro Luís Viana e, em seguida, Severino 

Vieira, que rompeu com seu antecessor Conselheiro Luís Viana. O então 

governador, Severino Vieira, procurou apoio político com Dr. Deocleciano 

Teixeira (pai de Anísio Teixeira e líder político na região sudoeste), este por sua 

vez, recusou tal ajuda, por ser amigo de Luís Viana (LIMA, 1978). Infelizmente, 

a recusa de apoio político resultou na perda da Escola Normal que “foi 

desativada pelo Decreto nº 215, de 29 de dezembro de 1903”, conforme afirma 

Oliveira (2012, p. 32). 

No intuito de evidenciar a existência de alguns desses espaços 

educacionais, que funcionaram antes da implantação da segunda Escola 

Normal de Caetité, construímos o quadro abaixo. Ademais, mencionamos que 

essas escolas atuaram dentro das possibilidades pertinentes à época para 

oportunizar à população uma condição favorável de educação. E, para 

viabilizar essa oferta, havia a cobrança de taxas em algumas delas, de acordo 

com Matos e Marta (2017, p. 1269): 

Essa era a forma que o colégio tinha de manter-se funcionando dentro 
dos padrões estabelecidos e mesmo praticando valores relativamente 
baixos, ainda excluía da escola os meninos cujas famílias não tivessem 
as condições de arcar com a despesa total [...]. 

Quadro 01 - Escolas de Caetité até 1925. 
ESCOLAS: ANO DE CRIAÇÃO: 

Escola Régia (Cadeira de Latim)  
Titular Queiroz Osório 

1838-1860 

1ª Escola Normal de Caetité 1898 (início de funcionamento) - 1903 
Escola Primária Complementar (Estadual) Escola foi transferida da cidade no 

início do século XX. 
Escola Primária Masculina (Estadual) 
Resp. Professor Camilo Prisco da Silva 

Sem Data. 

Escola Primária Feminina (Estadual) 
Resp. Jovina Margarida da Trindade Novais 

Sem Data. 

Escola Primária Municipal Mista 
Prof. Maria Teodolina Neves Lobão 

Criada em 1910. 

Ateneu Caetiteense  
Resp. Pedro Moura 

  Funcionou até 1907. 

Escola Americana 
Reverendo Dr. Henry Mc Call. 

1911-1926. 

Instituto São Luiz Gonzaga de Caetité 
(masculina) 

1912-1925. 

Colégio Imaculada Conceição (feminino) 1919-1925. 
Fonte: Elaborado pela autora com base em informações de Reis (2018), Santos (1995) e Matos, 
Fraga e Marta (2020). 
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O cenário educacional de Caetité lhe posicionava entre as cidades do 

interior da Bahia como um lugar de destaque. Podemos confirmar essa 

afirmação pela declaração do ex-Deputado Federal Haroldo Borges Rodrigues 

Lima, no I Seminário Anual sobre Anísio Teixeira, realizado no dia 17 de agosto 

de 2019 na Casa Anísio Teixeira, localizada no município de Caetité. Em seu 

discurso sobre o educador em debate, mencionou: “Havia duas Escolas 

Americanas na Bahia, uma em Salvador, outra em Caetité, também havia 

apenas duas Escolas Jesuítas na Bahia, uma em Salvador outra em Caetité”. Sua 

afirmação evidencia a grande influência política e contatos importantes que o 

município mantinha para garantir a formação educacional de sua população. 

Apesar da existência desses espaços de formação, havia momentos de 

dificuldades para o funcionamento das escolas. Sobre a instalação do Colégio 

Jesuíta, por exemplo, Matos e Marta (2017, p. 1266) relatam: “[...] Monsenhor 

Luís já havia mobilizado a população do em torno [...], contudo, passada a 

alegria da acolhida, apareceram as dificuldades de ordem física, financeira e 

política a serem enfrentadas por eles em Caetité”. Para Matos e Marta (2017), 

muitas vezes a falta de recursos e questões de infraestrutura limitavam o 

trabalho e, por parte das famílias dos alunos, havia dificuldades com a 

manutenção de mensalidades e a compra de materiais didáticos. 

1.3 - A cultura local 

 

 Caetité contava ainda com uma população adepta à leitura e no início do 

século já existia na cidade espaços de leitura. Dentre eles podemos destacar a 

Biblioteca Magalhães, pertencente ao Sr. Otoni Magalhães, fundada em 1916; 

funcionava em espaço próprio na Rua 2 de Julho. Outros espaços de leitura 

abertos ao público eram o Club Caetiteense e a biblioteca da Associação União 

Operária Beneficiente que promovia a circulação da cultura escrita na cidade. 

Como podemos perceber, nesse fragmento de texto é descrita pelo jornal A 

Penna a movimentação desta última biblioteca em fevereiro de 1912: 

Foi visitada a bibliotheca por 210 pessoas, sendo consultadas 128 
obras, resvistas e jornaes. Foram emprestados 47 volumes, voltaram 
38 e restam 9 no emprestimo. Foram recebidos 18 livros offerecidos 
pelos Ilmos. Srs.: Capitão Francisco de José de S. Anna. 2- Dr. Nelson 
C. de Senna, de B. Horisonte, 2- Tenente Raymundo Pereira Chaves, 1- 
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A Sociedade Benef. União das Classes de Itabuna, 1 e um extatuto -
União Cristã da mocidade de Lisboa, 2- Capitão José Pereira da Costa 
Zuca, 1-Capitão Adelino Rodrigues dos Santos, 1-Ministerio da 
Agricultura, Rio de Janeiro, 2 –Gemeninno Coelho dos Santos, 2- 
Colegio Sallesiano S. Rosa, de Nicteroy, 2 e um Almonack illustrdo. 
Recebeu mais jornaes revistas de diversas procedências. Pedem-nos 
agradecer aos cavalheiros que tanto vão concorrendo para a vida e 
desenvolvimento dessa útil bibliotheca (A PENNA, 14 de dezembro 
de 1912, nº116, Anno V, p. 2 apud REIS, 2013, p. 6). 

 

Acrescemos a este rol a biblioteca da Escola Normal que constituiu 

também um dos espaços de leitura existentes em Caetité no final do século XIX 

e início do século XX. Segundo Reis (2013), seu acervo era composto de doações 

feitas por moradores da cidade que tinham um melhor poder aquisitivo, 

professores, vigários, senhoras de caridade, políticos locais, etc. A biblioteca do 

Centro Espírita, fundada em 1919, foi outro espaço de leitura que contou com a 

formação do seu acervo, especialmente, pela doação do seu fundador, Aristides 

Spínola Teixeira (Tio de Anísio S. Teixeira por parte de mãe). 

Além das bibliotecas de acesso à comunidade, havia ainda as bibliotecas 

particulares. Reis (2013) descreve que os principais acervos privados eram 

pertencentes a João Gumes4. Seu acervo dispunha de livros em diversas áreas 

do conhecimento, especialmente literatura nacional e estrangeira, história, 

doutrina espírita, entre outros. A biblioteca de Marcelino Neves que era 

professor de Pedagogia na Escola Normal e colaborador do Jornal A Penna; a 

biblioteca do Dr. Deocleciano Teixeira que além de livros também possuía 

periódicos; o acervo do Coronel Cazuzinha que dispunha até de livros 

franceses; e a biblioteca do professor Alfredo José da Silva, rica em livros 

instrucionais e pedagógicos. Todos os espaços de leitura acima mencionados 

sinalizam que a cidade dispunha de uma população de leitores consumidores 

de diversas literaturas. 

                                                             
4 João Antônio dos Santos Gumes (Caetité, 10 de maio de 1855 — 29 de abril de 1930)  foi  um 

escritor, jornalista e  pesquisador brasileiro. Por sua produção de época e ideias inovadoras, é 

objeto de vários estudos acadêmicos. Fundador do Jornal A PENNA, no final do século XIX, 

constitui-se em importante acervo a registrar os primeiros anos da república, no sudoeste 

baiano. 
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O que corrobora com essa condição de diversidade literária é a ideia de 

que a constituição desses acervos não era algo fácil de se construir, até porque 

livros impressos eram em geral consumidos por pessoas letradas, possuíam um 

preço relativamente caro e não costumavam ser objeto de consumo de pessoas 

não alfabetizadas e/ou pertencentes à cidadãos de baixa renda. Portanto, os 

acervos privados pertenciam às famílias ricas e os espaços abertos eram 

mantidos por patrocinadores relacionados à política, professores e religiosos. 

Além de todas as práticas cultivadas pela população local, sejam nos 

costumes de leitura, alimentares, religiosos e culturais, havia ainda a fama 

disseminada na região e que prosseguia à capital com a passagem de visitantes 

pela cidade, dos adjetivos que estes concediam ao lugar, como “Princesinha do 

Sertão” e também “Corte do Sertão”. Como podemos verificar na imagem 

abaixo do Jornal A Penna que extraiu esta informação do Diário da Bahia: 

Figura 02 - Caiteté, A Princesa. 

 
Fonte: A Penna, 09 de abril de 1925, nº 341, anno XIV, p.15. 

                                                             
5 Caiteté, A Princesa _ Caiteté, é no alto sertão da Bahia, um grande centro cultural de irradiação civilisadora. Desde os 

tempos imperiaes que a sua fama de “Princesa do Sertão” corre mundo, e bem hoje a linda cidade que soube manter e 
conservar através dos tempos, das agitações e da contagiosa decadência, que feriu de morte tantos centros principaes da 
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Como pode ser notado na citação acima, Caetité era um município que 

apresentava boas condições de desenvolvimento, considerada “centro cultural”, 

mesmo com sua localização sertaneja. Segundo Pires (2011, p. 155): 

Essa riqueza, advinda de sua privilegiada situação, possibilitou-lhe 
uma precoce aparelhagem urbana: Correios (1832), Telégrafo (1896), 
Typographia (1897), Água Encanada (a partir de 1919), Luz Elétrica 
(1925) e Banco do Brasil (1943).  

Ter luz elétrica e água encanada, ainda que na região central da cidade, 

era algo de muita importância para a época. Demonstrando certa organização 

política e econômica em promover algumas dessas aquisições para o progresso 

da cidade, o que fortaleceu o título de “Princesinha do Sertão”, enfatizado por 

sua organicidade e cultura local que a distinguia das demais cidades do 

sudoeste baiano. 

1.4 - A Typographia e o telégrafo 

 

Além dos elementos de comunicação e leituras elencados anteriormente, 

incorporam à lista a criação dos jornais de comunicação que circularam na 

cidade de Caetité. O jornal A Penna criado por João Gumes em 1896, funcionou 

até o ano de 1943 com grande destaque. Através de suas publicações ficaram 

evidentes as inúmeras ações políticas, culturais, religiosas e comerciais e seu 

livre acesso à população elitizada. A partir de sua tipografia saíam diversos 

impressos. De acordo com Reis (2018), na relação desses impressos encontram-

se Filhinha (1900-1901), Lápis (1903), O Bem-te-vi (1912-1914), Lux (1913-1933), O 

Arrebol (1914-1920), O Horizonte (1916-1918), Correio de Caeteté (1916), A Evolução 

(1917-1918), O Pharol (1917-1918), Boletim Interparochial (1926-1930), Tesoura 

(1927), Revista de Educação (1927-1928), Democrata (1928) e O Ideal (1930). Suas 

edições eram quinzenais ou mensais. Apenas a Revista de Educação era bimestral. 

Diante de décadas de funcionamento da tipografia do jornal A Penna e 

seus variados impressos, podemos concluir que a sociedade caetiteense era 

                                                                                                                                                                                   
actividade e do commercio interior. Ainda hoje, Caiteté é sobretudo uma cidade de distincta elegância social. A sua 
sociedade conhece melhor o Rio do que a Bahia. É a “urba” sertaneja onde o ambiente do conforto e da civilidade é mais 

distincto e fino, a que já se firmou como centro sertanejo por excellencia e irradiação cultural. Com os seus Collegios, o 
seu bispado, e da tenacidade com que os seus habitantes a mantém nessa supremacia antiga e brilhante temos agora 

uma inconfundível prova da illuminação electrica que, bastando-se ao seu modelar abastecimento de água, ainda mais a 
destaca das outras cidades do interior. Afastada dos transportes rápidos, mas favorecida por condicções naturaes de 
clima e salubridade e por uma política, que, salvo intermitências rápidas, foi sempre eminentemente ciosa do progresso 

e da dignidade local, ella ainda agora nos dá a confirmação dos seus altos destinos e a segurança da sua marcha 
ininterrupta para um progresso ainda maior. (Extr. do Diario da Bahia). 
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consumidora desses jornais. A elite letrada o tinha como uma das formas de 

entretenimento, enquanto as demais classes da população utilizavam-no para 

manterem-se atualizadas sobre política e assuntos da capital que não chegavam 

tão facilmente ao conhecimento da população. A sua circulação durante anos, 

nos permite inferir que a população gostava de leitura e que mesmo aqueles 

que não sabiam ler, poderiam ser considerados leitores/ouvintes sob a 

perspectiva de Carlos Ginzburg (1987) em sua defesa sobre circularidade do 

conhecimento. 

A partir dos elementos presentes no contexto social caetiteense daquele 

período, que estava composto por escolas, bibliotecas, jornais, comércio, 

encontros religiosos de variadas denominações (católicos, espíritas e 

protestantes) e, identificando ainda uma conjuntura política atuante, é que 

consideramos necessário pautarmos nossa discussão de acordo com Ginzburg 

(1987) que faz análise sobre a cultura dominante e a subalterna, defendendo a 

existência da circularidade cultural; admitindo, uma influência recíproca entre 

essas culturas. Nessa perspectiva, Silva (2017, p. 73) afirma que a circularidade 

cultural: 

[...] defendida pelo historiador Carlo Ginzburg como sendo a 
dinâmica dialógica entre os níveis culturais pertencentes ao erudito e 
popular em que, tanto os elementos culturais das classes dominantes 
quanto os elementos das classes subalternas, mantém uma relação 
entre si, filtrando à sua maneira os elementos pertencentes às suas 
respectivas classes, de modo que houvesse uma interação cultural 
entre as duas culturas. 

A interação cultural promovida por classes subalternas e dominantes é 

vigente no ambiente escolar e assume um “relacionamento circular feito de 

influências recíprocas, que se movia de baixo para cima, bem como de cima 

para baixo” (GINZBURG, 1987, p. 13). Essa troca de informações, concepções e 

comportamentos moldam o estudante enquanto cidadão e profissional. Nesse 

sentido, compreender a presença dessas influências gestadas no meio social,  

sobretudo como a educação escolar participava dessa ação é fundamental para 

sistematizarmos parte dos saberes. Por isso, buscaremos, por meio desta 

investigação, explorar de que forma a Escola Normal de Caetité colaborou e 

promoveu a interlocução dos saberes no desenvolvimento da formação. Para 

tanto, é necessário discorrermos a sua participação nesse processo desde sua 
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criação. 

1.5 - A Escola Normal de Caetité (1926-1961) 

Para iniciarmos uma abordagem sobre a Escola Normal de Caetité, 

decidimos inicialmente tecer uma breve exposição sobre o surgimento desses 

espaços de formação de professores. Segundo Saviani (2009), a necessidade de 

formar profissionais a fim de educar, já existia desde muito tempo: 

A necessidade da formação docente já fora preconizada por 
Comenius, no século XVII, e o primeiro estabelecimento de ensino 
destinado à formação de professores teria sido instituído por São João 
Batista de La Salle em 1684, em Reims, com o nome de Seminário dos 
Mestres (Duarte, 1986, p. 65-66). Mas a questão da formação de 
professores exigiu uma resposta institucional apenas no século XIX, 
quando, após a Revolução Francesa, foi colocado o problema da 
instrução popular. É daí que deriva o processo de criação de Escolas 
Normais como instituições encarregadas de preparar professores. A 
primeira instituição com o nome de Escola Normal foi proposta pela 
convenção, em 1794 e instalada em Paris em 1795. Já a partir desse 
momento se introduziu a distinção entre Escola Normal Superior para 
formar professores de nível secundário e Escola Normal 
simplesmente, também chamada Escola Normal Primária, para 
preparar os professores do ensino primário (SAVIANI, 2009, p. 143). 

Conforme exposição acima, ao serem criadas essas escolas já teriam duas 

denominações que serviam para distinguir seus ramos de atuação, sendo a 

Escola Normal Superior destinada a formar profissionais com habilitação para 

lecionar no ensino secundário e Escola Normal ou Escola Normal Primária para 

indicar àquele professor, que estaria habilitado para atuar numa escola 

primária. No Brasil, a implantação dessas escolas surge posteriormente. De 

acordo com Saviani (2009, p. 143-144): 

No Brasil a questão do preparo de professores emerge de forma 
explícita após a independência, quando se cogita da organização da 
instrução popular. A partir daí, examinando-se a questão pedagógica 
em articulação com as transformações que se processaram na 
sociedade brasileira ao longo dos últimos dois séculos, podemos 
distinguir os seguintes períodos na história da formação de 
professores no Brasil: 1. Ensaios intermitentes de formação de 
professores (1827-1890). Esse período se inicia com o dispositivo da 
Lei das Escolas de Primeiras Letras, que obrigava os professores a se 
instruir no método do ensino mútuo, às próprias expensas; estende-se 
até 1890, quando prevalece o modelo das Escolas Normais. 2. 
Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-
1932), cujo marco inicial é a reforma paulista da Escola Normal tendo 
como anexo a escola-modelo. 3. Organização dos Institutos de 
Educação (1932- 1939), cujos marcos são as reformas de Anísio 
Teixeira no Distrito Federal, em 1932, e de Fernando de Azevedo em 
São Paulo, em 1933. 4. Organização e implantação dos Cursos de 
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Pedagogia e de Licenciatura e consolidação do modelo das Escolas 
Normais (1939-1971). 5. Substituição da Escola Normal pela 
Habilitação Específica de Magistério (1971-1996). 6. Advento dos 
Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais Superiores e o 
novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006). 

A necessidade de formar professores, conforme apresenta Saviani (2009), 

tem atravessado gerações, e em cada período podemos notar mudanças nas 

políticas educacionais, que, norteadas por ideias de renovação, mobilizavam a 

sociedade, no sentido de reivindicar reformas e melhorias para o 

desenvolvimento dos processos educacionais vigentes. O autor ainda 

argumenta que a Reforma da Instrução Pública do estado de São Paulo em 1890, 

foi imperiosa para definir os caminhos de expansão, organização curricular, e 

preparação didático-pedagógica dos futuros professores. “Essa reforma da 

Escola Normal da capital se estendeu para as principais cidades do interior do 

estado de São Paulo e se tornou referência para outros estados do país” 

(SAVIANI, 2009, p. 145). 

Nesse movimento de reformas sobre a instrução pública no país, 

estabeleceu-se a necessidade de multiplicar desde o número de escolas, como 

também o número de profissionais habilitados. Podemos observar pelo que 

argumenta Saviani (2009), que os frutos alcançados pela reforma paulista 

possibilitaram refletir, ainda que superficialmente, sobre a qualidade dessa 

formação. No segundo momento, adentra-se numa discussão acerca as ideias 

pedagógicas com um olhar mais cuidadoso sobre o ensino tradicional e a escola 

ativa, visando contemplar os anseios e necessidades formativas de futuros 

professores primários. 

A reinstalação da Escola Normal de Caetité (1926) foi precedida de anos 

de entraves políticos. Embora a sociedade da região almejasse tal conquista, a 

escola de formação de professores só foi possível ser implantada após a posição 

promissora da família Teixeira com as lideranças governamentais vigentes, na 

qual, conforme já mencionamos e também descreve Rocha (2019), Anísio 

Spínola Teixeira recebe convite pelo então governador do estado, Sr. Francisco 

Marques de Góes Calmon, para assumir o cargo de Inspetor Geral do Ensino na 

Bahia: 

Nomeado Inspetor Geral do Ensino, na Bahia, em 1924, Anísio 
Teixeira logo se torna um dos mentores intelectuais do grupo de 
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dirigentes que, em vários estados brasileiros, foram pioneiros na 
renovação da educação entre nós, em estreito contato, tanto dentro 
quanto fora do Brasil, com os principais formuladores do movimento 
da Escola Nova (ROCHA, 2019, p. 27). 

Num discurso proferido pelo Dr. João Augusto de Lima Rocha, no I 

Seminário Anual sobre Anísio Teixeira realizado no dia 17 de agosto de 2019, na 

Casa Anísio Teixeira, localizada no município de Caetité, este argumentou que 

após assumir suas funções políticas de Inspetor Geral de Ensino, Anísio  

Teixeira buscou construir um projeto educacional no estado que pudesse 

ampliar a oferta de ensino e que garantisse um trabalho educacional de 

qualidade. As escolas deveriam possuir professores habilitados e com 

conhecimento para exercerem a profissão. O estado não tinha essa mão de obra 

qualificada disponível e teria que investir neste nível de formação. 

Para tanto, de acordo com Rocha (2019, p. 27), “Financiado pelo governo 

baiano, Anísio vai à Europa, em 1925, para conhecer os sistemas escolares de 

alguns países do continente e, em 1927, faz a primeira viagem aos EUA, com o 

mesmo objetivo.”. 

Rocha (2019), conta que, em 1928, Anísio Teixeira retorna aos Estados 

Unidos para fazer pós-graduação no Teachers College da Universidade de 

Colúmbia, durante o período da influência renovadora de John Dewey na 

educação norte-americana. Suas pesquisas aliadas ao cargo de Diretor Geral de 

Instrução que ocupava e, especialmente, a consolidação da reforma da 

educação baiana aprovada em 1925, reverberou no entendimento filosófico, 

estrutural, gerencial, político e pedagógico na condução das atividades 

relacionadas ao ensino que deveriam ser desenvolvidas dentro dos espaços 

escolares baianos, pois: 

[...] permitiu ampliar as vagas no ensino primário, secundário e 
profissional, não somente na capital, mas também no interior do 
estado além de iniciar o processo de interiorização da administração 
das escolas e da formação e qualificação do professorado. (ROCHA, 

2019, p. 29). 

Além dos aspectos mencionados acima que buscaram disseminar a oferta 

do ensino público no estado da Bahia, a gestão do governador da época, Dr. 

Francisco Marques de Góes Calmon, realizou a implementação de projetos que 

refletiam a filosofia política que pairava no âmbito nacional, referente à 
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educação. Dentre esses projetos destacamos a: 

Reorganização do sistema de ensino público do Estado da Bahia por 
Anísio Teixeira deu-se através da Lei nº 1.846, de 14 de agosto de 1925, 
que aprovou a Reforma do Ensino Público, bem como o Decreto nº 
4.218, de 30 de dezembro de 1925, que regulamentou o ensino 
primário e normal (OLIVEIRA, 2012, p. 29). 

A reforma no sistema educacional do ensino público no estado da Bahia 

aconteceu não apenas em decorrência da gestão de um novo grupo político 

administrativo, mas sobretudo, a partir das discussões e medidas relacionadas à 

educação que vinham sendo adotadas por outros estados também. A primeira 

reforma no sistema educacional foi implementada no estado de São Paulo, por 

Antônio de Sampaio Dória, em 1920. Nos anos seguintes, conforme Ribeiro 

(1993, p. 20) afirma: 

De 1920 a 1929, teremos reformas educacionais estaduais a nível 
primário: a de Lourenço Filho, no Ceará, em 1923; a de Anísio 
Teixeira, na Bahia, em 1925; a de Francisco Campos e Mário 
Casassanta, em Minas Gerais, em 1927; a de Fernando Azevedo, no 
então Distrito Federal, em 1928; e a de Carneiro Leão, em 
Pernambuco, também em 1928. Podemos falar numa "aliança" entre os 
modelos educacional e econômico-político. 

Nesse cenário de revisão do sistema educacional que acontece numa 

movimentação de lideranças políticas e educacionais, gradualmente, as 

reformas são empreendidas em diversas regiões numa interlocução de 

pensamentos voltados para a ampliação da oferta do ensino, adotando para 

tanto, medidas como descentralização ou interiorização do ensino. Como 

resultado dessas ações, Caetité pôde ser contemplada para implementação de 

parte dos propósitos reformistas. 

Dentro dessas reflexões, alguns fatores colaboraram para ofertar a 

Caetité uma escola de formação de professores. A partir das leituras e análises 

que realizamos acerca do contexto de implantação da Escola Normal, 

percebemos que não se tratava simplesmente de uma vontade e condição 

política favorável, conforme pode parecer. Dentre os aspectos que contribuíram 

para a reinstalação da Escola Normal, destacam-se: a localização geográfica do 

município que pertence à região sertaneja e carecia de uma escola desse porte e 

com essa finalidade; a cultura local, tendo em vista o fato de ser um município 

que já possuía bibliotecas, jornais em circulação e outras escolas, inclusive uma 

escola normal, embora extinta; e o acolhimento necessário por parte da 
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população. O conjunto desses fatores possibilitou à cidade ser o melhor lugar 

para a implantação. 

Mediante algumas leituras que realizamos sobre a história de Caetité, 

observamos que, paralelo aos acontecimentos políticos, reformas de instrução 

pública e toda conjuntura que envolvia tais discussões no cenário educacional 

do país, essa cidade abrigava influências ideológicas dos pensadores 

intelectuais e educadores locais que nutriam as aulas ministradas no município. 

Encontravam-se em funcionamento na cidade uma Escola Jesuíta, uma Escola 

Americana e um Centro Espírita. Ainda nesse contexto, havia na localidade a 

circulação da visão progressista, advinda da Proclamação da República que 

conforme afirma Menezes e Santana (2012), apresentou uma legislação, a 

Constituição Brasileira de 1891, a qual previa: 

[...] a separação entre o Estado e a Igreja; ao mesmo tempo, prevê a 
liberdade de cultos; a liberdade de ensino, desde que na 
conformidade da legislação. Assim, retira-se da Igreja Católica o 
caráter de parceira principal na atividade de educação do Estado 
Brasileiro (MENEZES; SANTANA, 2012, p. 02). 
 

Ou seja, interpretamos que Caetité já atendia diferentes públicos, 

divergências ideológicas não impediram, ao contrário, permitiram a 

implantação de escola católica (Collégio São Luiz Gonzaga) e protestante 

(Escola Americana), além da parcela populacional que estudava a Doutrina 

Espírita, mesmo não sendo em estabelecimentos escolares. Sua educação já não 

estava restrita à formação jesuíta. Muito mais do que isso, havia sobretudo um 

espaço de afloramento intelectual, no qual estabelecimentos formativos com 

filosofias distintas promoviam o desenvolvimento e fortalecimento das práticas 

educacionais. 

Neste cenário, pensar sobre a importância do ensino, era refletir sobre 

seu impacto na sociedade. Enquanto sua oferta fosse limitada, o papel das 

escolas de oportunizar conhecimento não cumpriria seu vital significado. 

Contudo, a reinstalação da Escola Normal (escola de formação de professores), 

poderia ser desejo de constituir e formar uma gama de profissionais que 

imprimisse uma identidade para a população letrada e que abrangesse uma 

assistência ampliada na oferta de ensino, haja vista que diminuiria em parte a 

carência de profissionais habilitados no sertão. Nesse sentido, verificamos uma 
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preocupação acerca da instrução, manifesta pelo Jornal A Penna apresentado no 

trecho a seguir: 

Um povo ignorante no qual prepondere o analphabetismo é incapaz 
de progredir. A ignorância crassa acarreta a um meio social a 
desharmonia a incomprehensão dos deveres que competem a cada 
um dos indivíduos, [...] A dissolução dos costumes, a ausência do 
respeito mútuo, o egoísmo, as discórdias, a desorganização do 
trabalho, a vadiagem, o banditismo, e tantos outros males que nos 
affligem, decorrem da ignorância que media entre nós; é criada 
crescente porcentagem de analphabetos que; por cada dia que se 
passa vae tudo avassalando e destruindo, aniquilando 
assustadoramente. Quanto mais distantes da nossa Capital, tão 
extenso é o nosso Estado, mais nos achamos privados dos meios de 
combater essa verdadeira calamidade [...] A diffusão de professores 
competentes entre nós era, pois, uma das mais urgentes necessidades 
no sentido de ser debellado um mal de tão perniciosas consequências 
[...] Eis porque a Eschola Normal que em breve vae ser installada 

entre nós é um bem precioso que devemos agradecer [...] Será ella 
formadora de bons mestres, bons profissionais em muitos gêneros 
de trabalho honestos e lucrativos, e também de bons esposos, bons 
paes e bons cidadãos, e elevará o caracter daquelles que se esforçarem 
por aprender procurando com firmeza perseverança e boa vontade, 
conquistar um diploma que lhe será um thesouro de inestimável 
valor (A PENNA, 05 de março de 1926, grifos nossos). 

Assim, uma corrente desenvolvimentista norteou os acontecimentos de 

modo que antes mesmo da inauguração da escola em questão, a cidade já havia 

recebido correspondência do Diretor de Instrucção para realizar exames de 

admissão para a primeira turma da segunda Escola Normal de Caetité, como 

pode ser visto abaixo: 

Figura 03 - Eschola Normal. 

 

Fonte: Jornal A Penna, 11 de março de 1926, Anno XV, núm. 369, p.1.6 

                                                             

6 Eschola Normal: Inscricções para matrícula. Os pretendentes não percam tempo. A inscricção está aberta. O Inspector 
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Realizada a etapa de seleção dos estudantes, os trabalhos voltaram-se 

para a articulação da cerimônia de inauguração da segunda Escola Normal de 

Caetité, ocorrida em 21 de abril de 1926. A oferta do curso normal a partir de 

sua implantação foi estruturada em classes mistas. Porém, segundo Reis (2007), 

sempre que possível organizavam as turmas com separação de rapazes e moças. 

Em relação ao evento oficial de abertura da unidade de ensino, o Jornal A 

Penna, destaca como foi celebrado: 

Começou a cerimônia da inauguração por uma missa solenne, 
celebrada pelo Exmo. Monsenhor Vigário Capitular. A linda capella 
construída pelos padres jesuítas no vasto corpo do edifício adquirido 
pelo Governo, achava-se ornamentada a capricho, enflorada e 
illuminada. Compareceu a nossa fina flor da nossa modesta sociedade 
representada por cavalheiros e senhoras distintas, todas as 
auctoridades, corpos docentes e discente da Eschola Normal, das 
Complementares e Elementares Annexas, das demais da cidade; os 
funccionários do Instituto, o Delegado Escholar, os Capitães do 19 
Bat.e da Polícia Cearense com os mais officiais que se achavam de 
passagem pela cidade e o Tenente da Polícia Bahiana aqui destacada, 
representando esta corporação militar, e representantes de todas as 
classes e da impressa daqui. Depois do meio dia, no amplo salão 
destinado às sessões da congregação, reunida a mesma numerosa 
assistência e grande número de pessoas do povo, tomou assento no 
topo da mesa o Director Geral de Instrucção do Estado, ladeado pelo 
Director da Eschola, Dr. Edgard Pitangueira e pelo Secretário, 
ocupando os assentos lateraes todo o professorado presente e os 
Inspectores Escholares Mons. Bastos e o professor Deoclecio Silva (A 
PENNA, 29 de abril de 1926). 
 

A partir das publicações do Jornal A Penna, acerca da cerimônia de 

inauguração e da realização do exame de admissão, é evidenciado que a Escola 

Normal de Caetité abrigava além do curso normal, as Escolas Complementares, 

Elementares e Infantil Anexas. Estas duas últimas responsáveis pelo ensino 

primário e jardim de infância, respectivamente -  as quais serviam de campo 

para as atividades de prática de ensino. 

Ainda relacionado à ocasião de inauguração, os participantes puderam 

                                                                                                                                                                                   
Regional recebeu o seguinte telegramma para o qual chamamos a attenção das mocinhas e mancebos que  se queiram 

matricular no primeiro anno da Eschola Normal. Delle verão também os paes de família que os cursos do ensino 
elementar infantil vão ser abertos e que a inscripção para matríclua das creanças deve ser feita dentro do mesmo prazo. 

Eis o telegramma: Bahia, _9 Prof. Deoclecio Silva. Abri as inscripções para matrícula e exames de admissão a completar 
o primeiro anno da Normal até o dia 20 e cursos da eschola elementar infantil até a mesma data. Cordeaes Saudações, 

Anísio Teixeira, Diretor de Instrucção. Já no passado número muito dissemos e explicamos sobre a grande conveniência 
da Eschola Normal e, aquelles que não leram o que escrevemos, pedimos séria meditação sobre o que ali expozemos. 
Sem perda de tempo devem inscrever-se os candidatos à Eschola Normal e habilitar-se a matricularem-se nella não só 

para os cursos propriamente della como dos preparatórios que ministra a Eschola complementar, caso o pretendente 
não disponha de diploma de habilitação para uma ou outra. Pedimos attenção para o que acima fica exposto. João 

Gumes. 

 



46 

contemplar presencialmente o discurso do Dr. Anísio Teixeira, Diretor Geral da 

Instrucção, que declarou o projeto de Escola Normal pretendida pelo Governo 

do Estado para Caetité. De modo que decidimos fragmentar parte a parte o 

discurso para realizarmos reflexões sobre sua fala, tendo em vista o fato das 

informações contidas nele, contemplar ideias pedagógicas, entrelaçando 

metodologia, didática e psicologia, políticas educacionais, descentralização 

educacional, modelos de escola (nova e tradicional) e o cuidado em adotar tais 

modelos, escola sertaneja, formação acadêmica, moral e intelectual do 

professor. Além disso, abordava características e aptidões que o futuro docente 

deveria desenvolver para sua gênese, bem como o que os estudos e o trabalho 

de pesquisadores apontavam para o cenário educacional da época, tomando 

como base experiências educacionais de países desenvolvidos. Esse discurso foi 

publicado no ano seguinte, 1927, na Revista de Educação Orgam da Escola Normal 

de Caiteté, Anno I, Núm. I, (01/1927), o qual passamos a analisar: 

Minhas Senhoras  
Meus Senhores 
A festa que hora nos congrega deve ter para o sertão um significado 
alto e nobre. 
Vimos installar a escola Normal de Caiteté, um noviciado de 
professores e de mestres, que, mais tarde, sahirão pela terra sertaneja 
a ensinar e a educar. 
Há muitos annos neste mesmo local, se erguia um edifício de uma 
outra escola da mesma natureza, que a decisão dos governos 
anteriores julgou dever supprimir. 
Se não nos cabe no momento fazer o processo deste acto público, 
compete-nos, antes de qualquer outro passo, levantar o legado dessa 
lembrança e nos deter no dever piedoso de saudar aquelles que, antes 
de nós, aqui trabalharam pelo mesmo fim. 
Muitos delles já morreram, mas, uns e outros nos acompanham hoje 
applaudindo o nosso acto. 
E nós os acompanhamos, também, no pensamento e no coração, 
ligando o nosso emprehendimento ao antigo emprehendimento 
desses antecessores, afim de que a nascente escola normal se 
enriqueça com os brilhos e as penas desse passado. Vamos, pois, os 
que intentamos dar os nossos esforços a esta fundação, continuar uma 
obra, que largos annos interromperam. 
A experiência feita, como alicerce poderoso, sustentará o edifício que 
o nosso trabalho e a nossa tenacidade há de erguer no sertão. 
(TEIXEIRA, 1927, p. 5-6). 

Anísio Teixeira inicia seu discurso adotando esta frase: “A festa que hora 

nos congrega deve ter para o sertão um significado alto e nobre.” (TEIXEIRA, 

1927, p. 5). Tal fato revela quão importante e ilustre torna-se Caetité por abrigar 

uma escola de formação de professores. O estado da Bahia, representado pelo 
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Diretor Geral de Instrução assumiu a tarefa de organizar uma reforma no 

sistema de ensino, visando sua ampliação, viabilidade e descentralização para 

alcançar o maior contingente de territórios e públicos atendidos, o que sugere 

uma parcela árdua do que seria sistematizar as escolas baianas. 

Nesse sentido, as escolas de formação de professores constituíam-se, em 

primeiro lugar, num grande passo na tentativa de ampliar a oferta de ensino. 

Ao proferir a frase em destaque do discurso de abertura, podemos inferir que 

sua ação não significava apenas um ato inaugural, mas acima de tudo, um 

marco, um compromisso assumido de interiorizar os espaços educacionais e 

atender uma parcela da população baiana que ficava à margem: o sertão. A 

implantação da Escola Normal era de imenso significado. Justificava ser 

comemorado, seja pela população que recebia, ou pelo governo que oferecia. 

O discurso apresentado faz referência ao funcionamento da primeira 

Escola Normal que outrora a cidade havia recebido e que por decisão política 

teve suspensa suas atividades. Notamos ainda, que sua narrativa relata a 

importância do seu funcionamento, de modo que todos os profissionais 

deveriam ali se sentir e estar representados como colaboradores importantes 

para referendar o que seria reiniciado.  

Em relação às propostas de governo: 

A Escola Normal de Caiteté, não é na atividade que percorre, hoje, 
todos os serviços públicos do estado um facto isolado e sem alcance. 
Quem se demorar no estudo da orientação do actual Governo, logo 
perceberá que é mais uma peça que se monta, no organismo do 
público serviço, que se adapta e se prende ao programma geral. 
Na complexidade dos problemas administrativos bahianos a 
demasiada convergência para Capital do Estado, das energias de 
todos os Governos, estava a exigir de uma administração consciente a 
decentralisação de seus objetivos. 
Se, entre nós, a unidade administrativa deve existir como uma 
condição de força e de superioridade technica do orgam propulsor de 
qualquer serviço, essa unidade não deve impedir a variedade do 
modo por que devemos satisfazer às diferentes zonas do nosso 
Estado. (TEIXEIRA, 1927, p. 6). 

Ao mencionar o trabalho do governo, refere-se à importância de ações 

políticas que contemplem a descentralização do ensino, bem como os demais 

serviços à sociedade para atender uma maior quantidade de territórios do 

estado. Nessa perspectiva, Caetité tornava-se exemplo de que a gestão 

governamental ali representada considerava importante a instalação de escolas 
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no interior do estado. 

Desse modo, o contexto da descentralização foi apresentado: 

Sob o ponto de vista do serviço escolar, mas accentuadamente se 
percebe o fito dessa preoccupação decentralizadora. 
A Escola, como é entendida modernamente, para falarmos em 
linguagem mathemática, deve ser funcção do meio onde se vae 
installar. A centralisação administrativa desse serviço, laço 
imprescindível à fortaleza de sua acção deve ser amplo e ágil para 
permitir todas as modificações que as circumstâncias da região 
exigirem. 
Os objectivos do ensino variam em cada região e o olhar vigilante da 
administração central a todos deve reconhecer e a todos satisfazer, 
contrabalançando a centralização administrativa pela perfeita 
decentralização pedagógica. 
Por isto, servir, não somente à zona do recôncavo, mas, à zona 
sertaneja e serví-la adequadamente. É essa a preoccupação do 
governo, que, hoje, vamos satisfazer, em uma grande parte, com a 
installação da primeira escola normal official do interior do Estado. 
Caetité foi escolhido para constituir o centro de uma vasta zona 
sertaneja em matéria de ensino público. (TEIXEIRA, 1927, p. 6, grifos 
nossos). 

Anísio descreve a descentralização como algo mais profundo do que 

simplesmente oferecer ensino em variadas zonas territoriais. Ele afirma que “a 

Escola, como é entendida modernamente, para falarmos em linguagem 

mathemática, deve ser funcção do meio onde se vae installar” (TEIXEIRA, 1927, 

p. 6). O discurso utiliza o termo “função”, buscando promover através dessa 

fala, o pensamento de que a escola deve conhecer os fatores que circundam seu 

ambiente, reconhecendo seu público e a sociedade na qual está inserida para 

cumprir o dever de atendê-la mediante seus anseios e necessidades. E, nessa 

tarefa, ser “ágil para permitir todas as modificações que as circumstâncias da 

região exigirem” (TEIXEIRA, 1927, p. 6). Ou seja, deve haver uma preocupação 

e o cuidado em contemplar a realidade local, considerando as diversidades 

existentes, sua identidade cultural e as peculiaridades que possam existir. Nesse 

sentido, menciona ainda: “contrabalançando a centralização administrativa pela 

perfeita decentralização pedagógica” (TEIXEIRA, 1927, p. 6). Uma proposta que 

atenda os circuitos de oferta de ensino, respeitando o que é proposto pela 

administração central e reorganizando suas atividades mediante a 

disponibilidade dos recursos legítimos encontrados na região. 

Acerca do papel da Escola Normal como centro de difusão de uma nova 

mentalidade pedagógica, aponta que: 

Aqui, é que, se vão processar os novos methodos e os novos 



49 

enthusiasmos com que não somente se há de diffundir a instrucção, 
mas reformar a escola. 
A escola normal vae ser o centro irradiador de novos professores e de 
uma nova mentalidade pedagógica. Em volta deste centro, se 
aggruparão todas as obras escolares tendentes a dar ao ensino o rigor 
scientífico moderno e o critério nitidamente regional que devemos 
exigir. 
Centro de estudos e centro de enthusiasmo, a nossa escola normal 

deverá ser um verdadeiro orgam de propulsão pedagógica.  

(TEIXEIRA, 1927, p. 6). 

O Inspetor argumenta, sinalizando que a Escola Normal deverá 

incorporar em seus métodos de ensino, novos pensamentos e práticas 

educacionais, bem como “novos enthusiasmos” (TEIXEIRA, 1927, p. 6), 

apresentando a partir daqui, elementos que a posteriori, no discurso, se 

entrelaçariam com as ideias da Escola Nova. Retomando sua fala, elencou que a 

Escola Normal de Caetité funcionaria como “[...] centro irradiador de novos 

professores e de uma nova mentalidade pedagógica.” (TEIXEIRA, 1927, p. 6). 

Sobre a escola sertaneja e o anseio por transformações, indica que ela é a 

“Casa de formação dos mestres das crianças sertanejas, será nesta casa que se 

elaborará a escola sertaneja. E isto me leva a dizer-vos o que me parece deve ser 

a escola primária e o professor entre nós”. (TEIXEIRA, 1927, p. 6). 

Refere-se à Escola como “casa”. Um substantivo comum que denota 

acolhimento, família, amor, felicidade... Estabelecendo de forma positiva, 

características que agregam no jeito de fazer e educar. A nosso ver, sabiamente 

escolhido para relacionar com a simplicidade típica do sertão. 

Anísio Teixeira, na sequência, faz uma defesa das ideias da Escola Nova 

que em seu entendimento superava as práticas educacionais tradicionais: 

Os actuais meios pedagógicos do mundo estão agitados por várias 
correntes innovadoras e faz-se com ardor o processo da escola antiga e 
tradicional. 
Os pioneiros da escola nova, em toda parte acentuam a sua 
propaganda por muitos lados cheia de razões. 
Sem querer assumir a responsabilidade grave de transformar a escola 
fundamentalmente, como querem alguns, não devemos, nem 
podemos desprezar as conquistas positivas da moderna actividade 
pedagógica. Si quisermos aqui fazer o processo da nossa escola 
primária, não encontramos, egualmente, talvez, accentuadas, as faltas 
geraes de que a accusam? 
Não é ella, tantas vezes o pezadello de nossas crianças, a sua grande 
afflicção, nessa ephoca, em que o desejo de atividade e de liberdade 
que as domina se oppõe com violência aos processos convencionaes, à 
rotina, à sedentariedade, à tudo que nega a plena expansão da vida? 
O formalismo, os processos mecânicos de ensino, a radical 
incompreensão da alma infantil não florescem, infelizmente, em 
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nossas escolas mais commumente do que desejaríamos? 
E algum de nós pode negar que a nossa escola, quase sempre se põe à 
margem da vida e que esse período escolar, raramente risonho, 
porque todos passamos, corresponde muitas vezes a uma segregação 
em um meio factício, de actividade puramente formal em que 
aprendemos mil e uma cousas, mas não aprendemos a viver? 
(TEIXEIRA, 1927, p. 6). 

Nesse trecho, faz uma apresentação receptiva das práticas defendidas 

pelas correntes da escola nova e crítica ao método tradicional de ensino, 

levando-nos a pensar sobre as necessidades da criança e o respeito à sua 

infância. Sua afirmação é tão enfática que aborda: “Não é ella, tantas vezes o 

pezadello de nossas crianças, a sua grande afflicção, nessa ephoca, em que o 

desejo de atividade e de liberdade que as domina se oppõe com violência aos 

processos convencionaes, [...]” (TEIXEIRA, 1927, p. 6). Reforça o discurso dando 

a entender que a escola precisa deixar de ser “o pezadello” da criança, 

mencionando a necessidade de ter cuidado com formalismo e/ou radicalismo 

demasiados, com uma rotina enfadonha, características do método tradicional, 

mas buscando tornar agradável à prática dos estudos. Esta forma de introduzir 

as propostas de renovação mediante a desqualificação do que estava 

prevalencendo naquele momento, fez parte, segundo Vidal (2010) do discurso 

renovador. Conforme essa autora: 

Na constituição de um discurso renovador da escola brasileira, a 
“Escola Nova” produziu enunciados que, desenhando alterações no 
modelo escolar, desqualificavam aspectos da forma e a cultura em 
voga nas escolas, aglutinadas em torno do termo “tradicional”. Era 
pela diferença quanto às práticas e saberes escolares anteriores que se 
construía a representação do “novo” nessa formação discursiva. 
Operavam-se, no entanto, apropriações do modelo escolar negado, 
ressignificando seus materiais e métodos. (VIDAL, 2010, p. 497). 

O entendimento de Vidal (2010) nos leva a crer que muito embora as 

ideias da escola nova apontassem para a utilização de uma metodologia 

baseada nos interesses do aluno, procurando garantir aprendizagem e ”trabalho 

individual e eficiente” (2010, p. 498), ao inserir no contexto escolar esse novo 

método de ensino, seu desenvolvimento resultou numa releitura de alguns 

aspectos dos quais teoricamente o próprio método condenava, deixando assim 

de ser inovador. A esse respeito, Vidal (2010, p. 515) indica que: 

Esse movimento, mais do que atualizar os princípios e as práticas 
educativas do fim do século XIX, a escola nova promoveu, nos anos 
20, rupturas nos saberes e fazeres escolares. Não constituiu um novo 
“modelo escolar”, mas produziu novas “formas” e alterou a “cultura 
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escolar”. 
 

Continuando a discursar sobre o novo modelo, Anísio Teixeira comenta:  

E o que desejam os innovadores? O mesmo, por que luctavam há 
velhos annos os velhos educadores de todos os tempos, os Pestallozi7, 
os Rousseau8, os Froebel9. Uma escola que seja, antes de tudo, de 
preparação real para a vida, de concordância com o espírito infantil, 
alegre e viçosa como são viçosos e alegres os pequeninos que ella 
agasalha e educa. 

O erro antigo da nossa escola é proceder com a criança como um ser 
passivo e julgar que é possível educal-a enchendo-lhe a cabecita de 
noções. 
A criança não é um adulto incompleto, o homúnculo, como queriam 
alguns, mas um ser suigeneres, um primitivo, um selvagem, como 
quer a psycologia, mais ou menos completo em cada ephoca exige 
methodos especiaes de educação. 
E a velha verdade, é que a educação deve modelar de dentro para 
fóra, fazendo vibrar e trabalhar os próprios recursos infantis, 
desenvolvendo-lhe pelo exercício de suas atividades expontâneas as 
virtualidades extraordinárias, que se escondem no seu organismo. 
Toda educação que não visar este alto fim, que não tiver em conta que 
a criança se desenvolve como uma pequena planta, segundo as leis 
que lhe são próprias; que ella não possue verdadeiramente sinão o 
que assimilou por um trabalho pessoal da digestão, faz obra má. 

                                                             
7 Johann Heinrich Pestalozzi “Nascido em Zurique, na Suíça, em 1746, Johann Henrich 
Pestalozzi é, por excelência, um dos fundadores da educação contemporânea. Leitor de Jean 
Jacques Rousseau, influenciado pelo naturalismo e pelo romantismo, ativista sintonizado com 
as lutas políticas de seu tempo, Pestalozzi conjugou como poucos autores a prática pedagógica 
com a produção e sistematização teórica, com a atuação, tanto na fundação e direção de escolas, 
quanto na publicação de uma vasta literatura. Entre vários aspectos, ressaltou a questão social e 
a democratização da escola com a defesa do ensino público, ideias que influenciaram a 
organização educacional de vários sistemas nacionais de ensino” (BRETTAS, 2018, p. 415). 
8 “Jean-Jacques Rousseau viveu entre os anos de 1712 e 1778. Nasceu na Suíça e mudou-se para 

a França, onde desenvolveu suas ideias e teve suas obras reconhecidas. Foi um escritor, 

compositor, teórico político e filósofo, sendo caracterizado como um dos mais populares 

filósofos que participou do Iluminismo e influenciou a Revolução Francesa. Rousseau defendia 

uma sociedade justa, na qual as relações seriam baseadas na liberdade e na justiça, [...] ao 

mesmo tempo em que defendia o desenvolvimento da razão e da criticidade, afirmava que o 

desenvolvimento das ciências, por si só, não era benéfico ao homem. Jean Jacques Rousseau 

defendia que o fundamental para o homem é a natureza humana. Dessa forma, afirmava que o 

homem é um ser bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Em sua concepção inicial, 

afirmava que o ideal humano era viver em um estado de natureza, o que implicava em 

satisfazer suas necessidades fundamentais e que, desta forma, todos os homens seriam iguais 

(não havendo relações de poder)” (ERSCHING; HENNING; SELL; PEREIRA; KIECKHOEFEL, 

2018, p. 54-55, grifo nosso).  
9 “Friedrich Wilhelm August Froebel (1782-1852) foi o pedagogo alemão responsável por 
inaugurar uma teoria educacional voltada para a criança de 0 a 6 anos de idade, instituindo o 
primeiro jardim de infância na Alemanha em 1837” (SANTOS, 2019, p. 06, grifo nosso), o 
Kindergarten. “A sua obra destaca: o papel da família, que seria a primeira instância educadora; 
a valorização da criança desde o ventre materno; o trabalho, o pai deveria introduzir o filho ao 
seu trabalho desde a mais tenra idade; o jogo; as excursões, que deveriam ocorrer pelo menos 
uma vez na semana; a música; o desenho; as formas geométricas; a religião; a natureza; a 
linguagem; a repetição em coro; a participação dos alunos. O professor realiza questionamentos, 
o professor e os pais não dão as respostas prontas, mas fazem com que a criança chegue à 
resposta” (SANTOS, 2019, p. 15). 
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O melhor dos adubos chimicos, diz um vivo apóstolo da escola nova, 
espalhado a pincel no tronco de uma árvore não lhe faria nenhum 
bem. E se a casca não fizesse arrebentar esse verniz, a árvore 
suffocaria. Assim procede muitas vezes a escola tradicional. 
É necessário que ella aprenda a pôr o adubo no pé da planta, afim de 
que a chuva o arraste para as raízes, e então ver-se-á lentamente, mas 
seguramente, fazer esse trabalho de assimilação que enriquecerá a 
árvore com as suas mais formosas flores e mais bellos fructos. 
A escola nova10, a escola do trabalho, a escola activa, como é chamada 
hoje essa escola fundada nas recentes e positivas conclusões da 
psychologia infantil, não deseja, afinal, sinão o pleno 
desenvolvimento, pela expontânea actividade infantil, do que houver 
de melhor na sua própria natureza. 
Na inquieta actividade pedagógica moderna entretanto, não nos pode 
deixar de impressionar o facto de, por entre o tactear geral das 
melhores intelligências, não persistir ainda sinão uma dolorosa 
investigação dos meios práticos de realizar esses velhos princípios. 
Actividade e liberdade do alunno são os dois grandes polos que 
constituirão o eixo da escola de hoje e porque sempre se bateram 
todos os velhos pedagogos. (TEIXEIRA, 1927, p. 6-7). 
 

Anísio prossegue argumentando sobre a necessidade de considerar as 

etapas de desenvolvimento da criança, entendendo a existência de 

características específicas inerentes à sua condição etária. Informa ainda, que é 

necessário um método especial de ensino que contemple progressivamente os 

detalhes desse crescimento. E para assistir esse processo formativo infantil, 

sugere a escola nova.  

No tradicionalismo, o professor ocupa a condição de centralizador do 

saber no exercício docente, sendo protagonista da transmissão do 

conhecimento. “Na Escola Nova o aluno é o centro principal do processo 

educativo e há nessa concepção uma grande preocupação com a natureza 

psicológica deste aluno. Já o professor é o facilitador da aprendizagem [...].” 

(LUSTOSA JÚNIOR, 2018, p. 43). 

A presença da Escola Nova, ou de suas correntes chamadas de Escola 

Ativa ou Escola Progressiva, no Brasil, teve seu início durante a década de 1920. 

Seu acolhimento foi ganhando dimensão diante da necessidade e ocorrência 

de sucessivas reformas, visando renovação do ensino, num momento de 

diversas transformações ao redor do mundo: 

                                                             
10 “A expressão Escola Nova, largamente difundida, abriga de modo impreciso diferentes 
propostas para a renovação escolar produzidas no século XX. Distinguir as múltiplas 
designações – Escola Ativa, Escola Experimental, Escola Modelo, Escola Progressiva – 
possibilita a compreensão das diferentes implicações metodológicas contidas em cada uma 
delas e, em consequência, suas prescrições para a prática pedagógica.” (VALDEMARIN, 2010, 
p. 89). 
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Com o fim da Primeira Guerra Mundial e com o processo de 
industrialização, o mundo capitalista passou por uma imensa 
transformação, que alcançou também o Brasil. Nesse contexto de 
transformações, diferentes parcelas da sociedade civil no país 
passaram a se organizar em torno de melhores condições de vida e, 
também, por uma escola diferente daquela até então oferecida à 
população brasileira naquele momento histórico (BRITO; CARDOSO; 
OLIVEIRA, 2017, p. 98). 

Repensar o modelo de ensino arcaico e escasso ofertado à sociedade da 

época era crucial para garantir que o país se mantivesse em desenvolvimento, 

pois o declínio das oligarquias, com a crise do modelo agrário-comercial-

exportador e o impulso à industrialização, incitaria a necessidade de qualificar a 

população para assumir novos postos de trabalho. Diante dessas necessidades, 

nas décadas de 1920 e 1930, num movimento de revisão crítica, instala-se um 

cenário de sucessivas reformas, como pode ser lido a seguir: 

Ao analisarmos as décadas de 1920 e 1930 no Brasil, a educação 
passava por um período de reformas sob a influência dos ideários 
escolanovistas. As reformas no Rio de Janeiro (Distrito Federal) em 
1922 e 1928 com Fernando de Azevedo, no Ceará em 1922-23 com 
Lourenço Filho, na Bahia em 1924-25 com Anísio Teixeira, em Minas 
Gerais em 1928 com Francisco Campos, em São Paulo em 1920 com 
Sampaio Dória, comprovam a forte disseminação das teorias dos 
principais intelectuais da Escola Nova, como Dewey, Decroly, 
Montessori, Kerschensteiner, Ferrière e Claparède (GRILLO; 
PRODÓCIMO; GÓIS JÚNIOR, 2016, p. 347). 

Nutridos por correntes renovadoras disseminadas mundialmente pelos 

teóricos acima mencionados, a construção das reformas a serem implementadas 

permitiu que a escola nova ganhasse força. “O Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova no Brasil, cuja redação é de Fernando Azevedo, veio a público 

na Revista Educação - Órgão da Diretoria Geral de Ensino de São Paulo - a 

edição de janeiro/fevereiro/março de 1932 [...]” (FREITAS; BICCAS, 2009 apud 

BEVILAQUA, 2014, p. 07, grifo do autor), e é considerado um divisor de águas 

para refletir na sociedade o que se esperava de um modelo educacional 

promissor. 

Compondo o grupo de signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, listam-se: 

Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Afrânio 
Peixoto, Paschoal Lemme, Roquete Pinto, Cecília Meirelles, Hermes 
Lima, Nóbrega da Cunha, Edgar Sussekind de Mendonça, Armanda 
Álvaro Alberto, Venâncio Filho, C. Delgado de Carvalho, Frota 
Pessoa, Raul Briquet, Sampaio Dória, Noemy Silveira, Atílio 
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Vivacqua, Júlio de Mesquita Filho, Mário Casasanta, A. Almeida 
Júnior, J. P. Fontenelle, Roldão Lopes de Barros, Paulo Maranhão, 
Garcia de Resende e Raul Gomes (ROCHA, J., 2019, p. 46). 

Dentre as principais propostas do Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, Bevilaqua (2014) aponta a necessidade de realizar uma reforma 

educacional ampla que utilizasse no ensino métodos científicos voltados para 

educação. Críticas sobre a separação entre escola e sociedade estavam 

presentes. O documento defendia a escola pública, gratuita, laica e obrigatória; 

preconizava o atendimento das instituições de ensino, incorporando assistência 

física e psíquica às crianças na idade pré-escolar (creches, escolas maternais e 

jardins de infância); e propunha a continuidade das reformas que pode ser 

considerado para época um pensamento bastante inovador. Abaixo segue 

fotografia de Lourenço Filho, Anísio Teixeira e Almeida Júnior no Instituto de 

Educação, situado no Rio de Janeiro, em 1932: 

Figura 04 - Lourenço Filho, Anísio Teixeira e Almeida Júnior no Instituto de Educação em 
1932. 

 
Fonte: Arquivo Lourenço Filho CPDOC/FGV. 

 

De acordo com Adolphe Ferriere11 (1879-1960), o ideal da Escola Nova: 

[...] é a atividade espontânea, pessoal e produtiva. Em resumo, ela 
seria integral (intelectual, moral e física); ativa; prática (com trabalhos 
manuais obrigatório, individualizadora); autônoma (campestre em 
regime de internato e coeducação) [...] (FERRIERE apud GADOTTI, 
1996, p. 143).  

                                                             
11 Adolphe Ferrière: Educador, escritor e conferencista suíço (1879-1960). Lecionou no Instituto 
Jean-Jaques Rousseau, em Genebra. Talvez o disseminador mais ardente da escola ativa e da nova 
educação na Europa. Ele é um dos pioneiros da escola nova, suas ideias foram inicialmente 
baseadas nos conceitos biológicos, tornado-se posteriormente uma filosofia espiritualista. 
(CASTRELLÓN, 2010). 
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O aluno assumindo o centro do desenvolvimento intelectual aprenderia 

a partir dos estímulos provocadores de curiosidade e interesse, ou seja, o 

modelo estabeleceria liberdade para construção do conhecimento a partir do 

desejo de estudar sobre algo. 

Diante da insuficiência de estudos a respeito da inserção das ideias da 

escola nova na prática pedagógica naquele momento, Anísio Teixeira aponta 

sobre a necessidade de cautela ao acolher novos métodos de ensino:  

Na inquieta actividade pedagógica moderna entretanto, não nos pode 
deixar de impressionar o facto de, por entre o tactear geral das 
melhores intelligências, não persistir ainda sinão uma dolorosa 
investigação dos meios práticos de realizar esses velhos princípios 

(TEIXEIRA, 1927, p. 7).  

Ou seja, ainda considerava incipiente a exploração prática das ideias da 

escola ativa e analisava o fato de que deveriam ser consideradas as enormes 

distinções intelectuais, culturais e estruturais, existentes na organização do 

sistema educacional baiano e na disposição do seu sistema de ensino. Conforme 

podemos perceber ao mencionar esses aspectos a seguir: 

Realizál-os no exercício quotidiano do ensino, é porém a grande 
dificuldade. Montessori12 na Itália, Decroly13 na Bélgica, 
Kerchensteiner14 na Allemanha, O’ Neil15 na Inglaterra e tantos outros 

                                                             
12 Maria Tecla Artemisia Montessori: “[...] 1870, [...] No dia 31 de agosto, nasce Maria 
Montessori em Chiaravalle, Província de Ancona”. (MORAES, 2009, p. 21).  “Como a futura 
pedagoga tinha, porém, forte aptidão para a matemática, obteve licenciatura na cadeira de 
físico-matemática e, poucos anos depois, consegue diplomar-se em Ciências Naturais pela 
Faculdade de Ciências Físicas, Matemáticas e Naturais, da Universidade de Roma [...] 
Matricula-se, então, no terceiro ano do curso de Medicina e Cirurgia da mesma Universidade” 
(MORAES, 2009, p. 23). “[...] Maria tornou-se a primeira mulher, na Itália, a receber o título de 
Doutor em Medicina” (MORAES, 2009, p. 25). Segundo esse autor, um ano após o témino do 
curso de Medicina ela começa a trabalhar na “Clínica Psiquiátrica da Universidade de Roma”; 
nessa instituição se interessa, em especial, pela educação das crianças deficientes e passa a 
pesquisar sobre essa temática. Assim, “[...] baseada em toda a sua experiência anterior e nos 
estudos profundos sobre a criança normal, Maria Montessori inicia a maior e mais significativa 
experiência de sua vida, onde começa a aplicar suas ideias na educação de crianças normais de 
três a seis anos de idade [...]” (MORAES, 2009, p. 35), a partir da criação da “Casa da Criança” 
que ganha um reconhecimento de grandes proporções, inclusive com unidades em alguns 
lugares. Trabalhando com o entendimento de que “[...] a matéria-prima do desenvolvimento da 
criança está dentro dela mesma e, por isso, a escola somente precisa estimulá-la na descoberta 
de suas potencialidades” (MORAES, 2009, p. 59).   
13 Ovide Decroly: “O escolanovismo teve outros inúmeros colaboradores, dentre eles o médico 

e educador Ovide Decroly (1871-932) com seu método dos centros de interesse”. (FONTOURA, 
2002, p. 28) “Os Centros de Interesse, segundo Decroly, deveriam responder as inquietações e 
atender as motivações dos alunos, pois a partir da observação, associação e expressão das ideias 
abstratas e concretas seria possível organizar as informações em conjuntos de conhecimentos” 
(FERNANDES, 2017, p. 01).    
14 “Georg Michael Kerschensteiner (1854-1932) foi um grande pedagogo germano, criador da 

Escola do Trabalho, uma espécie de escola nova direcionada para a formação profissional. Os 
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amontoam processos sobre processos, systhemas sobre systhemas, 
cada qual mais fascinante. Esses systhemas, alguns dos quaes tive 
opportunidade de ver funcionar nos próprios estabelecimentos onde 
nasceram, exigem esforços que estão longe de se poderem generalizar. 
Para sua execução precisamos de mestres de qualidades superiores de 
inteligência, de engenhosidade e de segurança de cultura. 
A nossa actitude não pode ser sinão de prudência ante esses 
innovadores. O ensino primário francês é um modelo nesta 
orientação. Emquanto os paízes vizinhos se agitam na mais febril das 
actividades pedagógicas, o velho e sábio organismo do ensino 
primário francês espera e aguarda paciente as conclusões definitivas. 
O seu espírito de conservação e a excessiva complexidade da machina 
escolar garantem a esse organismo um vigor e segurança 
excepcionaes. A sabedoria dos seus programmas, horários e 
instrucções e a insistência em se firmar somente no que a sciência 
adquiriu definitivamente defendem-lhe o ensino desta instabilidade 
revolucionária que caracteriza certos apparelhos de investigações 
pedagógicas. Não há dúvida que é generoso e sympático o 
movimento pedagógico, belga e suísso, por exemplo, mas há quem 
possa fugir à impressão de que são aquellas crianças que pagam a 
formosa curiosidade scientífica de seus professores [...] (TEIXEIRA, 
1927, p. 7). 

 

No momento em que o discurso foi proferido, Anísio Teixeira, então 

Secretário Geral de Instrução da Bahia, em sua posição de educador e político, 

sugere prudência na escolha de modelos de ensino mencionando as 

disparidades culturais existentes que envolviam desde recursos humanos 

qualificados, até a carência de recursos didáticos disponíveis para aplicar ideias 

inovadoras em uma realidade bem distante dos centros onde às inovações 

estavam sendo estudadas e aplicadas. Ainda menciona que o zelo é importante 

para que as crianças não se tornem experimentos. Sua posição apontou e 

defendeu o cuidado que a França adotou em manter-se firme no que a ciência já 

                                                                                                                                                                                   
escritos de Kerschensteiner são considerados, em geral, um exemplo brilhante da vontade 
pedagógica de renovar a educação na Alemanha, a partir da prática” (RODRIGUES, 2018, [n.p.] 
).  
15 “Alexander Sutherland Neill (1883-1973) nasceu em 17 de outubro de 1883 em Forfar, 
subúrbio de Edimburgo, na Escócia. [...] As ideias de Neill mostram-se fortemente embasadas 
na teoria psicanalítica e seu contato com terapeutas renomados como Reich e Lane indicam os 
pontos de ruptura destas ideias com a psicanálise ortodoxa de Freud. Neill compartilhava 
algumas ideias em comum com o movimento da Escola Nova, que organizava-se em prol de 
uma reforma pedagógica e em oposição à pedagogia tradicional. Contudo, suas idéias eram 
ainda mais revolucionárias, levando-o a romper com o movimento [...] Liberdade, afeto, desejo 
e verdade. Essas quatro palavras sintetizam o eixo teórico-ideológico da pedagogia libertária 
desenvolvida por Neill. A pedagogia libertária propõe uma educação despojada não só do 
medo e do foco instrucional, mas também do treinamento moral, da instrução religiosa ou 
espiritual e da sugestão e direcionamento hierárquicos. Dentro da linha de raciocínio do 
educador, quando a criança é livre para identificar e seguir seus desejos, se está preparando as 
bases para que ela construa seu reconhecimento do mundo intelectual, emocional e 
artisticamente. A Escola Summerhilll foi fundada em 1921 pelo educador A. S. Neill [...]. É 
pioneira no movimento de Escolas Democráticas” (DINIZ et al., 2012, [n.p], grifo nosso). 
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havia concebido como saberes institucionalizados, mas não se negou de, em 

parte, conceber o que era possível de ser desenvolvido. 

Dessa forma, podemos verificar que mesmo sendo um dos maiores 

mentores escolanovistas do Brasil, nesse período, Anísio Teixeira ainda agia de 

forma prudente em relação às aplicações das ideias da escola nova. Sendo 

conhecedor da realidade educacional baiana e das escassas oportunidades 

culturais e formativas, somadas às diversas limitações, sejam salariais, de 

jornada de trabalho, ou ainda, de locomoção. Destacava-se nesse conjunto, a 

carência de profissionais disponíveis com competência teórica, habilidades 

técnicas e pedagógicas para realizar a gestão e introdução da nova metodologia. 

Tais fatores tornavam os professores do interior baiano autores do que Anísio 

Teixeira chamou de “pedagogia sertaneja”, estabelecida pela adaptação dos 

saberes científicos disponíveis à sua aplicabilidade na realidade local. E, a seu 

ver, não seria sensato e respeitável utilizar crianças do sertão para testar uma 

nova ideia pedagógica sem levar em consideração os inúmeros entraves para 

viabilizar esse processo. 

Considerando a necessidade de liderar políticas públicas que visassem o 

desenvolvimento educacional baiano, porém, limitado por diversos entraves, 

buscamos analisar o posicionamento de Anísio Teixeira a partir de conceitos 

relacionados à história cultural. De acordo com Chartier (1990, p.225):  

A construção do Estado moderno tem consequências culturais que 
não dependem apenas da sua acção voluntária sobre as instituições ou 
práticas designadas como tais. Ao transformar as próprias percepções 
do devir social possível, ao produzir escolhas educativas ou 
profissionais inéditas, essa construção revolve à sociedade nas suas 
profundezas, pois permite êxitos anteriormente impossíveis embora 
crie decepções indeléveis. 

 Dessa forma como “estadista da educação”, o direcionamento e as 

decisões uma vez implementadas poderiam gerar crescimento, entretanto, num 

cenário de incertezas, mediante a carência de inúmeros recursos, requeria 

cautela sobre o risco de produzir efeitos indesejáveis. 

Mas, se Anísio Teixeira mantinha inicialmente um posicionamento 

cuidadoso em relação à adoção dos métodos da escola nova no contexto 

educacional baiano, o que o fez mudar de ideia? 

O ex-deputado Federal Haroldo Borges Rodrigues Lima e atual 
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Conselheiro da Fundação Anísio Teixeira, descendente da família do Barão de 

Caetité e também, do primeiro governador eleito no Estado da Bahia Dr. 

Joaquim Manoel Rodrigues Lima, ao ministrar palestra no I Seminário Anual 

sobre Anísio Teixeira, ocorrido no dia 17 de agosto de 2019 em Caetité, no 

teatro da Casa Anísio Teixeira, relatou que o Anísio teve uma formação jesuítica 

muito forte. Estudou no Collégio São Luiz Gonzaga (escola jesuíta) em Caetité e 

seguiu para capital, matriculando-se no Colégio Antônio Vieira, também de 

formação católica. 

Ainda de acordo com Dr. Haroldo Lima, durante sua passagem pelo 

Colégio Antônio Vieira, Anísio Teixeira foi tido como alguém genial. E, em 

decorrência desse fato, o chefe do clérigo baiano à época, decidiu acompanhar 

Anísio no intuito de convencê-lo a tornar-se um jesuíta, inclusive deixando de 

realizar atividades referentes ao trabalho religioso, a fim de que pudesse 

acompanhá-lo, na intenção de obter êxito na tarefa de persuadí-lo. Porém, em 

vão foram seus esforços. Direcionado por seu pai, Dr. Deocleciano Teixeira, 

Anísio alinha-se à carreira política, vindo a assumir o cargo de Diretor Geral de 

Instrução da Bahia que lhe oportunizou, como mencionamos anteriormente, a 

realização de viagens à Europa e aos Estados Unidos para conhecer a realidade 

do sistema educacional daquelas nacionalidades. E ainda, no intuito de 

aperfeiçoar-se, em 1928, cursa uma Pós-Graduação no Teachears College da 

Universidade de Columbia, familiarizando-se com as propostas educacionais 

renovadoras de John Dewey. A partir desse momento, fortalece sua dedicação 

como liderança política e intelectual à frente da defesa da educação no Brasil, 

desligando-se da religião e aprofundando suas ações no atendimento e 

implementação do que as pesquisas ao redor do mundo estavam apresentando. 

De acordo com os relatos do Dr. Haroldo Lima (2019), em 1931, no Rio de 

Janeiro, aconteceu a IV Conferência Nacional de Educação promovida pela 

Associação Brasileira de Educação (ABE), e o grupo de intelectuais ao qual 

Anísio Teixeira pertencia, convida para participar da conferência Getúlio 

Vargas, que se tornou o líder mais importante do Brasil naquela década.  

Conforme afirma Dr. Haroldo Lima (2019), Getúlio Vargas, estando 

diante de todos os educadores, faz um desafio: “Estamos elaborando a 
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revolução de trinta para mudar o Brasil, e essa mudança precisa acontecer em 

diversos terrenos. Um desses terrenos é a educação. Os senhores enquanto 

educadores precisam contribuir para isso!”. Ainda de acordo com Dr. Haroldo 

Lima (2019), Getúlio afirma: “Eu conclamo os educadores brasileiros a 

construírem uma proposta do que seria a educação nova no Brasil a partir da 

revolução de trinta”. No ano seguinte, em 1932, publica-se o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação. 

De acordo com Chartier (1991, p. 183), “mesmo as representações 

coletivas mais elevadas só têm existência, só são verdadeiramente tais, na 

medida em que comandam atos”. Conforme argumentou Lima (2019), diante 

dessa trajetória, convivendo num cenário de afloramento de discussões sobre as 

mudanças que o sistema educacional precisaria adotar para promover a 

expansão e o progresso do país, com reformas sendo implementadas em 

diversos estados brasileiros, Anísio Teixeira posiciona-se em defesa da 

ampliação e oferta do ensino público, gratuito, laico.  

Diante da necessidade da elaboração de um documento que sintetizasse 

o conjunto das novas ideias e perspectivas para o âmbito educacional, é que 

educadores e intelectuais se reuniram em busca de atender à indicação do 

Getúlio Vargas e as aspirações do grupo, e publicam o Manifesto dos Pioneiros 

da Educação, que é resultado de diálogos sistemáticos que ocorreram desde a 

década de vinte, caminhando numa confluência dos setores que desejavam 

tornar real colocar a escola nova no topo do desenvolvimento educacional em 

prática. A partir de então, Anísio Teixeira com ideias mais sistematizadas passa 

a ser por grande parte do século vinte, um dos principais porta-estandartes 

dessas ideias inovadoras, juntamente com Lourenço Filho, Fernando de 

Azevedo e demais integrantes atuantes desse manifesto. 

Retomando a análise do seu discurso proferido na inauguração da Escola 

Normal de Caetité, e pensando sobre como deveria ser o ensino incorporando 

uma visão moderna e acessível, discorreu as seguintes palavras: 

Como vedes, meus senhores, estou longe de aconselhar que 
installemos, entre nós, um desses methodos pedagógicos modernos 
ainda quentes da mão que os formou. Nada disto. A escola hoje não 
pode supportar taes transformações. Aqui, é que se tem de processar, 
de accordo com os princípios adoptados, a escola bahiana e a escola 
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sertaneja. 
Temos algumas verdades positivas, que eram hontem advinhadas 
pelos grandes pedagogos e que são hoje demonstradas pela 
psycologia experimental e que devemos procurar realizar. 
A vossa intelligência, o vosso esforço, a clarividência e a lucidez com 
que formardes os professores desta casa nos garantirão a escola 
razoável e alegre que amanhã havemos de ter. 
Estas conclusões para que devemos trabalhar sem desfallecimento, eu 
as vou indicar, acompanhando Ferriére, uma organização de 
innovador consciente e um corajoso pioneiro da escola activa; [...] 
(TEIXEIRA, 1927, p. 7). 

Argumentando sobre os cuidados que deveriam ser cumpridos 

compreendendo o contexto local, cuidadosamente apresenta à comunidade e 

aos educadores que ali se faziam presentes, a indicação do trabalho de Ferriére 

(difusor da escola nova no mundo) para embasar as práticas de ensino que ali 

deveriam ser desenvolvidas. 

Podemos perceber que a escolha de Anísio Teixeira em defesa da visão 

de escola ativa pensada por Ferriére se deve ao fato deste pesquisador apoiar a 

sensatez e o cuidado.  

Ainda mais explícita é a crítica dirigida por Ferrière a ‘certos 
inovadores’ considerados ‘extremistas’, ao mesmo tempo que sai em 
defesa de uma pedagogia que tenha como referência uma educação 
familiar sensata e amorosa (PINTASSILGO; ANDRADE, 2018, p. 261). 

Ferriére se posiciona fazendo uma crítica aos pensadores extremistas: 

Porque esquecem isto certos inovadores? Porque se lançam eles 
desacauteladamente na esteira de reformas temerárias? [...]. Todo o 
partido tem extremistas; a Escola Ativa os tem também [...]. Estes bons 
meios são os dum pai e os duma mãe sensatos e amantes dos seus 
filhos; são também os da Escola Ativa (FERRIÈRE, 1934, p. 11-12 apud 
PINTASSILGO; ANDRADE, 2018, p. 261). 

 

Desse modo, percebemos que o discurso de Ferriére, representava 

naquele momento, exatamente o que Anísio Teixeira, enquanto Diretor Geral de 

Instrução, pensava a respeito de reformas que não fossem pensadas levando em 

consideração a realidade do meio que as desenvolveria e o respeito ao ser 

humano em construção. 

A partir dessa reflexão, o processo de organização escolar, na instrução 

formativa de professores, propunha inculcar características que contribuíssem, 

cultivassem, respeitassem e multiplicassem as atividades intelectuais da 

criança, valorando os conhecimentos adquiridos nesse desenvolvimento. Para 

tanto, Anísio Teixeira (1927, p. 7-8) aponta três etapas importantes:  
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1º- A escola deve procurar cultivar, mais do que tudo, a 
espontaneidade constructora e creadora da criança. Dar sempre, em 
todos os exercícios o mais amplo logar à iniciativa, favorecel-a por 
todos os modos, afim de dar alegria ao trabalho infantil e multiplicar 
os resultados, permitindo a cada um desenvolver até ao máximo as 
suas qualidades individuaes, moraes, intellectuaes e physicas. 
A escola, assim, cultiva a pequenina personalidade infantil, armando o 
homem para sua actividade futura. 
2º- A escola será tanto quanto possível – sob medida – isto é, vigilante 
para com os differentes valores humanos que vae cultivar. Para isto 
iniciaremos o trabalho dos diagnósticos dos typos psycológicos, postos 
hoje a altura de qualquer de nós, dada a vulgarização dos processos de 
psycologia pedagógica. 
Quando o rigoroso processo científico não for possível, todos os 
mestres tem elementos de observação que permitem conhecer 
psycologicamente seus alunnos. 
O que é imprescindível é que o professor tenha sempre na 
intelligência a ideia de que é o alunno quem o guia, que elle deve à 
criança toda obediente atenção às suas qualidades e aos seus defeitos 
de sorte a existir uma perfeita resonância entre o ensino que é 
ministrado e a criança que o recebe. Não são novidades. Trata-se 
apenas de aproveitar esforços até hoje inúteis, de systhematizar velhas 
observações, e de oriental-as com intelligência, com espírito 
scientífico. 
Em muitos logares cada mestre tem um caderno de notas, onde 
aponta as falhas e as qualidades de caráter, de intelligência e de 
memória dos seus alunnos, afim de, pouco a pouco, com seus 
próprios recursos, organizar as fichas psycológicas pedagógicas de 
cada um. 
3º- Ampliar a escola até a cogitação do futuro e emprego da vida do 
alunno. A escola primária não permitirá a orientação profissional, mas 
não será difícil organizar uma certa selecção natural, que surgirá sem 
esforço da  escola activa e da escola sob medida. O mestre de tudo 
lançará mão afim de que o seu alunno venha a ser um verdadeiro 
valor econômico na vida. Guial-o-á, acompanhál-o-á fora da escola, 
buscando fazer sentir a efficácia do arrimo escolar. 
Alliemos a tudo isso a constante preocupação regional e saibamos 
sempre que formamos sertanejos, isto é, homens que irão luctar com 
uma natureza áspera e irregular e cujos meios de victoria ainda são 
primitivos. 
Demos-lhes a consciência de suas responsabilidades perante a terra a 
que vão servir que, só elles, poderão um dia erguer às elevações 
civilisadas dos paízes esclarecidos e fortes. (TEIXEIRA, 1927, p. 7-8). 

Ao abordar sobre a importância de cultivar a espontaneidade construtora 

e criadora da criança, a escola estaria respeitando e fortalecendo os processos 

intelectuais de forma individualizada, estabelecendo assim a valorização da 

autoestima, da identidade e autonomia. A escola sob medida, vigilante para 

com os valores humanos que vai cultivar, deverá utilizar os artifícios da 

Psicologia Pedagógica no intuito de construir diagnósticos que possam ajudar o 

professor na tarefa de incrementar na formação da criança. O estudo do perfil 

psicológico do aluno construído pelo professor possibilitaria a reflexão sobre 
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distinções no modo de aprender e compreender o mundo e as dificuldades para 

alcançar os objetivos na aprendizagem. Nesse processo, é necessário vislumbrar 

uma preparação formativa que o conduza para o emprego da vida do aluno. O 

que, ainda na escola primária, segundo o autor, se pode inculcar e diagnosticar 

perfis, intelectualidades e afinidades que poderão direcionar caminhos a serem 

trilhados por futuros profissionais. 

Teixeira ainda faz uma ressalva sobre a formação de professores 

sertanejos, os já existentes e os que ali se formariam. Destacando que ocupavam 

e ocupariam espaços de lutas e resistência, num cenário de “natureza áspera e 

irregular” (TEIXEIRA, 1927, p. 8) e com uma identidade distinta, que por 

inúmeras vezes era preterido das benesses desenvolvimentistas, mas que apesar 

dos percalços, justificava prosseguir com tenacidade na busca por seus objetivos 

e enobrecimento. 

Acerca das concepções sobre a formação docente, Anísio Teixeira 
argumenta: 

Para essa escola, vêdes bem que não é tão difícil obter o mestre, mas é 
necessário formal-o. 
Formal-o intellectualemente e formal-o moralmente, e esta é a missão 
que vos entrego, meus caros professores. 
Lietz, um ardoroso pedagogo allemão desejava que o mestre fosse um 
homem completo – o que não significa um homem perfeito, mas, um 
homem que, segundo seus recursos, tende à perfeição com paciência, 
humildade e coragem. Devia ser pobre, afim de para além do mínimo 
necessário para viver com decência, lançasse o seu olhar, mais alto do 
que os interesses materiaes. Puro, afim de que as suas energias 
intactas tivessem um vigor fresco e sadio. Corajoso, afim de antepôr 
sempre às asperezas da realidade o seu idealismo e o seu amor pelos 
homens, E queria, afinal, que fosse fiel a seu dever, nas pequenas 
cousas da vida quotidiana, como nas grandes, obedecendo a voz da 
sua consciência, afim de que os seus alunnos aprendessem a obedecer 
a voz da razão que falta em todos elles. 
E Montessori em certa parte diz: - que o mestre deve, em vez da 
palavra aprender o silêncio; em logar de ensinar, observar; em vez de 
se revestir de uma actividade orgulhosa que quer parecer infallível, 
revestir-se de humildade. 
Corajoso, puro, humilde e fiel, eis as grandes qualidades do mestre, 
as que o farão verdadeiro educador e que o porão em constante 
contacto com esse fundo infantil onde se elabora o carácter e a 
verdadeira sciência da vida. 
A sua acção não terá porém efficácia, se sobre todas essas qualidades, 
dando-lhes sentido, não aparecer o amôr às creanças. 
Amae as creanças, de um amôr profundo, real, comprehensivo e sereis 
mestres. 
William Pall, um professor de coração e de inteligência, não exige 
outro requisito, no mestre: amar as creanças sempre, passo a passo, 
dia por dia; porque só o amôr permitte comprehendel-as e ellas delle 
teem necessidade como as flores de sol. 
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Nenhum collaborador dessa casa deve pois esquecer que tão altas e 
tão nobres devem ser os seus ideaes, quanto nobre e alto é o ideal 
desta casa. 
Da formação moral é que provirá o êxito dos mestres que partirem 
deste estabelecimento. 
Só educadores podem formar educadores. Há um segredo de 
enthusiasmo e de amôr a transmitir nesta casa e eu conto convosco 
para essa obra. 
A educação intellectual fria e impessoal, haveis de communicar-lhe a 
flamma capaz de milagres, completando-a com a educação moral. 
Trabalhareis afim de que o espírito da escola seja um só e unidos em 
uma mesma orientação sejaes verdadeiramente formadores de 
mestres. 
E com esses votos, esses desejos e essas esperanças, eu declaro 
solemnemente installada a Escola Normal de Caiteté. (TEIXEIRA, 
1927, p. 8, grifos nossos). 

Em seu discurso, cuidadosamente traça competências inerentes à 

profissão docente e destaca a formação intelectual e moral dos professores. 

Prossegue descrevendo o ser humano como indivíduo que deve considerar uma 

formação completa, mesmo não sendo um ser perfeito, deve possuir conduta 

digna, respeitável, sendo fiel cumpridor do seu dever, e, com isso, ser exemplo, 

sendo “Corajoso, puro, humilde e fiel” (TEIXEIRA, 1927, p. 8) e, sobretudo, no 

exercício da profissão, ter amor às crianças e ao que faz, independente do 

retorno financeiro que a atividade trouxer. 

Dessa forma, ao pronunciar que “Nenhum collaborador dessa casa deve 

pois esquecer que tão altas e tão nobres devem ser os seus ideaes, quanto nobre 

e alto é o ideal desta casa.” (TEIXEIRA, 1927, p. 8), ele propaga a ideia de qual 

deveria ser a visão e missão para o trabalho a ser desempenhado na Escola 

Normal de Caetité, dada a relevância de sediar uma escola desse porte no 

interior baiano, que a tornaria responsável por difundir e atender os municípios 

da região. Tratava-se de ser referência e, para isso, sua equipe de trabalho 

deveria ser composta por profissionais completos com formação moral, 

intelectual e com ambições sobre alcançar o melhor dos seus alunos, tendo a 

humildade de se submeter às singularidades e dificuldades desse processo. 

A expressão “Só educadores podem formar educadores” (TEIXEIRA, 

1927, p.8), denota eficazmente, num discurso de quase um século, que não é 

qualquer pessoa que possui condições para exercer a profissão docente. Ainda 

hoje, é apresentada à sociedade, por correntes políticas alheias aos processos 

educacionais, a ideia de que o notório saber pode assistir às necessidades 
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formativas da população. Exemplo disso é a Medida Provisória 746, publicada 

no Diário Oficial da União, em 22 de setembro de 2016, que aprova por meio do 

“Art. 61, inciso IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos 

respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua 

formação para atender o disposto no inciso V do caput art. 36.” Que diz respeito 

à formação técnica e profissional. 

A concessão da medida provisória mencionada acima, ainda que tenha a 

tentativa de suprir vacâncias por faltas de profissionais habilitados para atuação 

em cursos técnicos e profissionalizantes do Ensino Médio, nos leva a refletir 

sobre a gravidade anunciada a partir da aprovação desse documento, sobre o 

entendimento do que é a profissão de professor e a responsabilidade que deve 

ser considerada na oferta formativa. 

Como bem posto no discurso proferido por Anísio Teixeira, além da 

intelectualidade, conhecimento científico e moral, é necessário ter amor ao que 

se faz. Quem defende a educação por meio do notório saber, propaga o ensino 

superficial e incipiente. Para ministrar uma boa aula é preciso dominar a 

didática e os processos de ensino, bem como a aprendizagem, que só são 

oferecidos numa formação específica em pedagogia ou licenciaturas.  

Por fim, após o discurso de abertura, no qual visivelmente foi proposto 

um modelo de Escola Nova, a população foi convidada a conhecer as instalações 

do prédio escolar. Sua estrutura física contava com dois pavilhões de mesmo 

modelo arquitetônico. Um deles fazia homenagem ao Dr. Ruy Barbosa, o outro 

ao Governador Francisco Marques de Góes Calmon, que possibilitou a 

existência e funcionamento da unidade de ensino. Num desses prédios situava-

se o Salão Nobre, onde eram realizadas todas as cerimônias da escola e 

atualmente funciona a Câmara Municipal de Vereadores da cidade. Dessa 

construção, infelizmente, a ausência de reformas e a ocorrência de sucessivas 

chuvas, acarretou o desabamento do pavilhão Dr. Góes Calmon, situado ao lado 

esquerdo da figura. A fotografia abaixo ilustra como era a estrutura física da 

escola na década de 1930: 
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Figura 05 - Escola Normal de Caetité-BA. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Maria Moura. 

 

Figura 06 - Salão de Reuniões da Câmara de Vereadores de Caetité, antes, Salão Nobre da 

Escola Normal de Caetité. 

 
Fonte: Site Caetfest. 

 

A utilização do espaço físico da antiga Escola Normal, dos prédios que 

resistiram à ação do tempo, permitiu a conservação do patrimônio histórico 

cultural que hoje abriga uma série de atividades de cunho político por ter se 

tornado sede do Poder Legislativo daquela cidade. 
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De acordo com a Lei nº 1.846, de 14 de agosto de 1925, que aprovou a 

Reforma do Ensino Público na Bahia, em seu Título III, Cap. I, Art. 118, dispõe: 

“As escolas normaes são institutos destinados a formar professores para o 

ensino primário.” Ainda acerca dessas escolas, conforme o “Art. 129 - O curso 

lectivo obrigatório é de quatro anos.” Dessa duração, três anos deviam 

contemplar a formação científica do aluno e o último ano a preparação para 

obtenção da proficiência didática, no qual o estudante aprenderia como ensinar. 

Além disso, exigia-se que as turmas tivessem composição de no mínimo 

dezesseis estudantes. As aulas deveriam acontecer no turno matutino das oito 

às doze e no vespertino, conforme a necessidade. O documento ainda dispõe 

sobre a estrutura de funcionamento do curso. 

No “Art. 131. São 15 as cadeiras do Curso Normal, sendo: 2 de Línguas e 

5 de Sciencias, regidas por professores catedráticos e quatro de artes, regidas 

por professores contractados.” De acordo com essa descrição, assim deveriam 

estar distribuídas as disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura Nacional; 

Língua Francêsa; Mathematica Elementar; Geographia Geral e Noções de 

Cosmographia e Chorographia do Brasil; História Universal e História do 

Brasil; Pedagogia, Psychologia Infantil e Didactica; Physica e Chímica 

Applicadas às Indústrias e Agricultura; Agricultura; Anatomia e Physiologia do 

Homem; Biologia Vegetal e Animal; Hygiene Geral e Escolar; Noções de Direito 

Público e Constitucional – Educação Moral e Cívica. Artes: Desenho 

Calligraphia e Dactylographia; Música e Canto Coral; Prendas e Economia 

Doméstica e Educação Physica. Além dessas, incorpora-se Trabalhos Manuais 

por meio dos serviços de professores contratados. 

Em relação à composição do quadro de professores Catedráticos na 

unidade de ensino de Caetité, o Decreto nº 8.418, de 12 de maio de 1933, 

efetivou os seguintes professores para a Escola Normal desse município: 

Decreta: 
Art. 1º - Ficam efetivados no cargo de Cathedráticos da Escola Normal 
de Caetité, os seguintes professores por contarem mais de cinco (5) 
anos de serviços, com os vencimentos que vinham percebendo: 
Alfredo José da Silva, Maria Constança Paranhos Cardoso, Helena 
Lima Santos, Maria Celina Teixeira Rodrigues Lima, Antônio de 
Meirelles, Aloysio da Costa Short e Dulce da Silva Araújo, 
respectivamente, das cadeiras de Língua Portuguesa e Literatura 
Nacional, Língua Francêsa, Geographia e Corografia, História do 
Brasil e Universal e Instrução Moral e Cívica, Ciências Físicas e 
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Noções de Hygiene e Matemática Elementar do Curso Normal e 
Português do Curso Fundamental (Livro de Registro de Portarias 
acervo inativo do Instituto de Educação Anísio Teixeira). 

1.6 - Quem eram os funcionários? 

Em primeiro lugar, registramos aqui os dizeres de Tânia Rosing (2014), 

“um trabalho feito a muitas mãos, muitas mentes e muitos corações”, mesmo 

que seu trabalho tenha foco na formação de leitores, o que fazemos numa escola 

nunca será uma atividade individual. Sempre precisaremos do coletivo para 

garantir o bom andamento das atividades. Será necessária uma porção generosa 

de profissionalismo, amor, humildade, dedicação, compreensão e ética. Sempre 

existirão aqueles que a história omite, mas que “deram o sangue” para 

colaborar com a equipe. Nesta passagem, gostaríamos de registrar nosso 

respeito e admiração aos que dentro de suas possibilidades fizeram as coisas 

acontecerem. Por isso, como o próprio discurso de inauguração do Dr. Anísio 

Spínola Teixeira, no qual chamou a Escola Normal de Caetité de “Casa”. Numa 

casa somos família, e por ela trabalhamos muito para vê-la dando certo. 

Acreditamos ter sido esse o espírito dos profissionais que formaram luzes no 

sertão. Os quadros a seguir apresentam a relação de diretores, primeiros 

professores e funcionários que trabalharam na segunda Escola Normal de 

Caetité: 

Quadro 02 - Diretores da segunda Escola Normal de Caetité-BA (1925-1963). 
DIRETORES(AS):      ANOS NO CARGO: 

01 - Dr. Edgard da Silva T. Pitangueira  1925-1929 
02 - Prof. Alfredo José da Silva 1930-1935 
03 - Dr. Francisco Junqueira Aires 1935-1937 
04 - Prof. Antônio Meirelles 1937-1941 
05 - Dr. Hernani Viana Veloso 1941-1943 
06 - Dr. Clóvis Moreira da Cunha 1946-1950 
07 - Prof.ª Helena Lima Santos 1951-1952 
08 - Prof. Edilberto da Costa Santos 1952-1953 
09 - Prof. Alfredo José da Silva 1954-1956 
10 - Dr. Vani Moreira Silveira Lima 1953-1963 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações de Santos (2005). 

Quadro 03 - Professores da segunda Escola Normal de Caetité nos anos iniciais de 
funcionamento. 

PROFESSORES(AS): MATÉRIA: 
01 - Alfredo José da Silva Língua Portuguesa 

02 - Jayme Spínola Teixeira Mathemática Elementar (Arithmetica, 
Álgebra e Geometria) 

03 - Helena Lima Santos Geographia Chorographia 
04 - Joaquim Manoel Rodrigues Lima 

Júnior e Zelinda T. R. Lima 
História do Brasil e Universal 

05 - Francisco Joaquim Bastos Francês 
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06 - Maria Constança Paranhos Cardoso Desenho e Calligraphia 
07 - Antônio de Sant’ana Pereira Trabalhos Manuaes 
08 - Luiz Ribeiro Sena Sciências Naturaes, Physica e Chímica e 

Noções de Hygiene 
09 - Antônio da Silva Ramos Agricultura 
10 - Irma Pimenta Bastos Educação Physica 
11 - Zulmira Bastos Pitangueira Prendas 
12 - Cármem Spínola Teixeira Pedagogia e Didactica 
13 - Maria Ernestina Freire Música e Canto 
14 - Aloysio Costa Short (Posterior a 

Jayme S. Teixeira) 
Mathemática Elementar (Arithmetica, 
Álgebra e Geometria) 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações de contidas no livro de matrícula dos 
professores e funcionários administrativos da Escola Normal. 
 
Quadro 04 - Funcionários da segunda Escola Normal de Caetité. 

FUNCIONÁRIOS(AS): FUNÇÃO: 
01 - Antônio Marcelino das Neves Secretário Escolar 
02 - Anna Rufa dos Santos Gumes Amanuense 
03 - Sofia Lacerda Teixeira Secretária Escolar 
04 - Irene Domingues da Silva Lacerda Censora 
05 - Jacintha Borba da Silva Filha Censora 
06 - Joaquim Manoel Domingues Censor 
07 - José da Silva Ivo Porteiro 
08 - Hercília Angélica Públio de Brito Zeladôra 
09 - Emília Isolina da Silva Zeladôra 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações de contidas no livro de matrícula dos 
professores e funcionários administrativos da Escola Normal. 
 

A segunda Escola Normal de Caetité funcionou no período de 1926 a 

1961. Na década de 1940, recebeu o nome de Escola Normal Rural de Caetité. O 

Decreto nº 14.307, publicado no Diário Oficial do Estado de 06 de março de 

1949, criou cursos ginasiais nas escolas normais de Feira de Santana e Caetité, 

sem prejuízo das demais atividades desenvolvidas ou alteração do nome da 

escola. A partir de abril de 1956, passa a funcionar numa nova sede, e em 1962, 

em melhores instalações, recebe o nome de Instituto de Educação Anísio 

Teixeira (IEAT) em homenagem ao grande educador e responsável pela 

implantação da escola no município. Suas atividades educacionais foram 

mantidas, incorporando outras modalidades formativas. 
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CAPÍTULO 2   
A SEGUNDA ESCOLA NORMAL DE CAETITÉ-BA, 

INSTÂNCIA DE PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E 
APROPRIAÇÃO DE SABERES MATEMÁTICOS (1926-1940) 

 
No capítulo anterior buscamos esclarecer os caminhos trilhados para que 

a Escola Normal de Caetité fosse inaugurada e desse início ao seu propósito de 

formar professores para atuar no ensino primário. Expostos esses fatos, iremos 

agora explorar como ocorreu dentro do espaço escolar a construção dos saberes 

para ensinar e a ensinar adotados pela unidade de ensino, especialmente no que 

tange aos conhecimentos necessários para preparação de futuros docentes que 

ensinariam matemática. 

Nesse sentido, concentraremos um estudo do período de 1926 a 1940 

baseado em pesquisa documental, para o qual utilizamos como fontes de 

pesquisa, livros de ponto, livro de registro de materiais, livros didáticos, 

registros fotográficos, leis e decretos, papeletas de prática individual, registros 

de avaliações, pesquisas contemporâneas relacionadas à temática e ao recorte 

temporal, entre outros. 

Para iniciarmos a busca por esses saberes em construção, primeiramente 

esclarecemos do que se tratam, e, em seguida ao conceito, apresentamos o que 

interpretamos com base na documentação. Nesse sentido, o que vem a ser 

saberes para ensinar? De acordo com Hofstetter e Schneuwly (2017, p. 134), 

seriam os saberes que são as ferramentas de trabalho do profissional. E, 

compondo essas ferramentas, estão compreendidos os saberes sobre: “’o objeto’ 

do trabalho de ensino e de formação”; “as práticas de ensino” e a “instituição 

que define o seu campo de atividade profissional”. Cada uma dessas categorias 

apresenta em sua dimensão aspectos que devem ser considerados como saberes 

sobre o aluno, os conhecimentos que este possui, como ele aprende; os 

procedimentos de ensino, os métodos, a seleção de saberes a ensinar, a 

organização curricular e de gestão escolar; “planos de estudos, instruções, 

finalidades”, entre outros. 

Levando em consideração o espaço que nos interessa, que é a Escola 

Normal de Caetité-BA, podemos mencionar elementos importantes dos quais 

buscamos identificar e relatar em nosso texto. Primeiramente, o conjunto de 
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fatores e políticas públicas necessários para implantação de uma escola de 

formação de professores numa localização isolada dos grandes centros; 

segundo, o ajustamento de planos de estudos, manuais/instruções, teorias, 

currículo, estrutura organizacional e de gestão para uma nova escola 

pertencente ao sertão da Bahia; e terceiro, quais os dispositivos, os métodos e os 

conceitos matemáticos relacionados às práticas de ensino que foram escolhidos 

para realizar a atividade formativa. 

Mais direcionado aos conteúdos matemáticos estão os saberes a ensinar 

matemática, por isso, “[...] os saberes disciplinares constituem a própria 

substância dos saberes a ensinar” (HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017, p. 150). 

Nesse sentido, incluiremos à discussão quais os saberes disciplinares foram o 

núcleo do desenvolvimento formativo, especialmente, aos que se referem direta 

ou indiretamente à matemática. 

2.1 - As dependências, organização e o ensino na Escola Normal 

Por meio dos documentos de pesquisa identificamos na Revista de 

Educação, Orgam da Escola de Caiteté, Anno II, maio/junho 1928, informações 

sobre o ambiente interno da escola nos anos iniciais de seu funcionamento. 

Esses dados ofereceram subsídios de análise que exploramos. Por isso, 

descrevemos as citações para um reconhecimento desses espaços, e, 

especialmente, por oportunizar a interpretação de aspectos didático-

metodológicos: 

Já está designada para o dia 7 de Setembro, próximo vindouro, a 
solemnidade da inauguração das placas das salas: a de Physica e 
Chimica, que será denominada Dr. Pedro Carrascosa e a de Trabalhos 
Manuaes que terá o nome de Prof.º Manoel Quirino. Os dois patronos 
foram dedicados às cousas do ensino com efficiencia à educação. 
(Escola Normal de Caetité: Denominações das salas de aula, 1928, p. 
319). 

Ainda de acordo com a Lei nº 1846, de 14 de agosto de 1925, Título III, 

Capítulo II, Art.º 139, a condição de estrutura física do prédio de funcionamento 

da Escola Normal da capital deveria apresentar os seguintes prédios: 

Art. 139. Para o ensino pratico das disciplinas que constituem o curso 
normal haverá, devidamente providos do material necessario: Um 
gabinete de physica; um laboratório de chimica; um museu de historia 
natural; um museu pedagogico; um gabinete de hygiene geral e 
escolar, anthropologia pedagogica e psychologia experimental; uma 
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sala para desenhos; um gabinete de dactylographia; uma officina para 
trabalhos de prendas; uma officina para trabalhos de economia 
domestica; officinas para trabalhos manuaes; um portico gymnastico; 
uma area para gymnastica e jogos educativos ao ar livre; um campo 
de experiencias para trabalhos de agricultura e jardinagem (BAHIA, 
1925). 

Embora essa estrutura tenha sido aprovada para o prédio da Escola 

Normal de Salvador, no interior, as matérias que eram ofertadas também 

deveriam dispor das salas e laboratórios para atendimento da demanda de cada 

componente. 

Assim sendo, por ocasião da visita do então governador Dr. Francisco 

Marques de Góes Calmon, no dia 09 de março de 1928, à unidade de ensino da 

Escola Normal de Caetité, alguns espaços foram por ele conhecidos em sua 

visita. Seu trajeto foi descrito na Revista de Educação, conforme citação a seguir: 

O Dr. Góes Calmon e todos os illustres membros de sua comitiva 
visitaram os apartamentos do edifício, inclusive o salão destinado às 
aulas de Trabalhos Manuaes e Prendas, onde S.Exa., poude ver vários 
daqueles trabalhos, conseguidos durante o primeiro mez do curso. 
Também mereceram demorada inspecção dos visitantes o gabinete 
dentário “Dr. Constantino Fraga”, a sala destinada ao funccionamento 
dos “Pelotões de Saúde”, a “Rouparia” e o compartimento onde se faz 
distribuição das merendas. Esses serviços são exclusivamente 
mantidos pela Caixa Escolar. [...] Quando S. Excia. penetrou no Jardim 
de Infância deparou com umas três dezenas de crianças de 3 a 6 
annos, alegres, desembaraçadas, cantando um hymno próprio à sua 
idade, vendo-se nas mesinhas e sobre o linóleo o material 
Montessoriano, com o qual já se familiarisaram os pequenos. S. Exa. 
depois de se externar encantado com aquelles meninos, tão vivos e tão 
bem orientados na sua primeira educação, fez referencia à phrase 
“Aqui se aprende brincando” a qual classificou de bellissima legenda 
escripta num quadro negro. Na sala de canto a música foi 
S.Exa.saudado com o Hymno Nacional cantado pelo Orpheão da 
Escola acompanhado pela professora respectiva. Em seguida houve a 
visita às obras dos novos pavilhões que estão sendo construídos, 
retirando-se S. Exa. e a distincta comitiva, sendo acompanhados até o 
portão principal pelos professores e alunnos. (REVISTA DE 
EDUCAÇÃO, 1928, p. 293). 

A descrição da visita do então governador do estado da Bahia ao prédio 

da Escola Normal apresentou, para além das várias salas e laboratórios 

específicos, a utilização de material montessoriano, do qual percebemos a 

importância, e decidimos explorar neste trecho entendendo a comunicação 

estabelecida entre escola de formação de professores e escolas anexas ou de 

aplicação, onde eram realizadas as práticas de ensino. 

A proposta Montessoriana surgiu no início do século XX, ocasião da 
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expansão da escola burguesa, onde educadores reformistas uniram-se para 

propor e organizar alternativas didáticas que atendessem às transformações na 

sociedade da época. Os estudos da médica Drª. Maria Montessori foram 

voltados à pacientes com deficiência e suas pesquisas resultaram no 

desenvolvimento de “[...] um método de educação adequado ao pré-escolar, que 

toma por bases gerais as idéias de liberdade, atividade e independência.” 

(MONTESSORI, 1965, p. 15 apud LANCILLOTTI, 2010, p. 168, grifo da autora). 

O que isso significa? A partir do que apresenta Lancillotti (2010), a 

proposta educacional montessoriana visava uma educação pré-escolar 

fundamentada na educação dos sentidos e para realizá-la caberia aos docentes 

diminuírem a ação de ensinar, para apoiar a criança respeitando sua 

individualidade, capacidade de raciocínio e desenvolvimento biológico. 

Segundo Lancillotti (2010, p. 168-169) o espaço escolar deveria ser “um 

ambiente onde a vigilância e os ensinamentos do adulto sejam reduzidos ao 

mínimo necessário.”. E nesse trabalho, “[...] a educação dos sentidos tinha 

enorme importância pedagógica, e que seria a base necessária ao pleno 

desenvolvimento biológico do indivíduo, sobre o qual se edificaria sua 

adaptação social.” (LANCILLOTTI, 2010, p. 168). 

Por isso, na tarefa de garantir que a criança fosse educada explorando os 

sentidos deveriam estar à sua disposição material educativo que possibilitasse a 

compreensão das cores, formatos, texturas, tamanhos, etc.  

No intuito de ilustrar uma atividade envolvendo a matemática na 

perspectiva de aplicabilidade do material pedagógico montessoriano, 

apresentamos: 

Um exemplo que Montessori (1949) traz como um dos primeiros 
exercícios práticos que as crianças fazem com o material, é o encaixe 
de todos os cilindros no bloco. Cada um dos cilindros só cabe 
adequadamente em um orifício da madeira. Se um dos cilindros for 
colocado no local errado, será impossível terminar o exercício. Assim, 
não é necessário que o professor corrija a atividade, já que esta corrige 
a si mesma, e o aluno percebe seu erro sem nenhuma interferência 
externa (MONTESSORI, 1949 apud FARIAS, 2015, p. 34). 

Do excerto acima, podemos verificar que a criança tem a liberdade de 

utilizar o material, realizando tentativas e formulando respostas. O professor 

neste processo vai selecionar o recurso condizente com o desenvolvimento da 
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classe e apoiar seus alunos na execução das atividades aplicadas em sala de 

aula. 

Montessori conseguiu desenvolver uma atividade pedagógica que foi 

considerada por alguns autores como escolanovista. De acordo com Cavalheiro 

e Teive (2013, p. 21781), “a pedagogia de Maria Montessori é considerada por 

Di Giorgi (1992) como sendo, na Escola Nova, o ponto mais alto de valorização 

da criança.” Nessa análise, observarmos que “a valorização da criança” já havia 

sido preconizada por Anísio Teixeira, desde seu pronunciamento no discurso 

de inauguração da Escola Normal de Caetité. Nessa perspectiva de trabalho, a 

investigação apontou a utilização das obras montessorianas, bem como dos 

materiais didáticos no auxílio da formação dos professores, desde os anos 

iniciais de funcionamento da referida escola, até o período limite do nosso 

recorte temporal, confirmados por uma relação de livros apresentados no Jornal 

A Penna e também por meio de depoimentos dos entrevistados, que serão 

abordados no decorrer dos capítulos. Assim, temos indícios da matemática para 

ensinar presente na formação dos normalistas mediante o uso do material 

montessoriano. 

Retomando o reconhecimento dos espaços de atividades educativas da 

Escola Normal, acrescemos nesta descrição a Biblioteca das Crianças, por meio 

do que consta na Revista de Educação, Orgam da Escola Normal de Caetité: 

[...] os alunos das escolas de applicação, annexas à Escola Normal de 
Caiteté, fundaram, no dia 21 de outubro do corrente anno, na mesma 
data em que ficou instituída a “Liga da Bondade”, duas bibliotecas, 
uma com a denominação de “Plínio Lima”, junto à escola do sexo 
masculino; e a outra, que funcciona junto à escola do sexo feminino, 
denominada “Amélia Rodrigues”. (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1927, 
p. 35). 

Os espaços acima descritos são uma mostra do que havia no prédio. 

Além do curso normal, o estabelecimento funcionava com a oferta do jardim de 

infância e do ensino primário que eram as “escolas de apllicação”. Havia ainda 

o ensino complementar a ser ministrado por um período de dois anos em 

escolas complementares anexas às escolas normais. Através dos documentos 

pudemos perceber, para além de um relato físico, os trabalhos acontecendo, 

sinalizando métodos, salas específicas, recursos didáticos, bibliotecas, entre 

outros. No que tange às bibliotecas e o movimento da escola nova, Souza (2013, 
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p. 110) afirma que: 

As bibliotecas pedagógicas (para uso dos professores) e as bibliotecas 
infantis também foram muito enfatizadas, vistas como elementos 
primordiais para o aperfeiçoamento da leitura, como instrumento 
auxiliar dos estudos à medida que propiciavam fontes de informação 
e como meios para despertar, desenvolver e manter o gosto pela 
leitura. 

 
O texto também traz um dado relevante em relação à separação das 

classes conforme os sexos, evidenciados pelo ato de inauguração de duas 

bibliotecas que atenderiam a um gênero específico. Ou seja, a separação entre os 

sexos masculino e feminino naquele período, acontecia não apenas na utilização 

de salas específicas, mas inclusive, na manutenção de outros espaços como 

bibliotecas direcionadas para um determinado público. 

Contudo, a separação dos gêneros nesse período tem relação com a 

organização de funcionamento das escolas anexas. Pois, conforme afirma Reis 

(2007, p. 67): 

A Escola Normal de Caetité, ao ser reaberta em 1926, estabelecia o 
sistema de co-educação, porém no cotidiano da escola continuou 
havendo a intenção de separar as turmas de rapazes e moças. 
Entretanto, quando não era possível formar turmas agrupadas por um 
só sexo, os homens sentavam-se na frente e as mulheres atrás. 

Assim, a orientação de funcionamento e organização das classes, desde 

sua inauguração em 1926, previa formação de classes mistas. 

Para incorporar aos componentes dessa organização dos espaços físicos e 

a atuação administrativa, identificamos a lista de materiais escolares e recursos 

didáticos requisitados pela escola para dar suporte aos trabalhos a serem 

desenvolvidos nos primeiros anos de atividades. Estes compõem a cultura 

material da escola, que é pertencente a “dimensão significativa da cultura 

escolar” (ROCHA, H., 2019, p. 101). Ademais, “para os historiadores, a questão 

de como os objetos e rotinas chegam à escola, como existem neste espaço e o 

que acontece com eles poderia descortinar os aspectos menos visíveis da 

história da escola.” (LAWN, 2013, p. 224). 

Entretanto, devido à extensa quantidade de materiais na lista para 

aquisição, decidimos mencionar aqueles que têm relação com o ensino de 

Matemática: 
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Quadro 05 - Lista de Materiais de Consumo voltados para o ensino de Matemática e afins. 

 MATERIAL: QUANTIDADE: 

1   Compassos de Madeira 06 

2 Réguas, sendo duas graduadas 06 

3 Coleções de Sólidos Geométricos 02 

4 Quadros para o ensino de Arithmética  

5 Transferidor para o Curso Normal 01 

6 Colleção de Sólidos Geométricos para o Jardim de Infância 01 

7   Contador “Brasil” aparelho para o ensino de Arithmética (Para escola    
annexa do sexo masculino) 

01 

08 Papel Cartolina 50 

09 Conselhos de Pedagogia Prática 30 

10 Colleções dos livros didacticos adoptados officialmente conforme 
Portaria do Diretor Geral de Instrucção em 02-02-1926. 

04 

11 Séries de cadernos de Trabalhos Manuaes separados de Rosina, 
Nogueira e Miguel Milano 

50 

12 Livros do Mestre dos mesmos autores 10 

13 Material didactico para o ensino de tecelagem e dobradura dos 
mesmos autores 

 

14 Álbuns para colagem dos trabalhos em 4 modelos dos mesmos autores 100 

15 Quadro para o ensino de linguagem e Arithmética por A Barreto e 
Roca Dorbal (Para o jardim de Infância) 

01 

16 Nível de metal e madeira para aula de Physica 01 

17 Metro escala (dobradiça) para Trabalhos Manuaes 01 

18 Medida Inglesa para ens. Complementar 01 

19 Quadros pequenos para as diversas aulas de desenhos 08 

20 Curvas para Trabalhos Manuaes e Desenho 12 

21 Prumo para aula de Physica 01 

22 Percalina para Trabalhos Manuaes 02 m 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base em informações contidas no livro de registro 
pertencente ao acervo inativo do Instituto de Educação Anísio Teixeira. 
 

Nem todos os materiais mencionados acima têm relação direta com a 

Matemática. Entretanto, eles foram agregados à lista, pois consideramos a 

presença de conhecimentos matemáticos explorados em outras disciplinas. 

Podemos conjecturar que a utilização de determinados instrumentos, 

especialmente na matéria de Trabalhos Manuais, estavam trabalhando cálculos 

matemáticos, medidas, figuras geométricas, etc. 

Segundo Heloísa Rocha (2019), a cultura material da escola agrega um 

público fornecedor e consumidor. Estão inseridos, nesse contexto, a indústria de 

fabricação de materiais, editoras, escritores, que trabalham para atendimento a 

um grupo de professores, autoridades educacionais e ao Estado numa 

conjuntura maior, visando contemplar às demandas da escolarização. 

Identificar a cultura material da escola contribui para perceber 

preferências, tendências e métodos pedagógicos escolhidos por determinada 

unidade de ensino para desenvolver seu trabalho. Em se tratando da Escola 
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Normal de Caetité, podemos perceber que a aquisição de materiais e os 

recursos anteriormente mencionados – material montessoriano e bibliotecas - 

visavam atender os moldes propostos pela escola nova e pelo método intuitivo, 

por isso, a necessidade de adquirir artefatos e aparelhos educativos. 

Esta interpretação vinculando o uso de materiais didáticos com a escola 

nova se pauta principalmente no que tange ao registro das crianças 

manipulando o material montessoriano, durante a visita do Governador e a 

existência de bibliotecas para os alunos. Em relação à lista de materiais, 

conjecturamos que a maior parte está voltada para a proposta pedagógica do 

método intuitivo, tanto pelas características desses recursos, que poderão ser 

analisadas na abordagem apresentada na sequência, como se considerarmos 

que a maioria dos recursos possui a indicação de um número pequeno de itens, 

não contemplando um trabalho individual com esses materiais. Assim, nos 

questionamos se estes recursos não seriam utilizados para o professor 

demonstrar e para os alunos somente observarem sem terem a  oportunidade 

de manipulá-los. Isso estaria mais condizente com o método intuitivo. A este 

respeito, Vidal (2010, p. 498) afirma: 

O trabalho individual e eficiente tornava-se a base da construção do 
conhecimento infantil [escola nova]. 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”. 

Identificamos ainda, na lista de compras de materiais escolares da Escola 

Normal de Caetité, alguns itens fabricados pela Editora Melhoramentos dos 

irmãos Weiszflog, relacionados ao ensino de matemática. O Catálogo de vendas 

de 1929 desses recursos, apresenta: 

(Quadros para o ensino de), por A. Barreto, Linguagem e Arithmetica 

M. de Oliveira e Roca Dordal. 40$000. A collaboração destes tres 
nomes illustres é bastante para recomendar estes quadros de uma 
utilidade incontestável.  Quem deseja ensinar de accordo com todos 
os requisitos da intuição, não poderá prescindir do auxilio inestimável 
desses quadros. Illustrações lindissimas e texto explicativo de como se 
deve applical-as no ensino, fazem o conteudo delles. O ensino da 
Arithmetica e, principalmente, da linguagem, preliminarmente, já não 
se resente da falta desses auxiliares valiosíssimos, aprovados pela 
Directoria da Instrucção Publica de S. Paulo, Santa Catharina e Minas 
Gerais (CATALOGO, 1929, p. 70-71, grifos no original apud ROCHA, 

H., 2019, p. 109). 
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Acerca deste recurso, Faria (2017, p. 6) o denomina de quadro parietal e 

indica que “[...] é um material didático usado para a transmissão de 

conhecimentos escolares.”, e são assim denominados “[...] pois são pendurados 

nas paredes ou em outros dispositivos para serem observados por todos os 

alunos simultaneamente.” Em relação à coleção Quadros para o ensino de leitura, 

linguagem e aritmética, essa autora aponta que:  

Foi vendida como um bloco de flip chart de 26 folhas preso por uma 
vara de madeira na borda superior. Ele podia, portanto, ser 
pendurado em algum lugar ou posicionado sobre um cavalete e o 
professor ia virando suas folhas e usando as imagens como preferisse. 
Ou, o professor mesmo podia desmontar o bloco e usar suas folhas 
separadamente, inclusive colá-las em papéis cartões mais grossos e 
resistentes, [...]. (FARIA, 2017, p. 167). 

Faria (2017) afirma ainda que os quadros perietais passaram a estar 

presentes nos estabelecimentos de ensino “[...] quando da implementação do 

método intuitivo nas escolas primárias brasileiras e das disciplinas científicas 

no currículo; da valorização da visão como o sentido mais importante para o 

conhecimento do mundo; [...]” (FARIA, 2017, p. 278). 

Sobre o Contador “Brasil” aparelho para o ensino de Arithmetica a ser 

adquirido para escola anexa do sexo masculino e a Colleção de Sólidos 

Geométricos para o Jardim de Infância: 

Ainda no que diz respeito aos artefatos destinados ao ensino das 
disciplinas que compunham o currículo da escola elementar, o 
catálogo de 1924 anunciava o Contador Brasil, aparelho para o ensino 
de aritmética, que se destacava por suas vantagens técnicas, higiênicas 
e pedagógicas, simplificando a explicação acerca da contagem; o jogo 
de oito sólidos geométricos, “util, tanto para o ensino elementar – 
Jardins de Infancia e curso primario, como nos cursos secundario e 

gymnasial” (ROCHA, 2019, p. 111). 

Além desses, a solicitação das Séries de cadernos de Trabalhos Manuaes 

separados de Rosina, Nogueira e Miguel Milano, compõe a lista de materiais 

comercializados pela Editora Melhoramentos, conforme afirma Carvalho (2017, 

p. 43). Estes, são apenas exemplos de alguns materiais que possuem relação com 

a matemática, ainda existem outros, também fornecidos pela Editora 

Melhoramentos de outras matérias.  

Assim, os recursos para lecionar esse ramo da ciência indicam traços da 

matemática para ensinar presentes na formação dos normalistas: o método de 

ensino intuitivo e o que preconizava a escola nova. 
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Para além da organização dos recursos materiais que dispunha a Escola 

Normal de Caetité, estava o trabalho administrativo, pedagógico e de gestão 

conduzido inicialmente pelo professor Dr. Edgar da Silva Travassos 

Pitangueira, primeiro diretor desta unidade de ensino que, com sua equipe de 

trabalho, delineava os saberes para ensinar e a ensinar. Sobre essa atividade 

Valente (2017), afirma: 

De parte dos aspectos mais ligados à profissão, aos saberes 
profissionais, aos saberes para ensinar a matemática, eles são de 
responsabilidade da autoridade do diretor ou de personalidades da 
instrução pública trazidos pelo diretor para palestras pedagógicas nas 
escolas (VALENTE, 2017, p. 215). 

Buscamos identificar parte desses saberes por meio do discurso de 

encerramento do primeiro ano de funcionamento escolar. Neste foram 

apresentados formas de desenvolver trabalhos, métodos e esclarecimentos 

sobre o ensino, o currículo, a cultura escolar, visões, aspirações, opiniões e 

cuidados que deveriam ser adotados para garantir a melhor formação. Esse 

discurso foi publicado na Revista de Educação, Orgam da Escola Normal de Caiteté, 

na edição de agosto de 1927. Abaixo a imagem do diretor, seguida de 

fragmentos do discurso e uma pequena reflexão: 

Figura 07 -  Dr. Edgar da Silva T. Pitangueira, 1º Diretor da Escola Normal de Caetité. 

 
Fonte: Arquivo Inativo do Instituto de Educação Anísio Teixeira. 

 

A mensagem dá início fazendo referência à missão: Ensinar a ensinar. 
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Vejamos: 

Senhores professores da Escola Normal, nesta casa tudo está 
dependendo de vós, a vossa fé, a vossa abnegação, a vossa constância 
no trabalho, são impulsos à sua marcha victoriosa na senda do ensino. 
[...] Estamos no primeiro anno de vida nova e nova vae sendo nossa 

orientação didáctica. [...] Aqui se formarão os mestres da infância, sob 
a vossa orientação, ao calor do vosso enthusiasmo, cheios de 
convicções sinceras para vida pública, não como simples 
funccionários do Estado, mas como sacerdotes do ensino. Estamos 
ensinando a ensinar, este é o nosso fito, o fim a que se propõe esta 
Escola. (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1927, p. 37, grifos nossos). 

O então Diretor, professor Edgar Pitangueira nesse trecho, se 

apropriando do que propunha o Art. 130. “se ensinará a ensinar”, da lei nº 1.846 

de 14 de agosto de 1925, aponta à sua equipe a missão pretendida de formar 

educadores, argumentando que para sua concretização, muito do que precisa 

ser feito, está sujeito à postura do corpo docente: “nesta casa tudo está 

dependendo de vós, a vossa fé, a vossa abnegação, a vossa constância no 

trabalho”. Menciona o fato de ali estar se desenvolvendo algo novo em todos os 

aspectos, desde o fato da escola ser nova mas, sobretudo, acerca da “orientação 

didáctica” que buscava seguir às orientações da escola nova. 

Em seguida, apresentou um conjunto de características importantes e 

necessárias ao profissional docente, descrevendo valores que vão além da 

formação teórica “Aqui se formarão os mestres da infância, sob a vossa 

orientação, ao calor do vosso enthusiasmo, cheios de convicções sinceras para 

vida pública, não como simples funccionários do Estado, mas como sacerdotes 

do ensino.” O diretor chamou atenção para responsabilidade do trabalho que os 

professores assumiram, referindo-se a eles como “sacerdotes do ensino”, 

fazendo menção à honra, à relevância do trabalho, em contrapartida, a 

necessidade de dedicação para alcançar formação com características peculiares. 

Destacou ainda, ética como respeito e devotamento em servir à sociedade que 

no discurso da época caberia melhor “servir à Pátria”, entendendo que não eram 

apenas servidores públicos. 

Gostaríamos de evidenciar, por meio da citação acima, a exposição de 

algumas características acerca de saberes para ensinar os quais o docente deveria 

incorporar dentro de um estabelecimento de ensino, cuja finalidade é “ensinar a 

ensinar”. Hofstetter e Schneuwly (2017, p. 130-131) apresentam o conceito de 
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‘saberes incorporados’ na visão de Barbier (1996), “o campo dos ‘saberes 

incorporados’, que se inscreve na zona semântica das capacidades, dos 

conhecimentos, das competências, das aptidões, das atitudes, das 

profissionalidades”, cujo referente tem a ver com “componentes identitários”. 

Pudemos observar fortes elementos de “componentes identitários” no discurso 

do Dr. Edgar Pitangueira quando expõe sobre valores e princípios morais para 

formação do professor e o cuidado em desenvolver e moldar essa identidade. 

Ainda na perspectiva do Diretor, a missão da escola era conseguir 

incorporar e aplicar as ideias da escola nova, ao passo que sua eficácia estaria 

condicionada ao trabalho conjunto entre a escola primária e a escola normal. 

Pois, tanto era necessário formar os novos professores com as orientações da 

escola progressista, como garantir que a escola primária fosse espaço de 

utilização e efetivação dessa nova proposta pedagógico-metodológica. Nesse 

sentido, Dr. Edgar Pitangueira argumenta: 

A nossa missão maior está na effectivação da escola nova, da escola 
primária activa, da escola do trabalho, cheia de palpitantes realizações, 
moldada nos processos positivos da sciencia pedagógica moderna.[...] 
O triumpho da escola primária está na organização e na efficiencia do 
ensino normal. Está bem próximo esse triumpho, porque a vossa 
abnegação e os vossos propósitos em favor do ensino, cada vez mais se 
evidenciam, com esta nítida compreensão do que aqui desejamos 
obter, com esta actuação à conquista de mais largos horizontes aos 
nossos ideaes. (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1927, p. 37). 

Aqui a escola nova ou escola ativa é apresentada como um norte do que 

se pretende desenvolver a partir da “sciencia pedagógica moderna”, daquele 

período, para trabalhar no ensino primário. Em seguida, é esclarecido que o 

sucesso do trabalho no ensino primário está intimamente ligado à preparação 

que os normalistas receberão para atuar na docência. Ensinar a ensinar com os 

moldes da escola nova é objetivo a ser alcançado e se consolida como parte dos 

ideais para formação.  

Conforme pode ser observado, a equipe de trabalho, de acordo com o 

discurso do diretor (citado abaixo), se encontrava empenhada com tal 

propósito. Nesse sentido, a utilização de um novo método também significava 

modificações culturais, circulação de novas perspectivas sobre como o trabalho 

docente deveria ser modificado comparando o velho (ensino tradicional) com o 

novo (escola nova). 
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Senhores professores das escolas annexas, faltaria a um dever 
imperioso, se neste momento não vos fizesse sentir o quanto me 
anima a vossa dedicação e o vosso salutar esforço em prol do ensino. 
A escola primária é a fonte onde as crianças vão haurir os primeiros 
conhecimentos e exercitar as faculdades do contacto das realizações e 
do meio ambiente em que vivem. [...] A escola activa, a escola do 
trabalho, a escola que reflecte a vida intensiva, é a escola do século 
XX, deve ser a nossa escola. (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1927, p. 37). 

Numa fala bastante enfática é apresentada a escola nova como uma 

perspectiva de trabalho que “deve ser a nossa escola”. O que demonstra o 

quanto havia uma urgência em torná-la presente e possivelmente comprovar 

sua eficácia. O discurso é tão entusiasmado que leva a pensar numa 

receita/solução para os entraves educacionais a partir da utilização correta do 

que o método propõe. 

A escola deve preparar a criança para vida prática para a vida intensa 
que a civilisação impõe, e não será com o ensino scientífico puramente 
que conseguiremos aquelle fim, sinão pela actividade dignificadora, 
no período lectivo, de occupações manuais e de bôa orientação por 
parte do mestre. Hoje o bom professor não é o que faz a lição pelo 
seu aspecto, sem que nella os alunnos tenham interferência, não, o 
mestre moderno dirige a lição que os meninos fazem, modelam, 
realizam. Assim as crianças sentem, comparam, deduzem, enxergam 
pelos olhos da experimentação e chegam à conclusão da verdade. 
Todas as aptidões se movimentam, se esboçam, se exercitam com o 
trabalho prático sob méthodos dynamicos, despertando o interesse e 
formando a vontade. Todas as disciplinas podem ser ensinadas nas 
escolas através dos trabalhos manuaes. Devemos afastar da escola 
primária o espírito de utilitarismo na aprendizagem manual, esta não 
tem por fim immediato a formação profissional, nem tem o escôpo a 
preparação de monotechnicos. Os nossos alunnos devem fazer todos 
os exercícios manuaes, em que se desenvolvam suas energias 
creadoras, em que a sua actividade se manifeste equilibrada e franca. 
Na capital dos Estados Unidos da América do Norte, 45 mil crianças 
se exercitam nos trabalhos de jardinagem, organizam exposições de 
flores, praticam os processos de seleção, e enxertia, conhecem as 
inflorescências, classificam as várias famílias phitologicas, levam para 
vida prática, ao sahirem das escolas, uma soma de conhecimentos 
positivos e exactos. De todos os trabalhos manuais, o slojd16 é o mais 
vantajoso, é o que reúne uma seriação de idéas e conquistas na 
intelligencia das crianças; elle atravessa o jardim de infância, a escola 
primária, a escola normal e vae até a academia, com esse cortejo 
immenso de realizações, proporcionando alegria, despertando o 
engenho inventivo, sendo emfim a messe fecunda de idéas e de 
creações. [...] não devemos nos esquecer de que o espírito scientífico 
deve dominar toda a escola, segundo as idéas do grande Herbart. 

                                                             
16 Slojd “O termo sueco ‘sloyd’ é definido por Michaelis (novo dicionário) como treinamento 

manual em serviços de carpintaria. Segundo Larsson (in MARQUES, 2003, p. 76) a palavra 
‘sloyd’ se origina da antiga ‘slah’ e daí ‘slay’ (matar com um sopro, em inglês),’schlag’ (sopro, 
em alemão) e ‘sla’ (derrubar, em sueco); o antigo adjetivo sueco ‘slog’, da mesma origem, 
significa ‘habilidoso’, ‘destro’, daí seu substantivo ‘slöjd’ ou ‘sloyd’” (PEREIRA, 2007, p. 70). 
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17[...] Através dos trabalhos manuaes, proporcionaremos à infância 
todos os elementos que se consubtanciarão na vontade educada e 
pelas iniciativas e pelas realizações. Esta é a pedagogia de 
Kerschensteiner18, cuja aplicação, todos os países civilisados estão 
fazendo com resultados assombrosos. Não são outros, sinão estes, os 
desígnios da actual Diretoria Geral de Instrucção, quando, como 
principal colaborador da reforma do ensino, introduziu em nossas 
escolas, desde o jardim de infância até as escolas normaes, o trabalho 
manual, como princípio mais alto da educação. Senhores professores, 
as vossas responsabilidades são crescentes, porém maior é a vossa 
capacidade, a vossa aptidão, o vosso ideal, o vosso amor. Confio com 
firmeza no êxito completo das nossas idéas, porque confio 
plenamente em vós. (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1927, p. 37-38, 
grifos nossos). 

Segundo o diretor “A escola deve preparar a criança para vida prática”. 

Esclarece que o ensino científico é importante, mas o ser humano precisa ter 

habilidades que ultrapassem a formação teórica, que o torne autônomo e 

independente, capaz de solucionar atividades simples, mas que exijam 

conhecimento prático. Por isso, sugere Trabalhos Manuais como conhecimento 

que amplia e qualifica para vida e o cotidiano que o cerca. 

Nesse sentido, compreender a adoção de Trabalhos Manuais como 

matéria importante na formação do indivíduo perpassa pelo entendimento da 

filosofia que abriga o ideal de escola nova. Para Foulquié (1952) alguns 

elementos caracterizam a proposta da escola ativa: 

O movimento denominado “escola ativa” configurou-se mediante um 
importante e significativo princípio, segundo o qual a escola deve 
propiciar a atividade da criança, tendo como fundamento a crença de 
que a instituição deve tornar práticas as atividades e fazer o possível 
para desenvolver toda a atividade psicomotora própria da criança, a 
fim de centrar-se nos interesses desta e fazer mais eficazes o ensino e 
aprendizagem; em relação à denominação “escola moderna”, o 
principal fundamento é a base científica e racional, que se inspira no 
aporte das ciências nascentes auxiliares da educação; numa terceira 
perspectiva, o movimento foi denominado “escola do trabalho”, 
uma vez que parte da premissa de que a escola é uma sociedade 
viva, que deve preparar o aluno para a vida e familiarizá- lo com o 
meio social, e tem como principal finalidade a criação de algo novo 
em si, como os trabalhos manuais, visto que este, além de seu valor 
como formação profissional, tem um valor educativo. (FOULQUIÉ, 

                                                             
17 Johann Friedrich Herbart nasceu em 4 de maio de 1776 na cidade de Oldenburg, situada ao 

norte da Alemanha, e morreu em 11 de agosto de 1841 na cidade universitária de Göttingen. 
Professor de filosofia e pedagogia nas Universidades de Göttingen e Königsberg, bem como 
diretor do instituto de pedagogia experimental anexo à Universidade de Königsberg, defendia a 
ideia de instrução educativa. A instrução, diz Herbart, é o “objeto principal da educação” 

(HILGENHEGER, 1993, p. 02). 
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1952 apud BUENO; FARIAS; FERREIRA, 2012, p. 438, grifos nossos). 

Conforme explicado por Foulquié (1952), a escola do trabalho deve 

preparar o aluno para a vida, para que possa contribuir em sociedade com 

habilidades intelectuais e práticas aprimoradas dentro do espaço escolar. Nessa 

perspectiva, a matéria Trabalhos Manuais é inserida no intuito de promover e 

ampliar a capacidade criadora e construtiva através do trabalho, que além de 

abordar aspectos da formação profissional, contribuia com sua importância 

educativa. 

Kerschensteiner também era um defensor da “escola do trabalho”, 

embasada numa preparação educacional científica. Suas ideias foram aplicadas 

no contexto educacional alemão e difundidas por simpatizantes da escola nova. 

Segundo Hubert (1952 apud BUENO; FARIAS; FERREIRA, 2012, p. 440) “[...] a 

educação tinha a finalidade de, mediante o trabalho, levar a moralização da 

profissão e, assim, chegar à moralização da sociedade.” Dentre suas reflexões 

estava o pensamento do quão importante deveria ser o desenvolvimento do 

raciocínio lógico em quaisquer atividades. Trabalhos Manuais além de 

desenvolver esse raciocínio, permitia integrar propostas de quaisquer matérias: 

Diante da preocupação em formar o homem de ação, o educador 
apontava, como valor educativo mais importante, a educação do 
pensamento lógico, sendo este comum a todas as matérias e/ou a 
todas as áreas do conhecimento, pois, para ele, esta forma de pensar 
se faz necessária no processo de aprendizagem. (BUENO; FARIAS; 
FERREIRA, 2012, p. 439). 

A defesa de Kerschensteiner “tinha como principal objetivo mudar o 

rumo da educação tradicional, intelectualista e livresca, dando um sentido vivo 

e ativo ao conhecimento” (BUENO; FARIAS; FERREIRA, 2012, p. 440). Dr. 

Edgar Pitangueira faz uma relação comparativa sobre a ação do professor 

tradicional ao desempenhar suas funções e a atitude que é adotada pelo 

“professor moderno”, “Hoje o bom professor não é o que faz a lição pelo seu 

aspecto, sem que nella os alunnos tenham interferência, não, o mestre moderno 

dirige a lição que os meninos fazem, modelam, realizam.”, seguindo em defesa 

da escola ativa, na qual a criança é o centro no processo ensino aprendizagem. 

“Assim as crianças sentem, comparam, deduzem, enxergam pelos olhos da 

experimentação e chegam à conclusão da verdade. Todas as aptidões se 

movimentam, se esboçam, se exercitam com o trabalho prático sob méthodos 
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dynamicos, despertando o interesse e formando a vontade”. Dá relevância à 

experimentação prática para aquisição de conhecimentos, tomando por base o 

pensamento dos representantes da escola nova.  

Os trabalhos manuais podem ser considerados matéria que distingue 

caracteristicamente a escola nova, justamente por promover a articulação do 

aluno como figura central na construção do saber. Ao mesmo tempo em que 

constrói algo, se aprende. O aluno calcula, relaciona, formula estratégias e 

reconhece o caminho eficaz e a ineficiência de determinadas ações. Assim,  tudo 

flui mediante o estímulo à curiosidade e experimentos práticos, 

complementando, o que propõe a teoria. Por apresentar uma série de estímulos 

ao indivíduo e em seu raciocínio lógico, é que o diretor critica àqueles que veem 

como uma disciplina utilitarista de formação “monotechnica”, pois a construção 

intelectual, de acordo com sua exposição, pode ser multidisciplinar. 

Nesse sentido, quando o diretor da Escola Normal de Caetité afirma 

“todas as disciplinas podem ser ensinadas nas escolas através dos trabalhos 

manuaes”, ainda sem perceber, essa fala permite vislumbrar a integração entre 

as matérias, porque segundo o diretor, era possível explorar variados 

conteúdos, e de diferentes cadeiras, a partir desse componente curricular. 

Dessa forma, a organização das matérias, permitiu que Trabalhos 

Manuais exercesse e se beneficiasse com o suporte do aporte formativo que 

advinha dos conhecimentos em outras áreas do saber. Porém, mais evidente é o 

envolvimento do Desenho e da Geometria nessa construção. Segundo Caputo 

(2017, p. 115), “o desenho, assim como a geometria, se apresentaria como uma 

ferramenta para o ensino do trabalho manual, que tem como finalidade a 

formação profissional do aluno”. Nesse sentido, podemos inferir que sua 

finalidade, indiretamente direcionava o ensino de desenho também para fins 

profissionais. 

Assim, por meio da compreensão e dos instrumentos utilizados em 

Trabalhos Manuais, consideramos o ensino de Matemática sendo trabalhado 

nesta matéria também. Sobre isso, D’Esquivel (2015) apresenta a organização de 

conteúdos matemáticos estruturados pela obra Métodos Americanos de Educação 



85 

Geral e Técnica de Omer Buyse, utilizada como base para os cursos de férias19 

destinados aos professores públicos do Estado, que distribui da seguinte forma 

atividades com Desenho e Trabalhos Manuais:  

Quadro 6 - Organização do ensino de Desenho e Trabalhos Manuais. 
 

OBJETIVOS DE ENSINO ATIVIDADES (OCUPAÇÕES) 
Os Sólidos 1. Construção com auxílio de blocos 

2. Modelagem com barro 
3. Cartonagem 

As superfícies 1. Dobradura do papel, recorte, colagem 
2. Posição das tabletes 
3. As cores e sua aplicação 

As linhas  1. Posição dos bastonetes 
2. Tecedura do papel 
3. Bordado 
4. Desenho 

O Ponto 1. Jogo de pérolas 
2. Combinações 
3. Perfuração do papel 

Fonte: Métodos Americanos de Educação Geral e Técnica – Omer Buyse (apud D’ESQUIVEL, 

2015, p. 78). 
 

Assim, destacamos que o livro é introduzido por saberes geométricos, 

em seguida aborda “atividades e ocupações”. Entretanto, não podemos afirmar 

que essa obra esteve presente na execução das aulas dessa matéria em Caetité, 

apenas sinalizamos a sua presença na formação do curso de férias ofertado aos 

professores públicos do Estado e ministrado na capital baiana, mas que de certa 

forma revela o que havia sido idealizado por meio da reforma de 1925, no caso 

explicitado aqui, no que tange à matéria Trabalhos Manuais, uma vez que, 

segundo o parágrafo único do Art. 191 da Lei nº 1846, de 1925, “para este curso 

será organizado previamente um programma especial pelo Director da Escola e 

o Director Geral da Instrucção.”. 

Lima (1978, p. 51 apud CARBELHO, 2016, p. 03) sinalizou esses cursos de 

férias como sendo uma das mudanças instituídas por Anísio Teixeira sobre 

qualificação docente: 

Pela reforma fixaram-se novos padrões de vencimentos e instituíram-
se cursos de férias de 1º a 20 de janeiro nas Escolas Normais, o 
primeiro dos quais teve lugar em 1927, e destinavam-se não só a 
indicar a orientação moderna do ensino como a estabelecer a 
correlação entre as disciplinas. Abriam-se ao ensino perspectivas de 
interesse intelectual e didático, criando novo estimulo além da 

                                                             
19 Curso de Férias de 1927: “Ainda tópicos de Geometria foram tratados na conferência 
Trabalhos Manuais na Escola primária, ministrada pela professora Alzira de Assis”. 
(D’ESQUIVEL, 2015, p. 84-85). 
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expectativa burocrática da nomeação e remoção. 

A realização de cursos de férias para o quadro docente é um fato 

importante. Por isso, é necessário entender como ele surge e a que propósito. 

Com base no que relata D’Esquivel (2015), em 1925 Anísio Teixeira realiza uma 

viagem à Europa e conhece o trabalho Méthodes Américaines d'Éducation de 

Omer Buyse e, em 1927, ao visitar as escolas americanas, quando cursava sua 

especialização na Columbia University publica a obra Aspectos Americanos de 

Educação. 

A obra de Buyse foi construída a partir das ideias da escola nova, que na 

época era o modelo educacional em efervescência nos Estados Unidos. Seu 

conteúdo tem relação direta com as orientações do filósofo educador John 

Dewey20 (1859-1952) e se tornou o trabalho norteador do que seria ministrado 

aos professores por ocasião dos cursos de férias. 

Baseados nessa perspectiva, e no intuito de levar os professores a se 

aprimorarem e apropriarem-se do modelo de ensino pretendido pela escola 

nova, os cursos foram preparados e ministrados a partir de 1927, sendo 

estendidos aos docentes do interior do estado em 1928. Infelizmente, não 

encontramos registros documentais comprovando a participação dos 

professores da Escola Normal de Caetité, mas é fato que os cursos de férias 

aconteceram em Salvador-Bahia. 

Os indícios sobre a ocorrência dos cursos e o fato de terem sido 

estendidos às escolas do interior baiano nos levaram a crer que os docentes 

lotados na escola de Caetité participaram, uma vez que naquele momento 

somente existiam duas escolas normais públicas no interior do estado. Lima 

ainda reflete sobre a ação de Anísio Teixeira ao promover cursos de qualificação 

profissional: “Os resultados podiam ser modestos, até medíocres, mas a 

orientação estava dada: o professor seria necessariamente um profissional, 

jamais amador improvisado” (LIMA, 1978, p. 54 apud CARBELHO, 2016, p. 03). 

                                                             
20 John Dewey (1859-1952) foi um filósofo norte-americano que defendia a democracia e a 
liberdade de pensamento como instrumentos para a maturação emocional e intelectual das 
crianças. No Brasil inspirou o movimento da Escola Nova, liderado por Anísio Teixeira, ao 
colocar a atividade prática e a democracia como importantes ingredientes da educação 
(FERRARI, 2008). 
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Retomando o discurso de Edgar Pitangueira, para reforçar seus 

argumentos ele relata, em consonância com as ideias de Anísio Teixeira acerca 

do ensino norte-americano, como eram diversificadas e desenvolvidas as 

atividades referentes aos trabalhos manuais realizados nos Estados Unidos e o 

quanto essa experiência fortalecia positivamente o conhecimento sobre a vida 

prática, além de auxiliar na aprendizagem dos conteúdos. 

O diretor faz defesa de um estilo de Trabalhos Manuais, denominado 

“slojd”. Assim, é necessário esclarecer a forma e sua proposta como atividade 

escolar. Para tanto, recorremos aos estudos de Pereira (2007, p. 70-71): 

Gustaf Larsson, diretor da Escola Normal de Trabalhos Manuais de 
Boston, deu um sentido educacional para o sloyd, relacionando uma 
série de princípios: 
1-os professores do sloyd deveriam ser homens do ensino e não 
artesãos; 
2-o ensino deveria ser sistematicamente progressivo, e executando 
certas demonstrações em classe, tanto quanto possível, individual; 
3-o trabalho deveria ser escolhido para possibilitar o desenvolvimento 
físico através de movimentos livres e vigorosos; 
4-os resultados deveriam representar o esforço pessoal do aluno sem 
introduzir, de início, nenhuma divisão de trabalho, assim como, 
nenhum emprego de máquinas-ferramentas; 
5-os exercícios deveriam ser organizados na progressão do fácil ao 
difícil, escolhendo-se objetos atraentes e úteis aos alunos; 
6-os trabalhos não deveriam se limitar somente à execução de objetos 
construídos com a ajuda de instrumentos de medidas, devendo ser 
feitos à mão livre para exercitar, particularmente, o senso de formas e 
proporções pela vista e pelo toque. 

Como podemos perceber, a proposta vai muito além de ensinar uma 

atividade artesã, como o entendimento leigo leva a conceber. Trata-se de um 

trabalho educacional. Exige um preparo do profissional em planejar atividades 

de desenvolvimento progressivo, atraentes para o estudante e que testassem à 

criatividade, a disciplina, a dedicação, a precisão, o asseio, bem como o 

acabamento de modo individual. 

De acordo com Ribeiro (2018), o slojd surge a partir da Revolução 

Industrial que propagou ideias na tentativa de normatizar e homogeneizar a 

força de trabalho ativa para atender às necessidades da sociedade 

contemporânea. No Brasil, seu uso teve início com a circulação e influência das 

ideias americanas no sistema educacional brasileiro. Tais ideias tinham o 

princípio educativo do Trabalho Manual como elemento de articulação entre o 

"ensinar/aprender – saber fazer”. Uma tarefa que exigia atenção, criatividade e 
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capricho. Assim, identificamos mais vestígios dos saberes para ensinar, de uma 

maneira em geral, e também, da matemática para ensinar, como pode ser 

percebido a seguir. 

Um exemplo desse tipo de atividade é apresentado por D’Esquivel (2015, 

p. 82): “[...] com crianças nos anos finais da escolarização primária, os elementos 

de Geometria serão aprendidos por meio da execução de trabalhos manuais 

construídos em madeira, com o auxílio de ferramentas, técnica que ficou 

conhecida na Bahia por ‘sloydismo’.” Tal prática, reforça a integração através 

do trabalho planejado que promoveu a articulação entre as matérias 

Matemática e Trabalhos Manuais. 

Expostas as condições de organização física, administrativa e orientação 

pedagógica, um fator nos chamou atenção, pois possui relevância na 

perspectiva de ampliar o entendimento de como a escola, objeto desta pesquisa, 

compreendia a questão da disciplina escolar. Por meio de publicação constante 

na Revista de Educação Orgam da Escola Normal de Caiteté, Anno II, abril e junho 

de 1928, n. 8, num texto complementar escrito por João Bahiano, relacionado à 

matéria sobre “O Segundo Anniversario da nossa Escola Normal”, encontramos 

tais indícios: 

A disciplina escolar 
A disciplina, em geral, é a regra que dirige qualquer actividade, para 
communicar-lhe rectidão e energia. Com respeito à escola, a disciplina 
comprehende o conjuncto de prescripções e influencias encaminhadas 
a dirigir a educação em todas as formas. A disciplina abraça também 
as práticas e as medidas conducentes a uma boa organização das 
classes, a procurar nellas a ordem e a regularidade a assegurar, por 
isso mesmo, a efficacia da instrucção e o exito da educação. A 
disciplina contribue a formar a consciencia do alumno, acostumando-
o a governar-se a si próprio conforme o dever e a indagar se é licito ou 
não o acto que quer executar. Activa o trabalho, previne as faltas 
outras corrige, conserva a ordem exterior e o espírito de obediencia 
entre os escolares, fomenta os bons costumes e a piedade, pelo que é 
muito util ao alumno e à escola. A disciplina é de grande importancia, 
porque sem ella não é possível uma boa educação.Os esforços dos 
paes e mestres para desenvolver faculdades physicas, intellectuaes e 
moraes do menino, seriam infructiferos, se esse ficasse abandonado 
aos caprichos, fazendo sempre a sua vontade e não submettendo-se a 
uma disciplina conveniente e bem calculada. Por isso se diz que tanto 
vale uma escola quanto vale sua disciplina. A disciplina escolar 
manifesta ao alumno os deveres, evita as occasiões de infringil-os e 
corrige os transgressores para emendal-os; por isso divide-se em 
directa, preventiva e repressiva. A primeira alcança seu objectivo 
mediante o regulamento escolar. A segunda dicta regras e adopta 
medidas para evitar as faltas. A terceira as castiga para emendar o 
homem. (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1928, p. 296, grifos do autor). 
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 O contexto socio-cultural, e de forma secundária, o religioso do período 

histórico em questão, abrigava um pensamento de sociedade distinto dos 

moldes atuais. A disciplina escolar na ocasião de funcionamento da Escola 

Normal de Caetité mantinha-se como um dos parâmetros importantíssimos 

para incutir valores e princípios morais aos estudantes, como o respeito, a 

organização, a boa conduta, o cumprimento do dever, dentre outros; que eram  

aspectos a serem trabalhados no desenvolvimento formativo e em sua cultura 

escolar. As regras deveriam ser cuidadosamente cumpridas, evitando qualquer 

constrangimento perante à família, à escola e à sociedade. Destacamos ainda, 

que na construção deste trabalho, pudemos contemplar essa presença no 

decorrer das análises. 

2.2 - Como estava organizado o Curso Normal e onde a Matemática se 

apresentava nesse contexto? 

 

A Lei nº 1846, de 14 de agosto de 1925 (Reforma da Instrução Pública), e 

o Decreto nº 4312, de 30 de dezembro do mesmo ano, que aprovou o 

Regulamento do Ensino Primário e Normal, apresentam a Matemática 

enquanto cadeira do Ensino Normal da Bahia. Para atender ao programa de 

ensino do curso normal da capital foram criadas quinze cadeiras, subdivididas 

em três áreas e essa organização foi estendida às Escolas Normais do interior do 

Estado, conforme dispõe lista abaixo: 

Línguas 
    1. Língua Portuguesa e Literatura Nacional;  
    2. Língua Francesa. 
Sciencias 
    3. Mathematica Elementar; 
    4. Geographia Geral, Noções de Cosmographia e Chorographia do 
Brasil; 
    5. História Universal e História do Brasil;  
    6. Pedagogia, Psychologia Infantil e Didactica; 
    7. Physica e Chimica applicadas às Indústrias e Agricultura; 
    8. Agricultura; 
    9. Anatomia e Physiologia do homem, Biologia vegetal e animal; 
    10. Hygiene Geral e Escolar; 
    11. Noções de Direito Público e Constitucional – Educ. Moral e 
Cívica.  
Artes 
    12. Desenho, Calligraphia e Dactylographia;  
    13. Música e Canto coral; 
    14. Prendas e Economia Doméstica;  
    15. Educação Physica. (BAHIA, 1925a). 

Além dessas, incorpora-se “[...] um curso de trabalhos manuaes [...]” 
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(BAHIA, 1925a) a partir dos serviços de professores contratados. Sobre a 

distribuição das matérias por ano letivo do curso, a estrutura ficou assim 

organizada: 

Quadro 07 - Matérias do Curso Normal em Salvador-BA, de acordo com a Lei  nº  1.846,  de  
14/08/1925. 
                                                                   CURSO NORMAL 

1º ANO: 2º ANO: 3º ANO: 4º ANO: 

Lingua Portuguêsa Lingua Portuguêsa Lingua Portuguêsa 

Literatura 
Nacional 

e Didactica (pratica) 

Lingua Francêsa Lingua Francêsa Noções de
 Direito 
Publico   e 
Constitucional, 

Educação Moral e 
Civica 

Hygiene Escolar 

Geographya Geral, 
Cosmographya 

 Chorographia do 
Brasil 

Anatomia e 
Physiologia 

Humanas, Biologia 
Vegetal 

Canto Coral 

Arithmetica e Algebra Geometria Pedagogia e 
Psychologia 

Infantil 

Agricultura 

Historia do Brasil Physica e Chimica Hygiene Geral Educação Physica 

Desenho 

Calligraphia 

e Historia Universal Agricultura  

Educação Physica Desenho 

Dactylographia 

e Musica  

Prendas Prendas Economia Domestica  

Trabalhos Manuaes Educação Physica Desenho  

 Trabalhos Manuaes Educação Physica  

  Trabalhos Manuaes  

Fonte: Elaborado pela autora com base no Art. 135 da Lei nº 1.846, de 14 de agosto de 1925. 

Entretanto, o programa de matérias a ser ofertado nas Escolas Normais 

do interior do estado tinha algumas modificações comparado à estrutura 

relacionada acima, proposta para atendimento à capital da Bahia, conforme 

podemos perceber no quadro abaixo: 

Quadro 08 - Matérias do Curso Normal direcionadas às escolas do interior do Estado da 
Bahia, de acordo com a Lei nº 1.846, de 14/08/1925. 

                                                                 CURSO NORMAL 
1º ANO: 2º ANO: 3º ANO: 4º ANO: 

Português Português Lingua Portugueza e 

Noções de Litteratura 

Didactica (pratica) 

Francês Francês Didactica Hygiene Escolar 

Geographia Geral e 

Cosmographia 

Chorographia do 
Brasil 

Sciencias Physicas Canto Coral 

Arithmetica e Algebra Geometria Pedagogia Agricultura 
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Historia do Brasil Sciencias Naturaes Hygiene Geral Educação Physica 

Desenho e Calligraphia Noções de Historia 

Universal 

Agricultura  

Prendas Agricultura Musica  

Trabalhos Manuaes Desenho Economia Domestica  

Educação Physica Prendas Trabalhos Manuaes  

 Trabalhos Manuaes Educação Physica  

 Educação Physica   

Fonte: Elaborado pela autora com base na Lei nº 1.846, de 14 de agosto de 1925. 

Ao compararmos a distribuição das matérias do Curso Normal ofertado 

na capital e interior do estado baiano, identificamos que para o primeiro ano do 

curso a grade é a mesma sem distinções. Para o segundo ano é oferecido 

Physica e Chimica, e Dactylographia somente na capital, e Agricultura e 

Sciencias Naturaes exclusivamente no interior. No terceiro ano, apenas em 

Salvador, ministrava-se Noções de Direito Público e Constitucional, Educação 

Moral e Cívica, Desenho e Psychologia Infantil como complemento da matéria 

Pedagogia, sem que estas acontecessem nas demais escolas; em contrapartida, 

há a oferta de Didactica apenas no interior do estado. Já a matéria Anatomia e 

Physiologia Humanas, Biologia Vegetal constava apenas na grade da capital 

baiana, enquanto Sciencias Physicas era ofertada unicamente no interior. Por 

fim, no quarto ano, a organização e oferta é a mesma entre escolas da capital e 

do interior. 

Podemos perceber que a organização curricular em relação às disciplinas 

especificadas no parágrafo anterior, na qual foi determinada a oferta de 

Dactylographia somente na capital e Agricultura somente no interior, 

interpretamos que se pretendia atender uma formação levando em 

consideração a realidade regional em que a escola estava inserida. Com relação 

às demais diferenças, no que tange às matérias Physica e Chimica e Sciencias 

Naturaes conjecturamos na possibilidade desta última estar mais voltada para 

os conceitos a serem trabalhados no ensino primário, portanto, compondo a 

formação profissional. No que se refere ao estabelecimento do ensino de Noções 

de Direito Público e Constitucional, Educação Moral e Cívica, Desenho e 

Psychologia Infantil apenas na capital, e no interior a matéria Didactica, nos 

questionamos: por que o legislador considerou que os professores formados no 

interior não necessitariam de noções de direito, ou aprender datilografia? Por 

que aos formados na capital era suficiente a matéria Didactica (pratica) na sua 
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formação? Todavia, no decorrer desta pesquisa não encontramos respostas a 

estas questões. 

Composta a organização das matérias acima mencionadas, as Escolas 

Normais da Bahia deveriam desenvolver seus trabalhos. E, em Caetité, 

mostramos a seguir o que pôde ser atendido dessa relação no ano de 1929, 

quando a escola completou o ciclo dos quatro anos, ministrando todas as séries 

do Curso Normal. 

Quadro 09 - Matérias ministradas no Curso Normal em Caetité em 1929.21 
MATÉRIAS DO 1º 

ANNO 1929: 
MATÉRIAS DO 2º 

ANNO 1929: 
MATÉRIAS DO 3º 

ANNO 1929: 
MATÉRIAS DO 
4º ANNO 1929: 

Português Português Língua Portuguesa e 
Noções de Litteratura 

Didactica 
(pratica) 

Francês Francês Didactica Hygiene Escolar 

Geographia e 
Cosmographia 

Chorographia do Brasil Scs. Physicas Canto Coral 

Arithmética e Álgebra Geometria Pedagogia Agricultura 

História do Brasil Scs. Naturaes Hygiene Geral Educação Physica 

Desenho e Calligraphia Noções de História 
Universal 

Agricultura  

Educação Physica Desenho Música  

Prendas para (Meninas) Prendas (para Meninas) Trabalhos Manuaes  

Trabalhos Manuaes Educação Physica Educação Physica  

 Trabalhos Manuaes Economia Doméstica 
(para meninas) 

 

 Agricultura   

Fonte: Escola Normal de Caiteté, livro de Registro de médias e exames, acervo do arquivo 
inativo do Instituto de Educação Anísio Teixeira. 
 

Ao findar o ciclo de oferta das quatro séries do Curso Normal, a escola 

de Caetité havia cumprido em sua totalidade o que propunha a Lei de Reforma 

da Instrução Pública, no que se refere ao provimento das matérias 

programadas. 

Em relação à Matemática: 

Ficou estabelecido, ainda, que as cadeiras das áreas de Línguas e 
Ciências, deveriam ser regidas por professores catedráticos, e as 
quatro de artes, por professores contratados. Isso nos permite inferir, 
mais uma vez, a importância dada à matemática, que figura entre as 
matérias onde se exigia maiores critérios para seleção dos professores. 
Aqui, diferentemente do que ocorre em relação ao programa do curso 
primário superior, fica claro que o termo matemática elementar se 
refere à cadeira e não à matéria. Vale salientar, ainda, que nesta 

                                                             
21 Na relação de disciplinas ministradas no Curso Normal de Caetité em 1929, havia 
componentes direcionados exclusivamente para meninas, como Economia Doméstica e 
Prendas. Contudo, informamos que abordaremos questões de gênero no terceiro capítulo. 
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citação, existe uma clara distinção entre matemática elementar e 
desenho; a primeira, inserida na área de ciências e a segunda, em 
artes. A partir do detalhamento que a lei faz do programa do curso 
normal, apresentando as matérias que o compõe a cada ano, fica 
subentendido que o professor de matemática elementar, seria 
responsável por aritmética e álgebra, unificadas no primeiro ano, e 
geometria, no segundo. Não há essas rubricas nos terceiro e quarto 
anos. (ROCHA; SIQUEIRA FILHO, 2016, p. 11). 

A partir dessa distribuição os saberes matemáticos eram abordados em 

apenas dois anos do curso normal, o que dificultava o trabalho de formação do 

professor em relação ao cumprimento da matemática a ensinar, tendo em vista 

que havia muito a ser aprendido num curto espaço de tempo. Em relação a essa 

dificuldade, vejamos o que o professor Jayme Spínola Teixeira, catedrático da 

cadeira de matemática elementar na Escola Normal de Caetité argumentou: 

Proponho que a Congregação na Escola Normal de Caiteté encaminhe 
aos poderes competentes, no interesse de um ensino normal efficiente, 
algumas conclusões obtidas neste anno letivo, no ensino da cadeira de 
Mathematicas Elementares. Nenhuma cadeira, como esta, serve tão 
bem a desenvolver as faculdades intellectuaes e a tornar a 
intelligência clara e methodica. Acho porém que para obtermos todos 
os proveitos e vantagens, é insufficiente ministrar este ensino, 
somente durante o primeiro anno e espero ser de grande resultado 
para o Ensino tornar mais amplo o programma de Mathematicas 
Elementares, aumentando para dois annos o seu período de ensino. 
(Acta da primeira sessão de Congregação na Escola Normal de Caiteté 
03/11/1926, grifo nosso). 

O professor de Matemática Jayme S. Teixeira, deixa claro aos professores 

da Congregação a necessidade de ampliar o ensino de Álgebra e Arithmética 

que acontecia apenas no primeiro ano do curso, sendo que no segundo ano o 

ensino passava a ser de Geometria e os terceiro e quarto anos não ofereciam 

mais a matéria. Sua preocupação formativa se estendeu em seu discurso aos 

demais colegas catedráticos, que de acordo com a sequência do texto registra 

votação unânime em favor à petição do referido professor. 

Entretanto, verificamos que nos anos seguintes a organização e a 

distribuição do componente não foram alteradas, conforme podemos constatar 

na organização dos horários, do ano de 1929, que prescrevem como as matérias 

estavam distribuídas semanalmente. Vejamos: 
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Quadro 10 - Horário da Turma 1º Ano: Início Dia 25/02/1929. 
Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

08:00 às 08:50 Álgebra Português Português Português Álgebra 

09:00 às 09:50 Português Educação 
Physica 

Arithmetica Arithmética Educação 
Physica 

10:00 às 10:50 Francês Geographia Francês Geographya Francês 

13:00 às 13:50 Desenho História do 
Brasil 

Desenho Prendas História do 
Brasil 

14:00 às 14:50 Prendas Trabalhos 

Manuaes 

História do 

Brasil 

Trabalhos 

Manuaes 

Geographya 

15:00 às 15:50     Canto 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Livro de Ponto da Escola Normal de 
Caetité-BA. 

Analisando por partes. No primeiro ano do Curso Normal em Caetité, as 

aulas direcionadas às Mathematicas Elementares (Arithmetica e Álgebra) eram 

apenas quatro de 50 minutos, sendo duas para cada segmento. Na segunda e 

sexta-feira Álgebra, quarta e quinta-feira Arithmetica, com apenas uma aula por 

dia. 

Em contrapartida, havia duas aulas de Trabalhos Manuaes (Terça e 

Quinta-feira) e duas aulas de Desenho (Segunda e Quarta-feira), porém, eram 

matérias pertencentes a outros professores. Então o planejamento passou a ser 

independente. Levamos em consideração o argumento de Rocha e Siqueira 

Filho (2016) logo acima, explicitando o componente Desenho ligado às Artes. 

Segundo D’Esquivel (2015, p. 82), “se nas reformas anteriores, o Desenho se 

constituía no ’lugar’ privilegiado para o ensino de Geometria, na reforma de 

1925 o Desenho e a Geometria passam a ter programas separados de ensino 

para cada ano da escola primária.” Com isso, numa nova organização de 

ensino, os futuros professores deveriam ser preparados. 

Quadro 11 - Horário da Turma 2º Ano: Início Dia 25/02/1929. 
Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

08:00 às 08:50 Educação 
Physica 

Geometria Geometria Geometria Educação 
Physica 

09:00 às 09:50 Francês Chorographia Francês Desenho Francês 

10:00 às 10:50 Português Português Português Português Português 
13:00 às 13:50 História 

Universal 
História 
Natural 

Trabalhos 
Manuaes 

História 
Universal 

História 
Natural 

14:00 às 14:50 Agricultura Prendas Desenho Agricultura Prendas 

15:00 às 15:50   História 
Natural 

 Canto 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Livro de Ponto da Escola Normal de 
Caetité-BA. 

No segundo ano as aulas passam a ser de Geometria. Ao invés de quatro 

aulas semanais, passaram a ser apenas três. Enquanto Português tinha quatro 



95 

aulas no primeiro ano, semelhante à Matemática; no segundo ano são cinco 

aulas semanais. Além disso, surge nova matéria: Agricultura. 

Se tomarmos o discurso do Dr. Edgar Pitangueira, “Todas as disciplinas 

podem ser ensinadas nas escolas através dos trabalhos manuaes”, ao menos em 

relação à matemática. Esse componente mais intensamente era o que poderia 

incorporar Geometria em atividades práticas. Entretanto, para o segundo ano, 

havia apenas uma aula semanal destinada a esta matéria. Acerca das aulas no 3º 

ano, foi conduzido com a estrutura de horários abaixo: 

Quadro 12 - Horário da Turma 3º Ano: Início Dia 25/02/1929. 
Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

08:00 às 08:50 Português Educação 
Physica 

Trabalhos 
Manuaes 

Didactica Música 

09:00 às 09:50 Música Literatura 

Nacional 

Português Agricultura Português e 

Lit. Nacional 
10:00 às 10:50 Pedagogia Didactica Pedagogia Econ. 

Doméstica 
Pedagogia 

13:00 às 13:50  Trabalhos 
Manuaes 

Agricultura Chimica Econ. 
Doméstica 

14:00 às 14:50  Chimica Hygiene Physica Trabalhos 
Manuaes 

15:00 às 15:50  Physica   Canto 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Livro de Ponto da Escola Normal de 
Caetité-BA. 

No terceiro ano não aparece Geometria e Desenho. Trabalhos Manuais 

volta a ter duas aulas semanais. Português e Literatura permanecem com 

distribuição de aulas normalmente. Surgem no horário, Pedagogia, Didactica, 

Chímica, Physica e Economia Doméstica. 

Quadro 13 - Horário da Turma 4º Ano: Início Dia 25/02/1929. 
Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

08:00 às 08:50      

09:00 às 09:50      

10:00 às 10:50      

13:00 às 13:50 Didactica Educação 
Physica 

Didactica Agricultura Didactica 

14:00 às 14:50 Canto Coral Palestra 
Pedagógica 

Canto Coral Didactica Hygiene 
Escolar 

15:00 às 15:50    Hygiene 
Escolar 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Livro de Ponto da Escola Normal de Caetité-BA. 

Por fim, o quarto ano que era mais direcionado à preparação específica 

de ensinar a ensinar. A ocorrência de aulas diminui para dar lugar ao 

planejamento e execução das práticas individuais de ensino. Por isso, as 

disciplinas são voltadas para orientação didático-pedagógica e as demais como 
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Canto Coral, Hygiene Escolar e Agricultura, também importantes para ensinar 

no ensino primário. Embora isso ocorresse, não temos certeza que a seleção 

dessas matérias tenha sido com esse propósito. 

2.3 - A matemática a ensinar e para ensinar presentes nos livros didáticos. 

Na busca por informações sobre quais saberes a ensinar e para ensinar 

matemática foram eleitos pelos professores de matemática da Escola Normal de 

Caetité para o atendimento do ensino no período em análise, foi possível 

identificar quatro livros que foram utilizados na formação dos normalistas. 

Podem ter havido outros, mas esses são os que a pesquisa nos apontou. São 

eles: Álgebra Elementar de Antônio Trajano, Elementos de Arithmetica com 

numerosos exercícios por F.I.C.22 traduzido pelo Dr. Eugênio de Barros Raja 

Gabaglia, a Coleção Jacomo Stávale e Matemática e Estatística: Para Institutos 

de Educação e Escolas Normais de Osvaldo Sangiorgi (os dois últimos 

analisaremos no próximo capítulo). Podemos constatar a utilização desses dois 

primeiros livros a partir da chamada feita pelo jornal A Penna:23 

 

 

 

 

                                                             
22“Uma referência histórica e pedagógica inicial das escolas da Congregação dos FIC [Frères de 
l’Instruction Chrétienne] data de 1720, com a publicação da obra Conduite des Ecoles de Saint 

Jean-Baptiste de La Salle. Tal obra destinada a unificar a conduta e os métodos pedagógicos dos 
frades, foi impressa um ano após a morte do fundador dos FIC, J. –B de La Salle.” (VALENTE, 
2007, p. 177) “No final do século XIX, surge no Brasil uma literatura didática, marcada 
sempre pela sigla FIC.” (VALENTE, 2007, p. 176).  
23 A Penna-Livros Escolares: A Typ. d’A Penna, para liquidar, vende um pequeno stock de livros 

escolares proprios para as escolas primarias e tambem para os cursos normaes e fundamentaes. 
Livros escolares: Nova Cartillha Analytico-Synthetica a Cartilha Ensino-Rápido da Leitura, 
ambos do professor Dr. Mariano de Oliveira; Leitura Intermediária, 1º, 2º e 3º Livros de Leitura, 
por Erasmo Braga; Nossa Pátria, por Rocha Pombo; Geographia Curso Elementar por F.T.D.; 
Álgebra Elementar por Antônio Trajano; Psycologia Experimental, por Henri Piéron; Elementos 
de Agricultura Geral por João Cândido Filho; Tratado de Física Elementar, por Francisco R. 
Nobre; Chimica Orgânica por Pecegueiro do Amaral; Noções de Pedagogia Experimental, pelo 
professor Alípio Franca; História Natural por F.T.D.; O Método da Pedagogia Scientífica, pela 
doutora Maria Montessori; Elementos de Cosmographia, por F.I.C.; Elementos de Arithmetica, 
por F.I.C.; Gramática Francesa, por Tanty Vasconcellos; Selecta de Autores Franceses por João 
Che’re; La Petite Elizabeth, Cours Elementaire; Nouveau Manuel de Langue Française; Cours 
Moyen; Cours de Français d’après la Méthode Gouin, Premier Livre pour les Enfants; 
Diccionário e Grammatica da Língua Esperanto. Todos estes livros estão à venda na Typ. D’A 
Penna, que também vende “Os analphabetos” e “O Sampauleiro”, romances de João Gumes. 
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Figuras 08 e 09 - Anúncio de livros escolares. 

 

Fonte: A Penna Caiteté, 21/04/1932. 

Para termos uma ideia sobre a temática dos livros de matemática 

sinalizados, faremos um levantamento dos conteúdos de cada um deles, mas 

antes, gostaríamos de dar destaque aos livros Psycologia Experimental, por 

Henri Piéron, Noções de Pedagogia Experimental, pelo professor Alípio Franca 

e O Método da Pedagogia Scientífica, pela doutora Maria Montessori. Esses  

vão abordar os ensinamentos psicológicos, didáticos, pedagógicos e 

metodológicos, que são de grande importância no processo de formar 

professores. 

Psycologia Experimental, por Henri Piéron, aborda fundamentos 

teóricos/práticos da Psicologia Experimental. De acordo com Oliveira e Arce 

(2012, p. 607) “[...] os fins da psicologia experimental são: conhecimento preciso 

dos fenômenos, análise de seu mecanismo e determinação das leis funcionais.”. 

Esse livro fez parte da Coleção Biblioteca de Educação. A respeito dessa coleção, 

essas autoras indicam que foi,  

Organizada em 1926 e editada em 1927 pelo professor M. B. Lourenço 
Filho – por meio da Companhia Melhoramentos – a Coleção Biblioteca 
de Educação publicou títulos originais de autores brasileiros e também 

traduções de títulos estrangeiros, explicitando uma corrente de idéias 
então ascendentes, conhecida como Escola Nova. (OLIVEIRA; ARCE, 
2012, p. 602). 
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Noções de Pedagogia Experimental, pelo professor Alípio Franca. Esse 

autor também foi Diretor da Escola Normal de Salvador-BA. Segundo Campos 

(2017, p. 126) “[...] construiu com os seus excertos um tecido educativo no qual 

costurou fragmentos para aflorar ideias convenientes para a manutenção de 

relações de poder e de gênero, articulando tensões entre forças presentes na 

cultura local.” Alípio Franca foi um pedagogo baiano e se destacou como 

introdutor do método montessoriano no Brasil. 

O Método da Pedagogia Scientífica, de autoria da doutora Maria 

Montessori. Segundo Fernandes e Araújo (2014), o livro aborda a educação da 

criança pelos princípios da Pedagogia Experimental. A finalidade era atribuir 

aos novos métodos uma via prática, que presumem dotar a pedagogia de uma 

utilização mais ampla das experiências científicas, sem, contudo, afastá-la dos 

princípios especulativos que lhe constituem as bases naturais. 

A tradução e publicação desse livro de Montessori, segundo Luz (2009), 

podem ser interpretadas como um momento importante na história da 

educação na Bahia. Para esse autor: 

Foi com a tradução do livro de Maria Montessori, educadora italiana, 
nascida em 1870 e falecida em 1952, que a preocupação da educação 
baiana com a pedagogia científica se acentuou. E ao mesmo tempo 
começou a se constituir o discurso em torno de uma educação 
moderna que levava em consideração a unidade na educação da 
criança, a premência de uma educação pelos sentidos. O seu livro O 
Método da Pedagogia Científica aplicada à Educação infantil nas Casas dos 
Meninos foi traduzido pela primeira vez no Brasil pelo professor 

Alípio Franca e publicado na Bahia em 1924. [...] A difusão do 
pensamento de Montessori consolidou um novo processo pedagógico 
na Bahia e no Brasil, que seria ratificado com Dewey e sua escola 
nova, trazida por Anísio Teixeira no final de 1927. Lentamente uma 
nova cultura pedagógica ia ganhando fôlego entre os educadores 
(LUZ, 2009, p. 143). 

Em se tratando dos livros de matemática listados pela publicação do 

Jornal A Penna, encontramos Álgebra Elementar de Antônio Trajano e Elementos 

de Arithmetica por F.I.C. traduzido pelo Dr. Eugênio de Barros Raja Gabaglia. 

Iniciaremos a análise com o livro Álgebra Elementar de Antônio Trajano: 
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Figura 10 - Capa do livro Álgebra Elementar de Antônio Trajano, ano 1930. 

  
Fonte: Acervo próprio. 

A obra Álgebra Elementar, por Antônio Trajano, incorpora curso teórico e 

prático em Álgebra, incluindo equações do segundo grau e progressões. Os 

conteúdos que são apresentados em Álgebra Elementar, na seção I, descrevem 

conceitos de definição, símbolos algébricos, problemas, teoremas, sinais 

algébricos, termos algébricos, símbolos das potências, expressões algébricas, etc. 

Virgens e Siqueira Filho (2016, p. 10) em uma análise desse livro concluíram  

“[...] que, a obra de Trajano abrange quase todos os conteúdos sugeridos no 

Programa de Ensino do Colégio Pedro II de 1931.” Importa destacar que a 

Reforma Campos estabeleceu o Colégio Pedro II como padrão para o ensino 

secundário no Brasil (BRASIL, 1931). Essa obra continha os seguintes 

conteúdos: 

Quadro 14 - Conteúdos Matemáticos do livro Álgebra Elementar de Antônio Trajano. 

ÁLGEBRA ELEMENTAR AUTOR: ANTÔNIO TRAJANO 
Álgebra Definição, símbolos algébricos, problemas, teoremas, sinais 

algébricos, termos algébricos, símbolos das potências, 
expressões algébricas (monômio, binômio, trinômio e 
polinômio), Polinômio homogêneo, quantidades semelhantes e 
dessemelhantes. 

Adição algébrica Primeiro caso da adição; 

Segundo caso da adição;  
Terceiro caso da adição. 

Subtração algébrica Primeiro caso da subtração; Segundo caso 
da subtração; Terceiro caso da subtração; 
Quarto caso da subtração; 
Aplicação do parênteses na adição e subtração. 

Muito mais desenvolvida e 

exemplificada que todas as 

edições precedentes, e 

devidamente ampliada com 

materia nova de summa 
importância. 

LIVRARIA FRANCISCO ALVES 

Rua do Ouvidor, 166 

– Rio de Janeiro 
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Multiplicação algébrica Primeiro caso da multiplicação; Segundo caso 
da multiplicação; Terceiro caso da 
multiplicação; 
Aplicação do parênteses na multiplicação. 

Divisão algébrica Primeiro caso da Divisão; Segundo caso 
da Divisão; Terceiro caso da Divisão. 

Divisores e múltiplos Decomposição das quantidades algébricas; Decomposição dos 
Polinômios. 

Máximo Divisor Comum Achar o Máximo Divisor Comum; 
Máximo Divisor Comum dos Polinômios. 

Mínimo Múltiplo Comum  

Frações Algébricas Teoremas relativos às frações, reduzir frações algébricas à 
expressão mais simples, transformar frações algébricas em 
quantidades inteiras ou mistas; Dar uma quantidade mista à 
forma de fração, reduzir frações a um denominador comum; 
Achar o mínimo denominador comum; Adição, subtração, 
multiplicação e divisão de frações. 

Equações de Primeiro Grau Transformação das equações; Inteirar uma equação, transpor 
os termos de uma equação, redução dos termos semelhantes, 
regra geral para a solução; 

Problemas Equações simultâneas com duas incógnitas, eliminação pela 
redução ao mesmo coeficiente, eliminação por comparação, 
eliminação por substituição, problemas com duas incógnitas, 
equações simultâneas contendo mais de duas incógnitas, 
problemas indeterminados; 

Generalização Primeiro, segundo, terceiro e quarto casos de generalização. 

Formas da Solução Solução positiva, solução negativa, solução infinita, solução 
zero, solução indeterminada, solução absurda.  

Discussão dos Problemas  

Desigualdades Algébricas  
Formação das Potências Elevação do monômio a qualquer potência, elevação de um 

polinômio a qualquer potência, elevar uma fração a qualquer 
potência, Binômio de Newton, número dos termos, sinais dos 
termos, expoentes dos termos, coeficientes dos termos, outros 
modos de formar um quadrado. 

Extração da Raiz Quadrada Modo prático de extração, extração de raiz quadrada das 
frações, raiz quadrada aproximada, extração da raiz quadrada 
de monômios, extração da raiz quadrada de polinômios, 
radicais do segundo grau, redução de um radical à sua forma 
mais simples, adição, subtração, multiplicação e divisão de 
radicais do segundo grau, soluções de equação que contém 
radicais. 

Equações do Segundo Grau Solução das equações incompletas do segundo grau, 
problemas que produzem equações incompletas do segundo 
grau, solução das equações completas do segundo grau, achar 
as raízes das equações completas, problemas que produzem 
equações completas do segundo grau, formas da equação 
completa do segundo grau, achar as raízes por meio da forma 
generalizada, propriedades das equações completas do 
segundo grau, equações do segundo grau, contendo duas 
quantidades desconhecidas e problemas contendo duas 
quantidades desconhecidas. 

Equações Biquadradas  

Razão e Proporção Proporções e Propriedades principais da 
proporção. 
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Progressões Progressão Arithmetica, conhecendo o primeiro termo, a 
diferença comum e o número de termos, achar o último termo, 
achar a soma de termos, inserir qualquer número de meios 
arithméticos entre dois termos dados, progressão geométrica, 
achar qualquer termo de uma progressão geométrica, achar a 
soma dos termos de uma progressão geométrica, achar a 
média aritmética entre dois números e problemas variados 
para o exame. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no índice contido no livro Álgebra Elementar de 
Antônio Trajano. 

O livro Álgebra Elementar de Antônio Trajano contém 184 páginas. 

Quanto aos conteúdos, apesar de não conter nenhuma ilustração no livro, o 

autor afirma:  

Para ajudarmos a desenvolver o gosto por este estudo tão 
proveitoso, apresentamos agora este compendio, que pela sua 
simplicidade, clareza e methodo, muito contribuirá para despertar 
nos discipulos o interesse e o gosto por esta matéria [...] (TRAJANO, 
1930, p. 04).  

A apresentação dos conteúdos, contidos na obra, utiliza questões e sua 

resolução. Para o desenvolvimento de habilidades adota exercícios similares, 

de modo que ao realizar a resolução os estudantes tenham condições de 

responder às atividades propostas. 

Em relação às intenções do autor ao elaborar a obra, o prefácio anuncia: 

Para tornarmos mais attractivo e ameno este estudo, abrandámos 
quanto foi possível o rigor algebrico; empregamos em todo o livro 
uma linguagem simples e apropriada; exemplificamos todas as 
theorias, resolvendo todas as difficuldades, e illustrando cada ponto 
com numerosos exercícios e problemas interessantes e recreativos, e 
finalmente, abundamos em notas, explicações e referencias, [...] 
Aqueles que estudarem com attenção [...] não sómente 
desenvolverão o seu raciocinio, e esclarecerão o seu espirito, mas 
ficarão também habilitados para resolver muitos calculos que, de 
modo algum, resolveriam só com o auxílio da Arithmetica 
(TRAJANO, 1930, p. 04). 

Ao referir-se “linguagem simples e apropriada” e “problemas 

interessantes e recreativos”, o autor apresenta ao leitor uma literatura que 

visava o combate ao rigor teórico, tão defendido pelo ensino tradicional.  

Nesse sentido, Virgens e Siqueira Filho (2016, p. 14), em sua análise, 

consideram “[...] que os objetivos almejados pelo autor com o livro, foram 

amplamente contemplados, visto que, a linguagem simples; os exemplos 

dados, após cada teoria, e os problemas resolvidos contribuíram para tornar o 

ensino da Álgebra mais ameno.” Esses autores identificaram, ainda, “[...] 

características do método sintético, donde o conhecimento parte de elementos 
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mais simples para os mais complexos.” (VIRGENS; SIQUEIRA FILHO, 2016, 

p. 13).   

Elementos de Arithmetica por F.I.C., traduzido por Dr. Eugênio de Barros 

Raja Gabaglia, fornece instruções sobre diversos conteúdos, tais como: 

Números inteiros, Propriedades dos Números, Divisibilidade, Números 

Primos, Frações e operações com frações, Potências e Raízes, Medidas, Sistema 

métrico, Números complexos, Razões e suas Aplicações, Operações 

abreviadas, Erros relativos, etc. Segundo Valente (2007, p. 186), “relativamente 

aos conteúdos já clássicos, postos pelas compilações de Ottoni24, a diferença 

está na ausência de assuntos como da Teoria das Proporções e também dos 

Logaritmos. Ambos passam a ser tratados somente na Álgebra.” A referência 

de Valente às compilações de Cristiano Benedito Ottoni é no intuito de 

esclarecer as distinções entre a obra traduzida por Eugênio de Barros Raja 

Gabaglia e as obras que a antecederam, pois segundo esse autor (2007, p. 147) 

“[...] os livros compilados Ottoni representaram uma referência fundamental 

para a matemática escolar da segunda metade do século XIX.”  

Figura 11 - Capa do livro Elementos de Arithmetica por F.I.C. 

 
Fonte: Acervo particular da prof.ª Susana Cotrim. 

 
 
 
 
 

                                                             
24 Compilações de Ottoni As obras de Ottoni seguem a estruturação clássica: apresentação 
teórica seguida de exemplo numérico. Não há exercícios para os alunos. São traduções de obras 
da didática francesa (VALENTE, 2000, p. 205-206). 

Curso de Mathematicas 
Elementares 

Com 

NUMEROSOS EXERCICIOS 
POR F.I.C 

REVISTOS E ADAPTADOS AS 
ESCOLAS DE INSTRUCÇÃO 

SECUNDARIA DO BRASIL 

PELO Dr. EUGENIO DE 
BARROS RAJA GABAGLIA 
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Quadro 15 - Conteúdos Matemáticos do livro Elementos de Arithmetica por F.I.C. 

ELEMENTOS DE 
ARITHMETICA, POR F.I.C. 

 
EUGÊNIO DE BARROS RAJA GABAGLIA 

Números Inteiros Definições Preliminares 

Numeração I. Numeração Falhada. 
II. Numeração escripta Exercícios sobre a numeração. 

Operações sobre Números 
Inteiros 

Definições 
I. Addição. 
II. Subtracção 
Exercícios sobre Addição e Subtracção. 

Multiplicação I. Definições 
II. Theorema Peliminares. 
III. Differentes casos da Multiplicação 
IV. Theoremas relativos à Multiplicação 
V. Noções sobre as potências. 

Divisão I. Definições. 
II. Differentes casos da Divisão. 
III. Theoremas relativos à Divisão. 
Exercícios sobre Multiplicação e Divisão. 

Propriedades dos Números  
Divisibilidade I. Definições e Theoremas Preliminares. 

II. Caracteres da Divisibilidade, por 4 e por 25. 
III. Divisibilidade por 9 e por 3. 
IV. Divisibilidade por 11. 
V. Provas da Multiplicação e Divisão.  
Exercícios sobre a divisibilidade. 

Theoria do Máximo Divisor 
Commum 

Definições 
I. Achar o máximo divisor commum de dois 

números. 
II. Propriedade do máximo divisor commum. 
III. Máximo Divisor Commum de mais de dois 

números. 
Exercícios sobre o máximo divisor commum. 

Theoria dos Números Primos I. Propriedades. 
II. Decomposição de um número em factores 

primos. 
III. Condição de Divisibilidade de dois números. 

Applicação da Theoria dos 
Números Primos 

I. Divisor de um número. 
II. De máximo divisor commum. 
III. De menor múltiplo commum. Exercícios 

sobre os números primos. 
Fracções  
Das Fracções Ordinárias Definições. 

I. Propriedades Principaes das fracções. 
II. Reducções das fracções. 

Operações sobre as Fracções I. Addição. 
II. Subtracção. 
III. Multiplicação. 
IV. Producto das diversas fracções. 
V. Divisão. 

Exercícios sobre as fracções ordinárias. 
Fracções Decimaes I. Definições e Propriedades 

II. Addição e Subtracção. 
III. Multiplicação. 
IV. Divisão. 
V. Avaliação de um quociente a menos de uma 

unidade decimal. 
VI. Conversão das fracções ordinárias em fracções 

decimaes. 
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Das Fracções Periódicas I. Definições e Propriedades. 
II. Procura das fracções geratrizes. 
III. Propriedades das fracções geratrizes. 

Exercícios sobre as fracções decimaes e periódicas. 
Potências e Raízes  
Quadrados e raízes quadrados I. Definições e Theoremas. 

II. Extracção da raiz quadrada d’um número 
inteiro a menos de uma unidade. 

III. Extracção da raiz quadrada d’um número 
inteiro ou fraccionário com uma approximação 
dada. 

IV. Raiz quadrada dos números decimaes. 
V. Quadrados e raízes quadradas das fracções 

ordinárias. 
VI. Raízes incommensuráveis. Exercícios

 sobre os quadrados das raízes quadradas. 
Cubos e Raízes Cúbicas I. Definições e Theoremas. 

II. Extracção da raiz cúbica d’um número inteiro a 
menos de uma unidade perto. 

III. Extracção da raiz cúbica d’um número inteiro 
ou fraccionário com uma approximação dada. 

IV. Raízes cúbicas dos números decimaes. 
V. Cubos e raízes cúbicas das fracções. Exercícios 

sobre cubos e raízes cúbicas. 
Das Medidas  
Systema Métrico I. Introducção. 

II. Medidas de comprimento. 
III. Medidas de superfície. 
IV. Medidas de volume. 
V. Medidas de capacidade. 
VI. Medidas de peso. 
VII. Medidas monetárias. 
VIII. Medidas effectivas. 

Notas sobre as antigas medidas brazileiras. Notas sobre as 
moedas brazileiras. 
Exercícios sobre o systema métrico. 

Dos Números Complexos Definições. 
I. Transformações dos números complexos. 
II. Addição e Subtracção. 
III. Multiplicação. 
IV. Divisão. 

Exercícios sobre números complexos. 
Razões e suas Applicações  
Das Razões I. Definições e Propriedades. 

II. Das proporções. Exercícios 
sobre as proporções. 

Applicações I. Grandezas Proporcionaes. 
II. Regra de três. 
III. Regra de juros. 
IV. Regra de desconto. 
V. Divisão proporcional. 
VI. Regra de companhia. 
VII. Regra de mistura. 
VIII. Regra de liga. 
IX. Médias, vencimentos médios. Exercícios. 

Capítulo Addicional I. Regra conjuncta. 
II. Cambio. 
III. Fundos Públicos. 
IV. Acções e obrigações. 
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V. Bancos. Exercícios. 

Approximações Numéricas  

Operações Abreviadas I. Preliminares. 
II. Addição e Subtracção abreviada. 
III. Multiplicação abreviada. 
IV. Divisão abreviada. 
V. Raiz quadrada abreviada. 
VI. Raíz cúbica abreviada. 

Erros Relativos I. Preliminares 
II. Theoremas fundamentaes. 
III. Erro relativo de uma producto. 
IV. Erro relativo de um quociente. 
V. Erros relativos das potências e das raízes. 
VI. Soluções de alguns problemas. Exercícios 

sobre aproximações numéricas. Problemas de 
recapitulação da 1ª Série. Problemas de recapitulação 
da 2ª Série. 
Notas sobre os diffetentes systemas de numeração. 
Exercícios sobre os diffetentes systemas de numeração. 
Notas sobre fracções contínuas. 
Nota sobre reducção da moeda brazileira à inglesa. 
Táboa de números primos de 1 a 4000. 
Raízes quadradas e cúbicas dos números inteiros de 1 a 200. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no índice contido no livro Arithmetica Elementar por 
F.I.C. traduzido pelo Dr. Eugênio de Barros Raja Gabaglia. 

Uma característica marcante do livro Elementos de Arithmetica por F.I.C., 

traduzido por Raja Gabaglia, é a quantidade de exercícios que ele contém. 

Segundo Valente (2007, p.187): 

[...] cerca de 760 exercícios propostos que estão distribuídos quer seja 
logo a seguir a cada tema do assunto exposto, quer ao final do livro, 
como recapitulação. Os exercícios de recapitulação são retirados de 
provas, de exames dos Liceus e concursos franceses. 
 

Além disso, não aborda conteúdos algébricos. Todo esse conjunto de 

elementos pertencentes à matéria constituem-se uma seleção da matemática a 

ensinar pretendida para a formação dos futuros professores do ensino primário, 

mas também da matemática para ensinar, uma vez que a presença dos execícios é 

um indício de uma forma de conceber o ensino de matemática. 

Diferente da lição, que era a ordem do saber do mestre posta aos 
alunos, o exercício é a “autorização que a escola dá ao aluno de mostrar 
suas dificuldades, seus esforços e seus fracassos. O exercício expõe, 
antes do resultado, o momento da aprendizagem”. Daí compreende-se 
que o início das discussões didáticas na matemática exija a construção 
de textos que incluam muitos exercícios para os alunos. (HÉBRARD 
apud VALENTE, 2007, p. 174, grifos do autor) 

Podemos verificar também, a escolha do livro Elementos de Arithmetica por 
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F.I.C., que era um livro utilizado no Colégio Dom Pedro II25, e “[...] como o 

Pedro II constituía referência para os livros didáticos [...]” (VALENTE, 2007, p. 

120), nos leva a perceber o cuidado em selecionar os conhecimentos 

matemáticos que deveriam ser trabalhados. 

A partir dessa seleção, como podemos perceber, os professores deveriam 

pensar estratégias de um trabalho que incorporasse a perspectiva de ensino da 

escola nova, como indicavam o discurso do Diretor Geral da Instrucção e do 

Diretor da Escola Normal. Um desafio, tendo em vista o fato dos livros da 

época em geral não auxiliarem no desenvolvimento das atividades nessa 

conjuntura. Acerca dos livros dos F.I.C. traduzidos por Gabaglia, Valente (2004, 

p. 49) afirma: “Não expressavam uma nova matemática escolar. Antes disso, 

representavam a última palavra sobre a organização do ensino nos moldes 

tradicionais.” Cabia ao professor criar alternativas para atender tais exigências. 

Além dessas questões, somam-se ainda o fato desses profissionais docentes 

poderem ter tido sua formação profissional constituída na perspectiva do 

ensino tradicional. O que certamente resultaria num esforço maior para 

estabelecer a apropriação e o desenvolvimento das atividades numa nova 

modalidade e orientação pedagógica para lecionar. 

Numa análise feita por Silva (2012, p. 07-08), podemos confirmar nossa 

percepção: 

É comum encontrar documentação que solicita materiais como 
taboadas e cartilhas, característicos da escola tradicional, criticados 
por oferecer uma educação dita ultrapassada, fora do contexto do 
aluno, com foco no conteúdo. O educando, nesse caso, é agente 
passivo no processo ensino-aprendizagem. Vale recordar que apesar 
de a educação tradicional se conservar no início do século XX, quando 
as ideias de Escola Nova se tornaram mais fortes, a hegemonia 
daquela é, em maior ou menor grau, abalada; porém, permanece no 
interior da escola. Até porque a renovação que surgia tentava ganhar 
vida num contexto dominado pelas forças tradicionais. Então, ao 
mesmo tempo em que um ofício exarado poderia ser inspirado pela 
renovação pedagógica, os livros e cartilhas que propõe para uso na 
escola denotam uma prática educativa ainda tradicional. 

Assim, diante da formação dos professores e dos livros didáticos 

                                                             
25 Em 1837, com o intuito de servir o modelo de escolarização secundária para o país, é criado o 
Imperial Colégio de D. Pedro II. Pelo regulamento nº 8, de 31 de janeiro de 1838, Cap. XIX, 
vemos as matemáticas figurarem em todas as oito séries do Colégio (VALENTE, 2007). 
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preservarem características tradicionais, e a reflexão oportunizada por Silva 

(2012), conjecturamos que o ensino de Matemática da Escola Normal de Caetité, 

neste período, era desenvolvido preponderantemente numa perspectiva 

tradicional. 

O quadro 14 refere-se aos conteúdos a serem trabalhados em Álgebra 

Elementar que tinha destinado ao seu desenvolvimento duas aulas semanais. O 

quadro 15 são os conteúdos de Arithmetica Elementar que também dispunha 

de duas aulas para realização dos estudos. Ao analisarmos o teor de cada um e 

sua quantidade é possível compreender os argumentos do professor Jayme S. 

Teixeira ao solicitar ampliação do ensino das Mathemáticas Elementares em 

relação ao primeiro ano. 

Para o 2º ano, o ensino passava a contemplar Geometria com três aulas 

semanais. Embora a pesquisa não tenha apontado o livro didático adotado para 

utilização durante o período letivo, de acordo com a lista de materiais e 

recursos didáticos solicitados para o funcionamento das atividades na escola, 

estavam listados: compassos de madeira, réguas, coleções de sólidos 

geométricos, transferidor, etc. 

Também é importante mencionar que a Reforma da Instrução Pública de 

1925 separou o ensino de Geometria e Desenho, enquanto à primeira pertencia 

à cadeira de Ciências, a segunda pertencia à área de Artes. Para o Ensino 

Normal, Geometria pertencia às Mathematicas Elementares. Sobre essa questão 

D’Esquivel (2015), afirma: 

A discussão do “lugar” de Geometria e de Desenho, nos programas 
baianos para a escola de ensino primário na primeira metade do 
século XX, tenderá a afirmar para cada um desses saberes um lugar 
específico no currículo primário. Embora ainda seja comum relacioná-
las a um só conhecimento, sua diferenciação no corpo das leis será 
mais clara. Ao ensino de Desenho se atribuirá a função de 
desenvolver no aluno o gosto pela estética e pela arte, ao passo que, 
para a Geometria, se proporá o ensino das noções elementares 
(D’ESQUIVEL, 2015, p. 69). 

Com a tarefa de formar professores do ensino primário a atuação iria 

requisitar não apenas saberes, mais também instrumentos. Dentre esses 

instrumentos estavam as figuras geométricas em madeira, hoje pertencentes ao 

Arquivo Público Municipal de Caetité, que foram adquiridas como forma de 

ilustrar e facilitar a compreensão dos conhecimentos geométricos.  
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O material dos sólidos geométricos já vinha seccionado e possibilitava a 

visualização, manipulação e explicação mais clara dos conceitos como diagonal, 

raio, base, altura, área, tronco da pirâmide, faces, etc. Além disso, o material era 

importado. Interpretamos que esse material pode ter sido confeccionado para 

atender as metodologias propostas pela perspectiva da Escola Nova. Segundo a 

professora Julia Leitão, responsável pela conferência Ensino de Matemática na 

Escola Primária, no curso de férias promovido com o objetivo de preparar os 

professores para as exigências estabelecidas pela Reforma da Instrução Pública, 

de 1925, em especial no que tange ao ensino ativo, em relação ao ensino de 

Geometria, com base em Leyssenne, afirmou: “tomar-se-á sólidos de madeira, 

de barro de papelão, se os porá nas mãos dos meninos, depois quando estes os 

tiverem visto bem, tocado bem, virado bem em todos os sentidos, se lhes dirá 

que isto é uma linha, isto um ângulo, isto um quadrado, isto é um círculo etc.” 

(LEITÃO, 1927 apud D’ESQUIVEL, 2015, p. 86-87). Pelas fotografias podemos 

confirmar: 

Figura 12 - Cubo seccionado. 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Público Municipal de Caetité-BA. 

 
Figura 13 - Pirâmide seccionada. 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Público Municipal de Caetité-BA. 
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A primeira fotografia é um cubo, um dos exemplos de figuras 

geométricas seccionadas que permite decompor as partes do sólido, vértices, 

faces, diagonais, etc., elementos da Geometria Espacial. Ele possui, inclusive, 

dobradiças para facilitar a movimentação. A segunda fotografia é de uma 

pirâmide que também é seccionada e apresenta etiqueta contendo instruções 

em inglês26 sobre utilização do material.  

Figura 14 - Coleção de sólidos geométricos. 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Público Municipal de Caetité-BA. 

 

Embora alguns elementos estejam danificados, devido o decorrer dos 

anos, esse material prestigia um momento de transição do ensino matemático 

que vinha buscando estratégias para tornar o ensino mais enriquecedor do que 

aquele construído exclusivamente pela utilização de manuais e compêndios. O 

ensino prático, ilustrativo, caracterizado pela exploração do raciocínio pelo  

ensino intuitivo. Segundo D’Esquivel (2015, p. 100), referindo-se ao ensino na 

Bahia, “os pressupostos do Método Intuitivo, agora enriquecidos pela expressão 

‘escola ativa’, continuarão a reger as orientações para o ensino de Geometria e 

Desenho.”. 

                                                             
26Triangular Frustum: Dissected into 3 pyramids, one having upper base of frustum, one the 
lower base of frustum, and one being equivalente to a Pyramid having a base which is a mean 
proportiona between upper and lower base of frustum, and all having altitudes equal to that of 
the frustum. Hence, Rule for Vol, [...] Sum of upper, [...] Tradução: Tronco triangular: dissecado 
em 3 pirâmides, uma com base superior do tronco, uma com base inferior do tronco, e sendo 
equivalente a uma pirâmide com uma base que é uma proporção média entre a base superior e 
inferior do tronco, e todas com altitudes iguais ao do tronco. Regra de vol.[...] soma da parte 
superior [...]. O adesivo com as instruções foi recortado o que impediu que lançassemos a 
informação completa. 
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Em uma publicação na Revista de Educação Orgam da Escola Normal de 

Caiteté, Anno I, janeiro de 1927, edição n. I, intitulada O Ensino das Mathematicas 

Elementares, o professor Jayme S. Teixeira faz críticas sobre a maneira como a 

Matemática constumava ser abordada, enfatizando suas consequências ainda 

no ensino primário. Vejamos: 

O ensino elementar de mathematicas deveria obedecer a uma 
orientação differente da que, até hoje, lhe tem guiado, nas nossas 
escolas primárias. Dever-se-hia incutir nos alunnos, o verdadeiro 
sentido dessas sciencias exactas, fazendo-o bem compreender a 
concatenação constante de todas as operações, de todas suas theorias, 
salientando-lhe a sequencia real e a obtenção, de umas, pela 
necessidade demonstrada e evidente, na apllicação das anteriores, e 
não, ensinar como capítulos independentes, como partes separadas; 
pedras soltas e espalhadas de um edifício, cuja menor belleza e 
conhecimento, está justamente, no agrupamento perfeito, nas 
ligações exactas e acabadas. Assim é que tem sido ministrado o 
ensino elementar, cingindo-se a fazer o alunno a decorar como uma 
série de regras, que a sua pequenina cabeça não percebe as 
analogias que nem ao menos lhe indicaram. [...] Com o uso constante 
dessas regras, não há menor dúvida, que abandonará a escola com o 
conhecimento sufficiente de operações para as necessidades 
mathematicas da sua decantada vida prática. [...] Sem saber ao menos 

deduzir das primeiras noções as que lhe seguem, como poderá 
concluir para adiante dos seus conhecimentos? [...] No ensino actual é 
preciso deixar a falsa miragem das necessidades da vida prática, é 
preciso dar meios ao alumno, para se for apto, conseguir vencer no 
campo intellectual, dar ao alumno capacidade de estudo, de poder ser 
util. Na impossibilidade da difusão de uma cultura intensiva, é 
preciso contudo que o degráo em que collocamos nossos alumnos não 
lhe trema debaixo dos pés. [...] Falho como tem sido o ensino de 
mathematicas elementares, saliente-se mais uma vez, falho na 
orientação pedagógica, a mathematica especulativa e pura é um 
prato luxuoso de poucos eleitos (TEIXEIRA, 1927b, p. 15-16, grifos 
nossos). 

Nesse trecho, o primeiro professor catedrático de Matemática da Escola 

Normal de Caetité, expõe sua posição acerca da ineficiência de ensinar a 

matemática de forma segmentada, pois acreditava que a aprendizagem se daria 

por meio da reunião de um “agrupamento” desses conteúdos ministrados de 

modo sequencial. 

Numa análise indireta, argumenta acerca dos reflexos que o rigor teórico 

como modelo pedagógico para nortear o ensino das matemáticas elementares, 

poderia dificultar o processo formativo, uma vez que a grande maioria dos 

estudantes não possuíam conhecimentos aprofundados que favorecessem a 

construção intelectual por meio desse caminho metodológico. Nessa defesa, 

afirma que “a mathematica especulativa e pura é um prato luxuoso de poucos 
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eleitos” (TEIXEIRA, 1927, p. 16). O que em outras palavras, evidenciou as 

lacunas existentes em relação à formação e apropriação dos saberes desse ramo 

da ciência, por parte do público que a escola atendia. Ademais, apresenta de 

forma explícita essa compreensão: 

A nossa mocidade que não cursou escolas especiaes, não consegue 
pela falta de uma base, sólida, clara, dedicar-se a esses estudos. 
Quantas aptidões desaproveitadas! Se o que pretende a escola é 
preparar, no alumno, o homem que deve vencer, é preciso dar-lhe 
além de conhecimentos indispensáveis à vida utilitaria, 
conhecimentos superiores que lhes proporcionem prazer, que lhe 
devolvam a intelligencia, e, com ella, todas as qualidades nobres da 
alma, para formar uma mocidade forte e sã, como deverá ser a do 
Brasil (TEIXEIRA, 1927, p. 16). 

De forma objetiva, considera a necessidade de refletir a realidade de 

acesso aos conhecimentos por parte da maioria dos estudantes. Dessa forma, 

evidencia a formação deficiente e sem consistência que prejudica o 

desenvolvimento intelectual, impedindo que possam avançar e progredir por 

meio do afloramento e capacidade que possuem. Considera, também, que a 

escola deveria preparar o aluno para aprender além das necessidades crusciais 

de vivência em sociedade. 

Toda essa exposição tem relação com a importância que a matemática 

possui na formação do indivíduo. Pois, constitui-se alicerce e, tratando-se da 

formação de professores para o ensino primário, consistia em ferramenta 

fundamental para embasar as interfaces estabelecidas com outros ramos do 

saber. Isso facilitava,  inclusive,  a articulação e o manejo com o trabalho a ser 

desenvolvido nos componentes curriculares Desenho e Trabalhos Manuais. 

Estes estavam presentes no período formativo do futuro docente e no labor do 

profissional em seu campo de atuação, como poderemos verificar a seguir.   

No livro de ponto da Escola Normal de Caetité, referente ao ano de 1926, 

conseguimos encontrar o registro das aulas de Matemática e Trabalhos Manuais 

que constituem-se uma mostra do decorrer de uma unidade de aulas de cada 

matéria. Vejamos: 
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Quadro 16 - Conteúdos de Arithmetica registrados em 1926. 
CURSO NORMAL 1º ANNO 
1926 MATÉRIA: ARITHMETICA 
PROFESSOR: JAYME SPÍNOLA TEIXEIRA 

 
 CONTEÚDO/ATIVIDADE REGISTRADA 

Data: 11/09/1926 - 12:00 às 13:00 Arithmetica, Divisão em Partes 
Proporcionais/Dois alunos foram chamados 

Data: 16/09/1926 - 12:00 às 13:00 Regra de Companhia/Chamados três 
alunnos 

Data:18/09/1926 - 12:00 às 13:00 Regra de Mistura, Arithmetica/Chamada 
uma aluna 

Data: 23/09/1926 - 08:00 às 09:00 Repetição do 1º Ponto/Chamados três 
alunnos 

Data: 25/09/1926 - 12:00 às 13:00 Repetição do 1º Livro/Chamados duas 
alunnas 

Data: 28/09/1926 - 08:00 às 09:00 Arithmetica, Repetição e 

Arguição/Chamadas 4 alunnas 

Data: 30/09/1926 - 08:00 às 09:00 Arithmetica, Repetição e 

Arguição/Chamados 3 alunnos 

Data: 02/10/1926 - 12:00 às 13:00 Repetição, Divisibilidade – 

M.D.C./Chamada uma alunna 

Data: 05/10/1926 - 08:00 às 09:00 Theoria dos Números Primos 

Repetição/Chamadas 3 alunnas 

Data: 07/10/1926 - 08:00 às 09:00 Repetição Arithmetica, Fracções 

Ordinárias/Chamadas 5 alunnas 

Data: 09/10/1926 - 12:00 às 13:00 Fracções Decimaes/Chamadas vários 

alunnos 

Data: 14/10/1926 - 08:00 às 09:00 Arguição raízes/Chamados 2 alunnos 

Data: 16/10/1926 - 12:00 às 13:00 Arguição/Chamada de alunnos 

Data: 19/10/1926 - 08:00 às 09:00 Arithmetica Arguição/Chamados 2 alunnos 

Data: 21/10/1926 - 08:00 às 09:00 Arguição/Chamados 3 alunnos 

Data: 26/10/1926 - 08:00 às 09:00 Exame oral/Chamados 2 alunnos 

Data: 28/10/1926 - 08:00 às 09:00 Exames 

Data: 30/10/1926 - 08:00 às 09:00 Exame/Chamada de 1 alunno 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações contidas no livro de ponto de 1926. 

Verificamos o trabalho em Arithmetica, no qual foram ministrados os 

conteúdos de Divisão em Partes Proporcionais, Regra de Companhia, Regra de 

Mistura, Divisibilidade, M.D.C., Theoria dos Números Primos, Frações 

Ordinárias e Frações Decimaes. Além disso, consideramos provável ser comum 

os estudantes chamados ao quadro e convidados a responderem atividades 

sugeridas pelo professor como uma forma de preparar o discente para o exame 

oral, bem como verificar se estavam de fato compreendendo o conteúdo 

abordado. Esse trabalho encaminhava para ocasiões de avaliação ao fim do 

semestre denominadas “arguições”. Conforme sinaliza o livro de ponto daquele 

período, refere-se ao momento em que os alunos eram convocados e 

submetidos a uma avaliação oral que era complementar aos exames de forma 

escrita, sendo requisito avaliativo do curso, inclusive com pontuação. 
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Quadro 17 - Conteúdos de Álgebra registrados em 1926. 

CURSO NORMAL 1º ANNO 1926 

MATÉRIA: ÁLGEBRA 

PROFESSOR: JAYME SPÍNOLA 

TEIXEIRA 

  
CONTEÚDO/ATIVIDADE REGISTRADA 

Data:10/09/1926 - 08:00 às 09:00 Álgebra, Progressões Arithmeticas/Foi chamada 
uma aluna 

Data: 15/09/1926 - 08:00 às 09:00 Progressões Arithmeticas/Foram chamados 3 
alunnos 

Data: 22/09/1926 - 08:00 às 09:00 Progressões Geométricas/Foram chamados 3 
alunnos 

Data: 24/09/1926 - 08:00 às 09:00 Logarítmos/Chamados 3 alunnos 
Data: 29/09/1926 - 08:00 às 09:00 Logarítmos 
Data: 01/10/1926 - 08:00 às 09:00 Logarítmos/Chamadas 5 alunnas 

Data: 08/10/1926 - 08:00 às 09:00 Álgebra, Logarítmos Continuação/Chamadas 3 
alunnas 

Data: 13/10/1926 - 08:00 às 09:00 Álgebra, Juros e compostos/Chamados 2 alunnos 

Data: 15/10/1926 - 08:00 às 09:00 Juros compostos/Chamados 2 alunnos 

Data: 20/10/1926 - 08:00 às 09:00 Álgebra arguição/Chamado 1 alunno 

Data: 22/10/1926 - 12:00 às 13:00 Álgebra arguição/Chamados 2 alunnos 

Data: 23/10/1926 - 08:00 às 09:00 Arguição. 

Data: 27/10/1926 - 08:00 às 09:00 Exame oral/Chamados 3 alunnos 

Data: 29/10/1926 - 08:00 às 09:00 Exame/Arguição de 3 alunnos 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações contidas no livro de ponto de 1926. 

Na matéria Álgebra, trabalhou-se com os seguintes conteúdos 

Progressões Arithmeticas, Progressões Geométricas, Logarítmos e Juros 

Compostos. Além disso, também registrou-se arguições e exames como formas 

de avaliação. 

Quadro 18 - Conteúdos de Trabalhos Manuaes registrados em 1926. 
CURSO NORMAL 1º ANNO 1926 
MATÉRIA: TRABALHOS MANUAES 
PROFESSOR: ANTÔNIO SANTANNA  
PEREIRA 

 
CONTEÚDO/ATIVIDADE REGISTRADA 

Data: 11/09/1926 - 16:00 às 17:00 Exercícios de Tecelagem (Retangulares e 
quadrados) 

Data:13/09/1926 - 14:00 às 15:00 Explicação do 2º Ponto (Theórica), Desenho Linear, 
do Ornato, do Thopográphico, do Natural. Das 
Linhas, suas espécies. Ângulos suas considerações, 
Problemas 

Data: 15/09/1926 - 14:00 às 15:00 Exercícios Práticos e licção de ponto explicado/Foi 
chamada uma aluna 

Data: 18/09/1926 - 16:00 às 17:00 Tecelagem composta 
Data: 20/09/1926 - 14:00 às 15:00 Exercícios de Tecelagem (simples) 

Data: 22/09/1926 - 14:00 às 15:00 Exercícios em Papel, Tecelagem e Cortes 
Data: 25/09/1926 - 16:00 às 17:00 Trabalhos de Tecelagem em papel (combinada) 
Data: 27/09/1926 - 14:00 às 15:00 Tecelagem aplicada à memória 
Data: 29/09/1926 - 14:00 às 15:00 Trabalhos de Tecelagem applicados à memória e a 

imaginação 
Data: 02/10/1926 - 16:00 às 17:00 Exercícios de Tecelagem e de ambidextria 
Data: 04/10/1926 - 14:00 às 15:00 Continuação dos Exercícios de Tecelagem 

Data: 06/10/1926 - 14:00 às 15:00 Trabalhos artísticos em papelão e em papel 

Data: 09/10/1926 - 16:00 às 17:00 Trabalhos de Tecelagem e de recortes em papel 

Data: 11/10/1926 - 14:00 às 15:00 Continuação dos Trabalhos de Tecelagem e de 
recortes em papel 
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Data: 13/10/1926 - 14:00 às 15:00 Exercícios de Tecelagem (combinação do 17º 
exercícios com 1º) 

Data: 16/10/1926 - 16:00 às 17:00 Trabalhos de Tecelagem (10º, 20º e 15º exercícios) 

Data: 18/10/1926 - 14:00 às 15:00 Exame Regulamentar 

Data: 20/10/1926 - 14:00 às 15:00 Continuação dos exercícios de tecelagem 

Data: 25/10/1926 - 14:00 às 15:00 Trabalhos de tecelagem 

Data: 27/10/1926 - 14:00 às 15:00 Trabalhos diversos em tecelagem 
Data: 30/10/1926 - 16:00 às 17:00 Trabalhos diversos de tecelagem 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações contidas no livro de ponto de 1926. 

Em Trabalhos Manuaes identificamos a presença da matemática nas 

lições programadas e registradas para aquelas datas, como: Retangulares e 

quadrados; Desenho Linear; Das Linhas, suas espécies; Ângulos suas 

considerações, Problemas; e Exercícios Práticos e licção de ponto explicado. As 

demais eram voltadas para trabalhos como de Tecelagem, do Ornato, do 

Thopográphico, do Natural, Tecelagem composta, Exercícios de Tecelagem 

(simples), Exercícios em Papel, Tecelagem e Cortes, Trabalhos de Tecelagem em 

papel (combinada), Tecelagem aplicada à memória, Trabalhos de Tecelagem 

applicados à memória e a imaginação, Exercícios de Tecelagem e de 

ambidextria, Trabalhos artísticos em papelão e em papel, Trabalhos de 

Tecelagem e de recortes em papel, entre outros. Ao invés de arguições o registro 

apresenta exame regulamentar.  

 Podemos verificar que a formação no curso normal incorporando essa 

disciplina é regulamentada por meio da Lei n.º 1.846 de agosto de 1925, que 

apresentava no Art. 132: “além do ensino ministrado nas cadeiras enumeradas, 

haverá um curso de trabalhos manuaes, que será regido por um ou mais 

professores contractados que possuam a precisa idoneidade”. Ainda sobre o 

desenvolvimento e condução das ações dessa disciplina, consideramos 

relevante o que sinalizou o depoimento do diretor Edgar Pitangueira acerca da 

abordagem e adoção das técnicas de slojd para subsidiar toda instrução da 

matéria. E, em todo esse contexto, promover o fortalecimento do ensino 

proposto pelo modelo pedagógico da escola nova. 

2.4 - As atividades de Prática Individual de Ensino 

A Lei nº 1846, de 14 de agosto de 1925, (Reforma da Instrução Pública), 

no título III, Capítulo I, Artigo 140, regulamenta as atividades de estágio do 

Ensino Normal na Bahia, conforme descrição abaixo: 
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Art. 140. O plano de estudos para o 4º anno terá em vista o preparo 
profissional dos alumnos que, alliviados das materias theoricas, se 
entregarão a pratica intensiva do ensino, revezando-se por turmas nas 
“escolas de applicação” annexas, onde, assistidos e aconselhados 
pelos professores das cadeiras do dito anno, se exercitarão no 
magisterio, com a responsabilidade do trabalho pessoal. Terminando 
cada cyclo de maior ou menor numero de dias, marcados para os seus 
exercícios periodicos, apresentarão relatorios de suas observações e 
lições (BAHIA, 1925). 

O exercício do magistério era obrigatório e um componente fundamental 

no processo formativo, pois significava para o estudante uma oportunidade de 

aplicar os conhecimentos preparatórios adquiridos para atividade profissional. 

Era um trabalho teórico-prático, no qual os estudantes realizariam o 

aprofundamento do que propunha o referencial teórico quando vivenciado no 

contexto de uma realidade de atuação. 

Sobre a distribuição e organização das matérias, desde a criação da escola 

e as sucessivas reestruturações no currículo, pode ser verificado características 

sinalizadas por Andrade e Resende (2010, p. 234) que afirmam ter havido “[...] 

uma estrutura curricular na qual predominavam as matérias de cultura geral 

sobre as de formação especial.” Mesmo esses autores fazendo uma referência à 

reforma proposta pela Lei n.º 8.530 de 02 de janeiro de 1946, essa estrutura 

prevaleceu. Considerando a escola de Caetité, podemos observar que 

disciplinas voltadas para formação pedagógica de professores, como Didática e 

Pedagogia, eram oferecidas nos 3º e 4º anos, em meio a todos os outros 

componentes. Entretanto, cabe analisarmos cuidadosamente. 

Ao verificarmos o relatório construído e encaminhado por Anísio 

Teixeira, em 1928, ao Governador do Estado da Bahia, quando ocupava o cargo 

de Diretor Geral de Instrução Pública, pudemos ter uma clareza maior sobre a 

dimensão das atividades relacionadas à “prática escolar e de ensino” por parte 

dos discentes: 

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. A observação do ensino nas escolas de applicação, a 
participação no ensino e a pratica do mesmo nas escolas publicas 
designadas para esse fim, constituem elementos essenciaes hoje na 
formação do professor bahiano e nesse programma da pratica 
profissional se estribam os ultimos annos do curso normal. É o 
seguinte o programma de pratica do ensino nas escolas normaes: 
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(art. 562 R.) 
"Os alumnos começarão a frequentar as escolas annexas logo que 
cursarem o 2º anno normal. 
No 2º anno assistirão, pelo menos uma vez por semana, ao 
funccionamento das classes das escolas primarias. 
No 3º anno, sob a direcção do professor de pedagogia, assistirão a 
lições modelos, dadas pelos professores da escola annexa, lições que 
o professor de pedagogia em seguida explicará e commentará. 
No 4º anno, praticarão directamente o ensino dando lições e 
regendo, provisoriamente, as classes. Essas lições constituirão os 
exercicios didacticos no primeiro semestre do quarto anno e 
obedecerão ao seguinte processo: o professor de didactica fixará um 
assumpto de aula primaria, fal-o- á preparar por escripto por todos os 
alumnos e, depois de debatidos e estudados os differentes planos de 
aula organizados pelos alumnos, designará o alumno que melhor o 
fizer para proceder a lição. No segundo semestre, os alumnos 
assumirão, por turmas, a regencia das classes, sob as vistas dos 
professores das escolas annexas. Essa regencia poderá extender-se por 
um, dous ou tres dias seguidos. Nesse segundo semestre o Director 
solicitará ao Director Geral a designação de escolas publicas onde, 
com a assistencia dos professores das escolas, os normalistas irão 
reger, pessoalmente, pelo menos durante quinze dias, uma classe de 
ensino primario. Toda pratica de ensinar será organisada nas escolas 
normaes com a superintendencia do director, que providenciará 
para que essa pratica siga a marcha gradativa, do 2º ao 4º anno, 
comprehenda todos os exercicios prescriptos e seja rigorosamente 
obrigatoria para todos os alumnos. Poderá fazer, para isto, qualquer 
modificação de horario, transposição de lições e tudo que entender 
necessario para que se cumpra integralmente o disposto nesse artigo". 
Representa isto um grande progresso no problema do treino do 
professor primario, progresso que ha de continuar nessas duas 
direções principaes: curriculum cada vez mais estrictamente 

profissional e facilidades de pratica escolar, cada vez mais 
amplas (TEIXEIRA, 1928, [n.p.], grifos nossos). 

De acordo com o que apresenta o relatório, o curso normal foi 

estruturado designando dois anos destinados ao desenvolvimento de cultura 

geral e propedêutica (formação preliminar) e dois anos para preparação 

profissional. Nessa organização, as atividades de prática individual 

aconteceriam gradativamente desde o segundo ano, embora nesta série, a grade 

de matérias não contemple nenhum componente relacionado à Didática ou 

Pedagogia ainda. O relatório menciona que fica sob responsabilidade do diretor 

da escola garantir o cumprimento do proposto: “toda pratica de ensinar será 

organisada nas escolas normaes com a superintendencia do director, que 

providenciará para que essa pratica siga a marcha gradativa, do 2º ao 4º anno, 

comprehenda todos os exercicios prescriptos e seja rigorosamente obrigatoria 

para todos os alunos” (TEIXEIRA, 1928, [n.p.]). 

Toda prática foi organizada para acontecer gradualmente. No 2º ano 



117 

deveriam assistir semanalmente aulas do ensino primário. No 3º ano assistiriam 

aulas não apenas para conhecer, agora já passariam a analisar métodos, 

recursos, teorias, etc.; e no 4º ano assumiriam a regência provisória. Para 

cumprir sua prática formativa deveriam assumir no mínimo quinze dias letivos 

numa classe de ensino primário. 

Para corroborar com as informações que descrevem a necessidade de 

realização de práticas de ensino, ocasião do “exercício do magistério”, 

apresentamos Papeletas de Prática Individual, onde o estudante normalista 

registrava os trabalhos desenvolvidos no momento das atividades de prática 

formativa nas escolas de aplicação. 

 
Figura 15 - Papeleta de Prática Individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Público Municipal de Caetité. 

O registro de prática individual é da estudante Dirce Montenegro de 

Cerqueira que estava matriculada no 3º ano do Curso Normal, no ano de 1934. 

Uma confirmação de que atividades relacionadas ao estágio aconteciam 

também na 3ª série. Sua atividade foi desenvolvida numa classe do 1º ano do 

ensino primário e o registro foi do dia 20 de abril de 1934. 

No teor da Figura 15 apresenta o subtítulo “trabalhos realizados e 
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observações feitas”: “(O praticante especificará os exercícios que dirigiu e 

aqueles a que assistiu, declarando se reconheceu algum método, processo, 

técnica, modo, forma. Indicará também as observações psicológicas e didáticas 

que pode realizar)”. 

Podemos observar a especificação que o estudante normalista, durante a 

realização da prática do ensino, deveria analisar e registrar os elementos 

identificados. Estes corroboravam com o que foi aprendido em sua formação 

teórica para aquela ocasião. Numa ficha poderiam ser inseridas diversas 

informações importantes, como características que fluíssem desde a Didática, 

até a Psicologia e Pedagogia, além de contemplar o componente curricular do 

momento da aula. Sobre a papeleta apresentada acima a professora regente até 

grifou o fato da estudante não ter citado sobre o método utilizado na classe do 

1º ano do curso primário elementar. 

Acerca do registro inserido por Dirce C. Montenegro na ficha 
encontramos: 

Durante a semana passada dirigi no primeiro ano elementar, as 
seguintes aulas: duas de educação física sendo feita em uma alguns 
exercícios e em outra diversos jogos. Português – resumo do capítulo 
antes de ser lido pelas alunas mostrando as mesmas as gravuras que 
encontrei no capítulo. Geografia – estudo das principaes ruas da 
cidade, prédios mais importantes, etc; uma excursão com os alunos 
em algumas ruas da cidade. Geometria – expliquei sólidos, tendo a 
oportunidade de mostrá-los às crianças, fazendo com que elas dessem 
exemplos de objetos semelhantes e fiz exemplos com desenhos no 
quadro negro; tratei principalmente do cubo, esfera e cilindro. Tive 
oportunidade de assistir as aulas seguintes dadas pela profª. História 
do Brasil, português, cálculo e geometria. Como já havia dito acho que 
a professora [...] processo repetitório, modo simultâneo. 

O professor da escola primária devia ser preparado para lecionar todas as 

matérias. Por isso, as aulas da Dirce incorporaram os variados componentes 

curriculares da época. Sobre as aulas de matemática ela diz: “Geometria – 

expliquei sólidos, tendo a oportunidade de mostrá-los às crianças, fazendo com 

que elas dessem exemplos de objetos semelhantes e fiz exemplos com desenhos 

no quadro negro; tratei principalmente do cubo, esfera e cilindro.” Infelizmente, 

ela não descreve detalhes sobre como foi mostrado às crianças os sólidos 

geométricos, exceto pela solicitação de exemplos de objetos semelhantes que 

objetivavam relacionar o conteúdo escolar com a vida da criança e desenhos no 

quadro. 
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Chama atenção à atividade de excursão com as crianças, bem como os 

exercícios e jogos da Educação Física. 

Para o ensino de Geometria no primeiro ano primário da escola 

elementar, o Programa de Geometria Elementar Urbana do Estado da Bahia 

orienta: 

O ensino da geometria deve ser ministrado de um modo intuitivo e 
prático. Não existe estudo mais fácil quando seja feito com clareza e 
logica [...] Conhecimento prático dos sólidos – cubos, esferas, 
cilindros, prismas, etc.  Do exame pratico dessas figuras retirar 
intuitivamente com a criança a noção das figuras geométricas – linha, 
superfície, volume. Depois, explicando que a Geometria já estuda as 
figuras em um só plano (geometria plana), já em mais de um plano 
(Geometria no espaço), chegar ás noções concretas de Geometria 
plana – perímetro, circunferência, circulo, ângulo, triangulo, 
indicando propriedade e aplicações. (PROGRAMA DE GEOMETRIA 
ELEMENTAR URBANA DO ESTADO DA BAHIA apud 

D’ESQUIVEL, 2015, p. 81-82). 

Ao analisarmos a proposta dos conteúdos de Geometria a serem 

ministrados no ensino primário, juntamente com a descrição apresentada pela 

estudante durante os trabalhos desenvolvidos na ocasião de sua prática, 

verificamos que o modo de ensinar conhecimentos geométricos era iniciado 

com a exploração da Geometria Espacial e à medida que a aprendizagem fosse 

se solidificando as explicações englobavam a Geometria Plana, ou seja, o ensino 

de Geometria ocorria do espaço para o plano. 

Uma característica que contribui para o ensino de Geometria Espacial 

acontecer antes do ensino de Geometria Plana é o método intuitivo, no qual a 

aprendizagem vai acontecendo a partir das percepções das crianças. Sobre a 

forma que esse ensino ocorria, Silva e Valente (2014) afirmam: 

Uma alteração significativa presente na reforma de 1905 é a inversão 
no desenvolvimento dos conteúdos; inicia-se com figuras geométricas 
espaciais no 1º e no 2º anos e o estudo propriamente de figuras planas 
é proposto para o 3º e 4º anos. Esse novo encadeamento do espaço 
para o plano é mantido ao longo das reformas seguintes até meados 
do século XX (SILVA; VALENTE, 2014, p. 59). 

Esta citação faz referência a uma reforma acontecida no estado de São 

Paulo. Ocorre que os livros didáticos foram confeccionados e adotados por lá e 

seguiram em circulação pelo país nesse formato. Uma prova disso é o registro 

da normalista ao descrever a atividade matemática trabalhada na classe do 1º 

ano do ensino primário, reforçando o ensino de Geometria Espacial antes de 

abordar Geometria Plana. 
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A seguir, exemplo de outra papeleta de prática individual de ensino: 

Figuras 16 e 17 - Papeleta de Prática Individual. 

 
Fonte: Arquivo Público Municipal de Caetité-BA. 

Papeleta de Prática Individual do Ensino da estudante Augusta 

Domingues do 3º ano do Curso Normal, executando atividades na Escola Maria 

Neves Lobão numa classe mista do 4º ano. Datado de 28 de abril de 1934. Em 

relação à matemática, a normalista informa que houve aulas de Arithmetica, 

sendo trabalhado o conteúdo subtração de fração ordinária por meio de 

atividade escrita e Geometria revisando circunferência, reforça-se aqui a 

interpretação que fizemos acerca da Geometria ser ensinada do espaço para o 

plano, ou seja, no 4º ano estava sendo ensinado o conteúdo de circunferência. 

Em sua regência, também em matemática, ensinou a subtração de frações 

ordinárias. 

Interessa aqui registrar que nesse documento são apresentadas 

informações didáticas e metodológicas. Vejamos: Em relação ao método, a 

estudante diz que foi intuitivo em parte de observação, devido à aula ter 

acontecido ao ar livre. As correções foram individuais e simultâneas. Quanto ao 

modo, misto, no que se refere à forma, a aluna registrou, interrompida e 
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interrogativa. E os registros referentes a este último aspecto,  de acordo com a 

correção realizada pela professora, apresentou inconsistências. 

Percebemos mediante os registros de informações que relatam parte dos 

fazeres educacionais da Escola Normal de Caetité, que houve o cumprimento da 

grade curricular prevista na Lei nº 1846/1925 para o curso. Paralelamente a isso, 

acontecia a adoção dos métodos da escola nova, entrelaçados com a transição do 

que era esse novo método e resquícios do método intuitivo e do ensino 

tradicional, a tentativa de capacitar os docentes para o novo método por meio 

do curso de férias e o atendimento às atividades obrigatórias de práticas 

individuais de ensino para aquisição da titulação. 

Sobre Mathematicas Elementares, ainda com carga horária diminuída, 

ressaltam características importantes da época, Álgebra Elementar e Arithmetica 

Elementar eram ministradas em horários separados com livros didáticos que 

traziam abordagem separada desses conteúdos e Geometria sendo trabalhada 

do espaço para o plano. Além de Trabalhos Manuaes envolvendo 

conhecimentos geométricos. 

No próximo capítulo, investigaremos o recorte temporal de 1940 a 1960, 

contando para além dos recursos que a pesquisa documental pôde nos fornecer, 

o relato dos depoentes que vivenciaram a rotina da Escola Normal de Caetité no 

período em questão que fortaleceram a compreensão das práticas e atividades 

direcionadas à formação de professores do ensino primário.   
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CAPÍTULO 3 

ESCOLA NORMAL RURAL DE CAETITÉ-BA: RELATOS, 
FATOS E IMPRESSÕES RELACIONADOS AO ENSINO DE 

MATEMÁTICA (1941-1961) 

 

Figura 18 - Lembrança do vigésimo aniversário da Escola Normal de Caetité-BA. 

 
Fonte: Site Sudoeste Bahia. 

No segundo capítulo, buscamos abordar a consolidação do 

funcionamento da Escola Normal de Caetité-BA, bem como a produção, 

circulação e apropriação dos saberes matemáticos, compreendidos naquela 

época, como importantes e necessários para o processo formativo de futuros 

professores do ensino primário, no período de 1926 a 1940. A partir dessa 

exposição, prosseguiremos apresentando as duas décadas seguintes de trabalho 

da escola, referentes ao período de 1941 a 1961. 

Uma marca registrada da representatividade educacional no campo de 

formação de professores no interior baiano foi assumida pela Escola Normal de 

Caetité-BA. Ilustramos por meio da imagem acima, a lembrança de 

comemoração pela passagem do vigésimo ano de funcionamento e referência 

na região sudoeste baiana, fornecendo multiplicadores habilitados para exercer 

o trabalho docente no ensino primário. A fotografia nos remete a um momento 

histórico a uma representação da instituição vinculada ao imaginário da época 
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sobre as escolas normais, destacando o quão grande e imponente era no 

conjunto da obra (arquitetonicamente, educacionalmente e humanamente). 

Além de ser impactante por somar conhecimento e crescimento profissional ao 

cidadão sertanejo, além de progressista, promovendo a “Princesinha do Sertão” 

em sede do desenvolvimento educacional regional. 

Nesse sentido, a abordagem neste capítulo, concentrará um estudo que 

incorporou as informações obtidas por meio de pesquisa documental, realizada 

principalmente no arquivo inativo do Instituto de Educação Anísio Teixeira 

(IEAT). Fizemos a verificação de livros de atas, portarias, pastas de professores, 

registros fotográficos, leis e decretos, livros didáticos, pesquisas 

contemporâneas relacionadas à temática e ao recorte temporal, dentre outros, 

associados à utilização dos artifícios da história oral temática, por meio da 

produção de depoimentos de ex-estudantes e ex-professora da Escola Normal 

de Caetité-BA. 

A finalização do recorte temporal no ano de 1961 está atrelada às 

mudanças da escola, como funcionamento desta numa nova sede com nova 

nomenclatura, onde passa a funcionar como Instituto de Educação Anísio 

Teixeira (IEAT) e a ampliação das modalidades formativas ofertadas. O 

conjunto desses fatores nos levou ao entendimento de que manteríamos a 

construção da pesquisa, focando nosso olhar na atividade fim da instituição -  a 

formação de professores -  e como ela foi se especializando nessa tarefa até a 

data mencionada, especialmente no que diz respeito ao ensino de matemática. 

Prosseguimos o estudo explorando como foi sendo construído e 

consolidado dentro do espaço escolar o trabalho com os saberes para ensinar e a 

ensinar adotados pela unidade de ensino, especialmente os saberes matemáticos 

necessários para preparação de futuros docentes do ensino primário. 

Examinando como os saberes para ensinar incorporariam atividades relacionadas 

aos alunos, às práticas de ensino, à instituição escolar, ao conteúdo a ser 

ensinado, dentre outros. Ademais, o enfoque permearia também os saberes a 

ensinar no conjunto de conhecimentos disciplinares que nortearam o trabalho 

docente. 
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Para tanto, consideramos importante abordarmos as principais reformas 

educacionais vivenciadas pelo país e também no estado da Bahia, e que foram 

norteadoras para atividades de formação, especialmente no que se refere à 

formação de professores. 

3.1 - O cenário de Reformas Educacionais no Brasil e na Bahia (1941-1961) 

 Nesta exposição, relataremos de forma sintetizada os principais 

acontecimentos no cenário educacional do Brasil, durante o período 

correspondente aos nossos estudos neste capítulo, todavia retroagiremos 

brevemente para contextualizar esses acontecimentos. Para Saviani (2008, p. 

198-228), o processo de renovação da educação, a partir da década de 1920, foi 

sendo pensado e construído numa atividade do movimento escolanovista, no 

qual Lourenço Filho é tratado como o grande formulador das “bases 

psicológicas” desse movimento, Fernando de Azevedo teria sido mentor de 

suas “bases sociológicas” nas reformas do ensino e Anísio Teixeira, por sua vez, 

é celebrado como o articulador das “bases filosóficas e políticas da renovação 

escolar”. 

 Ainda de acordo com Saviani (2008), esse conjunto de pensadores e 

representantes políticos, defensores da escola nova, passaram a fomentar os 

embates em andamento na Associação Brasileira de Educação (ABE), ocasião na 

qual veio a público o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, mencionado no 

capítulo anterior. Este manifesto por sua vez, desencadeou o descontentamento 

de representantes dos interesses católicos, que liderados por Alceu Amoroso 

Lima, construíram argumentos, combatendo principalmente, a ideia de 

laicidade.  

A atuação dos líderes políticos Francisco Campos e Gustavo Capanema, 

quando estiveram à frente do Ministério de Educação e Saúde Pública (MESP), 

conseguiu manter a moderação entre os defensores escolanovistas e católicos, 

por meio da realização de várias reformas. Para Saviani (2007, p. 175), “a 

constatação é a de que houve equilíbrio de forças entre renovadores e católicos, 

nesse período”. 

De acordo com Sacristán (2000, p. 17), “os currículos são a expressão do 

equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num 
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dado momento, enquanto que através deles se realizam os fins da educação no 

ensino escolarizado.” Podemos perceber que no decorrer do tempo, o currículo 

passa por alterações que são resultado das discussões advindas de 

posicionamentos políticos, filosóficos, culturais e pedagógicos singulares, no 

que envolve a temática da educação. 

A Reforma instituída no período em que Francisco Campos foi Ministro 

da Educação e Saúde Pública, de acordo com Dallabrida (2009, p. 185): 

[...] estabeleceu oficialmente, em nível nacional, a modernização do 
ensino secundário brasileiro, conferindo organicidade à cultura 
escolar do ensino secundário por meio da fixação de uma série de 
medidas, como o aumento do número de anos do curso secundário e 
sua divisão em dois ciclos, a seriação do currículo, a freqüência 
obrigatória dos alunos às aulas, a imposição de um detalhado e 
regular sistema de avaliação discente e a reestruturação do sistema de 

inspeção federal. 

A Reforma Francisco Campos (1931) foi bastante significativa, porque 

conforme argumenta Dallabrida (2009), rompeu com uma estrutura antiga do 

nível secundário de ensino. Seu objetivo centrou-se em ampliar a produtividade 

e aprendizagem dos estudantes secundaristas, mantendo características 

disciplinares da sociedade que vivenciava a ascensão capitalista no Brasil, 

durante a década de 1930; além disso, promoveu um cenário de reflexões que 

posteriormente desencadeariam reformas mais abrangentes no ministério do 

Gustavo Capanema. 

Ainda nesse cenário de reformas, destacamos as leis orgânicas do ensino, 

consolidadas por meio da “Reforma Capanema”, que assim foi intitulada em 

decorrência do cargo ocupado pelo Ministro da Educação e Saúde Pública à 

época, Gustavo Capanema, que permaneceu neste cargo de 1934 a 1945. À 

frente desse ministério, sua atuação gerou a organização e implantação de 

alguns Decretos-Lei, sendo que parte deles foi publicada no ano seguinte a sua 

saída do ministério, porém, foram gestados a partir dos estudos elaborados na 

vigência de sua função. Palma Filho (2010, p. 95) relata como sucedeu a 

publicação desses Decretos-Lei: 

A partir do ano de 1942, o Ministro da Educação Gustavo Capanema 
dá início a publicação de vários decretos-lei. Quatro decretos são 
editados durante o Estado Novo: a) Decreto-lei nº 4.073, de 30 de 
janeiro de 1942 (Lei Orgânica do Ensino Industrial); b) Decreto-Lei nº 
4.048, de 22 de janeiro de 1942, cria o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), c) Decreto-Lei nº 4.244, de 9 de 
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abril de 1942 (Lei Orgânica do Ensino Secundário) e d) Decreto-Lei nº 
6.141, de 28 de dezembro de 1943 (Lei Orgânica do Ensino Comercial). 
Após o golpe militar que derrubou Vargas (1945), durante o governo 
provisório presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), foram publicados mais quatro decretos-lei: a) Decreto-Lei nº 
8.529, de 2 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Primário); 
b)Decreto-Lei nº 8.530, de 2 janeiro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino 
Normal); c) Decreto-Lei nº 8.621 e 8.622, de 10 de janeiro de 1946, 
criam o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); d) 
Decreto-Lei nº 9.613, de 20 de agosto de 1946 (Lei Orgânica do Ensino 

Agrícola). 

  Notamos que essas leis começaram a ser publicadas durante o Estado 

Novo, e se completaram em agosto de 1946. Entretanto, daremos destaque ao 

Decreto-Lei nº 8.530 de 2 janeiro de 1946, Lei Orgânica do Ensino Normal, por 

se tratar do foco deste estudo. 

O Decreto-Lei nº 8.530 de 2 janeiro de 1946, Lei Orgânica do Ensino 

Normal, apresenta determinações importantes em sua estruturação, e, por isso, 

decidimos sinalizá-las para ampliar a compreensão e entendimento acerca do 

seu funcionamento a partir de sua criação. O Decreto, pensado ainda no Estado 

Novo27, conforme afirma Garcia e Oliveira (2016, p. 396) “[...] pretendia dar 

uniformidade à formação de professores em todo o território nacional, 

estabelecendo princípios e normas relativos a regime de estudos, conteúdos 

programáticos, métodos e processos didáticos.”. 

No capítulo I, das finalidades do ensino normal, de acordo com o 

referido decreto:  

Art. 1º. O ensino normal, ramo de ensino do segundo grau, tem as 
seguintes finalidades: 
01. Prover à formação do pessoal docente necessário às escolas 
primárias. 
02. Habilitar administradores escolares destinados às mesmas 
escolas. 
03. Desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à 
educação da infância. (BRASIL, 1946, grifos nossos). 

Ainda de acordo com a Lei Orgânica acima mencionada, a organização 

do ensino compreenderia a seguinte estrutura: 

Art. 2º. O ensino normal será, ministrado em dois ciclos. O primeiro 
dará o curso de regentes de ensino primário, em quatro anos, e o 
segundo, o curso de formação de professôres primários, em três 
anos.  

                                                             
27 “O Estado Novo foi a fase ditatorial da Era Vargas e iniciou-se em 1937, quando Vargas, 
aliado aos militares, realizou um golpe [...]”; e finalizou-se com a sua renúncia, em 1945 (SILVA, 
2020, [n.p.], grifo nosso). 
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Art. 3º. Compreenderá, ainda o ensino normal cursos de 
especialização para professôres primários, e cursos de habilitação para 
administradores escolares do grau primário. (BRASIL, 1946, grifos 
nossos). 

As escolas normais passaram a ser classificadas redirecionando as 

atividades fins em seus estabelecimentos. Como pode ser observado no capítulo 

III do referido Decreto-Lei, que trata dos tipos de estabelecimentos do ensino 

normal. 

Art. 4º Haverá três tipos de estabelecimentos de ensino normal: o 
curso normal regional, a escola normal e o instituto de educação. 
§ 1º Curso normal regional será o estabelecimento destinado a 
ministrar tão somente o primeiro ciclo de ensino normal. 
§ 2º Escola normal será o estabelecimento destinado a dar o curso de 
segundo ciclo desse ensino, e ciclo ginasial do ensino secundário.  
§ 3º Instituto de educação será o estabelecimento que, além dos cursos 
próprios da escola normal, ministre ensino de especialização do 
magistério e de habilitação para administradores escolares do grau 
primário.  
§ 4º Os estabelecimentos de ensino normal não poderão adotar outra 
denominação senão as indicadas no artigo anterior, na conformidade 
dos cursos que ministrarem. (BRASIL, 1946, grifos nossos). 

 

 Com a reorganização do ensino normal supracitado, a escola de Caetité-

BA prosseguiu com seus trabalhos como Escola Normal, oferecendo 

complementação com oferta dos cinco anos do curso de formação de 

professores. Entretanto, não encontramos nenhum documento fazendo 

referência a Instituto de Educação para aquele período em sua nomenclatura. 

Porém, encontramos registros em livros de ata de resultados finais que 

apresentam cinco anos de formação, compreendendo no 5º ano do curso 

Estatística e Administração Escolar, que na Lei Orgânica referida, compunha a 

preparação para administradores escolares. 

Conforme regulamenta o Decreto-Lei nº 8.530 de 2 janeiro de 1946 -  Lei 

Orgânica do Ensino Normal -  a distribuição das disciplinas para a modalidade 

de ensino adotada pela Escola Normal de Caetité-BA, deveria seguir o 

programa abaixo descrito: 

Quadro 19 - Distribuição das disciplinas no curso de formação de professores primários. 
1ª Série: 2ª Série 3ª Série 

 Português Biologia educacional Psicologia educacional 

Matemática Psicologia educacional Sociologia educacional 

Física e química Higiene e educação sanitária História e filosofia da 
educação 

Anatomia e fisiologia 
humanas 

Metodologia do ensino 
primário 

Higiene e puericultura 
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Música e canto Desenho e artes aplicadas Metodologia do ensino 
primário 

Desenho e artes aplicadas Música e canto Desenho e artes aplicadas 

Educação física, recreação e 
jogos. 

Educação física, recreação e 
jogos. 

Música e canto 

  Prática do ensino 

  Educação física, recreação e 
jogos. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no Decreto-Lei nº 8.530, de 2 janeiro de 1946, Lei 
Orgânica do Ensino Normal.  

 Outra orientação relevante, contida no Decreto-Lei nº 8.530, de 2 janeiro 

de 1946, Lei Orgânica do Ensino Normal, apresenta em seu Art.º 9 “será 

também permitido o funcionamento do curso de que trata o artigo anterior, em 

dois anos de estudos intensivos, com as seguintes disciplinas, no mínimo”: 

Quadro 20 - Distribuição das disciplinas do curso em dois anos de estudos intensivos.  
1ª Série: 2ª Série 

Português Psicologia educacional 

Matemática Fundamentos sociais da educação 

Biologia educacional (noções de anatomia e 
fisiologia humanas e higiene) 

Puericultura e educação sanitária 

Psicologia educacional (noções de 
psicologia da criança e fundamentos 

psicológicos da educação) 

Metodologia do ensino primário 

Metodologia do ensino primário Prática do ensino 

Desenho e artes aplicadas Desenho e artes aplicadas 

Música e canto Música e canto 

Educação física, recreação e jogos Educação física, recreação e jogos 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no Decreto-Lei nº 8.530, de 2 janeiro de 1946: Lei 

Orgânica do Ensino Normal.  

 Verificamos dessa forma a possibilidade, em casos específicos, de reduzir 

os anos de formação do professor primário, de três anos para dois anos de 

formação intensiva, incorporando de maneira concentrada componentes de 

cunho pedagógico juntamente com as disciplinas de formação geral. Um 

exemplo desse fato está no relato da depoente D. Julinda Lima, que contou-nos 

ter iniciado o curso normal, deixando os estudos devido ao matrimônio e 

retomando sua formação anos depois, afirmando ter cursado dois anos em um 

de forma integrada.  

Vejamos: “Eu iniciei o curso e saí para me casar. Então depois eu voltei. 

Quando eu voltei, eu fiz dois anos em um. Não sabe?! Foi assim! Uma espécie 

de adaptação. Tinha eu e mais três colegas na mesma situação. A gente fez 

umas provas assim, correspondentes aos três anos iniciais. Porque quando eu 

voltei, já tinha mudado o sistema. Então nós fizemos umas provas e mais um 
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ano de curso normal comum. Com essas provas, em um ano eu fiz tudo. Que 

corresponderia aos dois anos de curso e me formei”. O que a depoente nos 

relatou identifica um aproveitamento do que havia sido cursado, o qual a escola 

opta por realizar exames avaliativos para comprovar a aptidão, e concentra em 

um ano letivo os dois anos que restavam para completar a sua formação 

docente.  

 Sobre a organização estabelecida de três anos de oferta do curso normal 

ou em dois anos de forma intensiva, Cunha (1946, p. 274) afirma: “para um e 

outro desses cursos, estabelece-se o currículo mínimo e conveniente seriação de 

disciplinas, admitindo-se no entanto, maior enriquecimento dos estudos, onde 

isso seja possível.”  

 Como podemos observar, a distribuição das matérias passaria a cumprir 

uma programação específica determinada a partir do texto do Decreto-Lei nº 

8.530, de 2 janeiro de 1946, Lei Orgânica do Ensino Normal, que orientava sobre 

a existência de três campos formativos referentes ao curso normal: o curso 

normal regional, a escola normal e os institutos de educação. Cada uma dessas 

unidades de ensino exerceria uma formação direcionada, diferente de outrora, a 

qual o programa curricular abrangia todas as escolas de um mesmo formato.  

Em relação à habilitação em cursos de especialização de ensino normal e 

cursos de administradores escolares, a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 

apresenta um texto de Cunha (1946, p. 275) que afirma: “esses cursos só 

deverão ser ministrados, no entanto, em estabelecimentos para isso 

devidamente aparelhados, e que serão os que a lei, mantendo a denominação já 

instituída, há mais de um decênio, chama de ‘institutos de educação’”.  

Antes da aprovação de uma legislação específica para o ensino normal 

em âmbito nacional – o Decreto-Lei nº 8.530, de 2 janeiro de 1946, Lei Orgânica 

do Ensino Normal – no Estado da Bahia foi aprovado o Decreto-Lei nº 12.691 de 

05 de março de 1943 com o propósito de reorganizar as escolas normais do 

interior do estado. Na sequência apresentamos o texto contido no livro de 

Decretos e Portarias pertencente à Escola Normal de Caetité-BA: 

Decreto-Lei nº 12.691 de 05 de março de 1943: 
Reorganiza as Escolas Normais do Interior do Estado. 
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O Interventor Federal no Estado da Bahia, na conformidade ao 
disposto no Art. 5º do Decreto-Lei n. 1.202, de 08 de abril de 1939 e 
devidamente autorizado pelo Sr. Presidente da República. Decreta: 
Art.1º As Escolas Normais Rurais de Feira de Santana e Caetité ficam 
organizadas em 5 anos, abrangendo as seguintes matérias: 
01- Português; 
02- Português e Literatura Nacional; 
03- Francês; 
04- Matemática; 
05- Geografia Geral e do Brasil; 
06- História Universal e do Brasil; 
07- Ciências Físicas e Naturais; 
08- Agricultura Prática; 
09- Higiene, Puericultura e Educação Sanitária; 
10- Pedagogia, História da Educação e Metodologia; 
11- Psicologia Educacional, Estatística e Administração Escolar; 
12- Desenho e Caligrafia; 
13- Trabalhos Manuais; 
14- Educação Física; 
15- Música e Canto Orfeônico. 
[...] Art.3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do 
Governo do Estado da Bahia, 05 de março de 1943. (Assinado) - 
Renato Aleixo, Interventor Federal, Aristides Novis (LIVRO DE 
DECRETOS E PORTARIAS DA ESCOLA NORMAL DE CAETITÉ-
BA). 

 O Decreto-Lei contido no livro de registros da Escola Normal Rural de 

Caetité, além do teor das informações acima mencionadas, apresenta as 

disciplinas que seriam ministradas por série e quantas aulas deveriam acontecer 

semanalmente de cada matéria, conforme exibe a disposição a seguir: 

Quadro 21 - Disposição das matérias a serem ministradas nos cursos normais a partir de 1943. 
1ºANO/ NºDE 

AULAS 
2º ANO/ 

Nº DE AULAS 
3º ANO/ 

Nº DE AULAS 
4º ANO/ 

Nº DE AULAS 
5º ANO/ 

Nº DE AULAS 

Português/06 Português/06 Português/05 Pedagogia, 
História da 
Educação e 
Metodologia/04 

Literatura 
Nacional/03 

Francês/03 Francês/03 Francês/03 Português/02 Educação Moral 
e Cívica/02 

Aritmética/04 Aritmética e 
Álgebra/04 

Álgebra e 
Geometria/04 

Ciências Físicas 
e Naturais/03 

Pedagogia e 
História da 
Educação/02 

Geografia 
Geral/03 

Geografia Geral 
e do Brasil/02 

Geografia Geral 
e do Brasil/02 

Psicologia 
Educacional e 
Estatística/03 

Metodologia 
Especial/04 

História do 
Brasil e 
Educação 
Cívica/03 

História do 
Brasil e 
Educação 
Cívica/03 

História 
Universal e 
Educação 
Cívica/02 

História 
Universal e 
Educação 
Cívica/03 

Higiene Escolar, 
Puericultura e 
Educação 
Sanitária/04 

Agricultura 
Prática/03 

Agricultura 
Prática/03 

Ciências Físicas 
e Naturais/04 

Higiene Geral e 
Rural/03 

Psicologia 
Educacional/03 

Desenho e 
Caligrafia/02 

Desenho e 
Caligrafia/02 

Agricultura 
Prática/02 

Agricultura 
Prática/02 

Estatística 
Aplicada e 
Administração 
Escolar/02 
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Trabalhos 
Manuais/02 

Trabalhos 
Manuais/02 

Trabalhos 
Manuais/02 

Geometria/02 Agricultura 
Prática/02 

Educação 
Física/02 

Educação 
Física/02 

Educação 
Física/02 

Desenho 
Aplicado/02 

Desenho 
Aplicado/02 

Canto 
Orfeônico/02 

Canto 
Orfeônico/02 

Canto 
Orfeônico/02 

Canto 
Orfeônico/02 

Trabalhos 
Manuais/02 

  Desenho e 
Caligrafia/02 

Educação 
Física/02 

Educação 
Física/02 

   Trabalhos 
Manuais/02 

Canto 
Orfeônico/02 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base em informações contidas no livro de decretos e 
portarias da Escola Normal de Caetité-BA. 

Podemos notar que a partir desse período, já havia uma construção do 

currículo melhor estruturado. O número de matérias tinha sido ampliado e 

seguia com uma conjuntura de componentes pedagógicos mais abrangentes 

concentrados nos dois últimos anos. Destacam-se nesse conjunto: Pedagogia, 

História da Educação e Metodologia, Psicologia Educacional e Estatística, 

Metodologia Especial e Desenho Aplicado. Novamente, constata-se os 

primeiros anos destinados para uma formação geral caracterizada pelo ensino 

propedêutico e os dois últimos para uma formação profissional. 

 Assim, identificados os elementos apontados pelo Decreto-Lei nº 8.530, 

de 2 de janeiro de 1946: Lei Orgânica do Ensino Normal e, também, o Decreto-

Lei nº 12.691 de 05 de março de 1943, trataremos do que foi abordado na Escola 

Normal Rural de Caetité-BA. Faremos uma exposição do que apresentam os 

livros de ata de resultados finais da escola, resultantes da oferta de disciplinas 

durante os anos letivos do período.  

Quadro 22 - Matérias lecionadas na Escola Normal Rural de Caetité-BA, conforme séries/anos 
sinalizadas. 

1º Ano Curso 
Normal (1943) 

1º Ano Curso 
Normal (1946) 

2º Ano Curso 
Normal (1945) 

2º Ano Curso 
Normal (1948) 

Português Português Português Português 

Aritmética Aritmética Aritmética e Álgebra Aritmética e Álgebra 

Geografia Geral Geografia Geral Geografia e 

Corografia 

Geografia Geral e do 
Brasil 

História do Brasil e 
Educação Cívica 

História do Brasil e 
Educação Cívica 

História do Brasil e 
Educação Cívica 

História do Brasil e 
Educação Cívica 

Desenho e Caligrafia Desenho e Caligrafia Desenho e Caligrafia Desenho e Caligrafia 

Canto Orfeônico Canto Orfeônico Canto Orfeônico Música e Canto 
Orfeônico 

Agricultura Prática Agricultura Prática Agricultura Prática Agricultura Prática 

Educação Física  Educação Física Educação Física 

Trabalhos Manuais Trabalhos Manuais Trabalhos Manuais Trabalhos Manuais 
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Francês Francês Francês Francês 

Fonte: Elaborado pela autora com base em registros do livro de atas de resultados finais do 1º 

ano (1943 e 1946) e do 2º Ano do Curso Normal (1945 e 1948). 

 Para analisarmos como foram introduzidas e abordadas as matrizes 

curriculares e as disciplinas ministradas na Escola Normal de Caetité-BA, em 

decorrência da implementação dos Decreto-Lei nº 12.691 de 05 de março de 

1943, que regulamentou o ensino normal nas escolas normais do interior do 

Estado da Bahia e, em seguida, o Decreto-Lei nº 8.530 de 2 janeiro de 1946, Lei 

Orgânica do Ensino Normal, no âmbito federal, comparamos as matérias 

ofertadas nessa Escola com o que estava estabelecido nesses dois Decretos-Lei. 

Verificamos que em relação ao 1º ano de 1943, os componentes cumprem o 

Decreto-Lei nº 12.691 de 05 de março de 1943.  

Em relação ao 1º ano de 1946, que deveria teoricamente, a partir daquele 

ano, seguir paulatinamente o Decreto-Lei nº 8.530 de 2 janeiro de 1946, ao 

compararmos a matriz curricular estabelecida por esse Decreto-Lei com as 

disciplinas efetivamente trabalhadas na Escola Normal Rural de Caetité-BA, 

verificamos diferenças significativas. Nessa Escola foram ofertadas Português, 

Aritmética, Geografia Geral, História do Brasil e Educação Cívica, Desenho e 

Caligrafia, Canto Orfeônico, Agricultura Prática, Trabalhos Manuais e Francês.  

Assim, em relação às matérias ministradas naquele ano pela referida 

escola, apenas Português também estava na programação do decreto publicado 

no ano de 1946. O conjunto de disciplinas trabalhadas deixou de ofertar as 

seguintes disciplinas do Decreto-Lei de 1946: Matemática, Física e Química, 

Anatomia e Fisiologia Humana, Música e Canto, Desenho e Artes Aplicadas e 

Educação Física, Recreação e Jogos, para serem ministrados Agricultura Prática, 

Trabalhos Manuais, Francês, Desenho e Caligrafia, Geografia Geral e História 

do Brasil e Educação Cívica que são previstas no Decreto-Lei nº 12.691 de 05 de 

março de 1943.  O que demonstra o cumprimento da matriz curricular prevista 

pelo Decreto-Lei de 1943. Desta relação de disciplinas, a única não ofertada 

seguindo este decreto foi Educação Física. 

Em relação ao 2º ano de 1945 e de 1948, estes também seguem o Decreto-

Lei que regulamentou o curso normal na Bahia a partir de 1943. O único indício 

de uma influência do Decreto-Lei nº 8.530 de 2 janeiro de 1946, Lei Orgânica do 
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Ensino Normal, refere-se à disciplina ofertada com a denominação Música e 

Canto Orfeônico, uma vez que no Decreto-Lei nº 12.691, de 05 de março de 

1943, constava apenas Canto Orfeônico. 

Quadro 23 - Matérias lecionadas na Escola Normal Rural de Caetité-BA, conforme séries/anos 
sinalizadas. 

3º Ano do Curso 
Normal (1943) 

3º Ano do Curso 
Normal (1947) 

4º Ano do Curso 
Normal (1944) 

4º Ano do Curso 
Normal (1949) 

Português Português Português Português 

Geometria e Álgebra Geometria e Álgebra Geometria  Geometria 

Geografia e 
Corografia  

Geografia Geral Psicologia 
Educacional e 
Estatística 

Psicologia 
Educacional e 
Estatística 

História Universal e 
Educação Cívica 

História Universal e 
Educação Cívica 

História Universal e 
Educação Cívica 

História Universal e 
Educação Cívica 

Ciências Físicas e 
Naturais 

Ciências Físicas e 
Naturais 

Ciências Físicas e 
Naturais 

Ciências Físicas e 
Naturais 

Educação Física Educação Física Educação Física Educação Física 

Francês Francês Pedagogia e História 
da Educação 

Pedagogia e História 
da Educação 

Agricultura Prática Agricultura Prática Agricultura Prática Agricultura Prática 

Desenho e Caligrafia Desenho Desenho Aplicado Desenho Aplicado 

Música e Canto 
Orfeônico 

Música e Canto 
Orfeônico 

Canto Orfeônico Música e Canto 
Orfeônico 

Trabalhos Manuais Trabalhos Manuais Trabalhos Manuais Trabalhos Manuais 

  Higiene Geral e Rural Higiene Geral e Rural 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos registros do livro: Termos de exames (1941-1951). 

 Notamos no quadro acima, no que tange ao 3º ano, que em 1947 o 

Decreto-Lei nº 8.530, de 2 de janeiro de 1946, Lei Orgânica do Ensino Normal, 

não havia sido implantado. A programação cumprida seguiu a determinação de 

1943.  A única semelhança na oferta foi Música e Canto Orfeônico, pois no 

Decreto-Lei de 1946 previa a disciplina Música e Canto, enquanto no Decreto-

Lei de 1943 somente Canto Orfeônico. Uma divergência entre as disciplinas 

trabalhadas na Escola Normal Rural de Caetité e o que estava previsto pelo 

Decreto-Lei de 1943 diz respeito a Desenho e Caligrafia, que nessa Escola consta 

somente Desenho.  

 Em relação ao 4º ano, nos anos letivos de 1944 e 1949, podemos constatar 

a mesma composição de disciplinas, conforme pode ser verificado no quadro 

acima, as matérias seguiram a programação definida em 1943. Apenas o 

componente curricular Música e Canto que compõe o Decreto-Lei nº 8.530 de 2 

janeiro de 1946, Lei Orgânica do Ensino Normal, pode ter influenciado a 
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organização curricular do 4º em 1949, uma vez que o Decreto-Lei de 1943 não 

estabelecia o ensino de Música, somente Canto Orfeônico. Outra divergência 

entre o que foi trabalhado na Escola Normal Rural de Caetité e o Decreto-Lei de 

1943 refere-se à disciplina Pedagogia, História da Educação e Metodologia que 

em Caetité não consta Metodologia nos dois anos analisados. 

Quadro 24 - Matérias lecionadas no 5º ano do curso normal da Escola Normal Rural de 
Caetité-BA, nos anos de 1947 e 1950. 

5º Ano do Curso Normal (1947) 5º Ano do Curso Normal (1950) 

Literatura  Literatura Nacional 

Estatística e Administração Escolar  Estatística e Administração Escolar 

Higiene Escolar, Puericultura e Educação 
Sanitária  

Higiene Escolar, Puericultura e Educação 
Sanitária 

Agricultura Prática  Agricultura Prática 

Metodologia Especial  Metodologia Especial 

Desenho Aplicado Desenho Aplicado 

Psicologia Educacional Psicologia Educacional 

Educação Moral e Cívica Educação Moral e Cívica 

Trabalhos Manuais Trabalhos Manuais 

Pedagogia e História da Educação Pedagogia e História da Educação 

Educação Física Educação Física 

Música e Canto Orfeônico Música e Canto Orfeônico 

Fonte: Livro Ata de resultados finais do 5º Ano (1947-1954). 

 O mesmo acontece na oferta de matérias do 5º ano, que seguiram o 

programa de 1943. Novamente o Decreto-Lei nº 8.530 de 2 janeiro de 1946, Lei 

Orgânica do Ensino Normal, pode ter inspirado a presença da Música na 

disciplina Música e Canto Orfeônico. 

A Escola Normal Rural de Caetité conduziu os trabalhos formativos, até 

o ano de 195028, apropriando-se da matriz curricular determinada pelo Decreto-

Lei nº 12.691 de 05 de março de 1943. Ao buscarmos averiguar no arquivo dessa 

unidade escolar, não foi encontrado nos documentos disponíveis para análise 

uma justificativa ou informação que pudesse esclarecer o porquê da 

permanência do programa curricular anterior ao estabelecido pelo Decreto-Lei 

nº 8.530 de 2 janeiro de 1946, Lei Orgânica do Ensino Normal. Todavia, 

conjecturamos que isso pode ter ocorrido por terem optado por permanecerem 

ofertando um curso de cinco anos, ao invés de três como prescrito pelo Decreto-

Lei federal de 1946.    

Nesta organização podemos observar que as disciplinas propedêuticas 

predominavam nas primeiras séries do curso, enquanto que as 
                                                             
28 Estamos indicando a permanência do cumprimento do Decreto-Lei nº 12.691, de 05 de março 
de 1943, até 1950, uma vez que as fontes que tivemos acesso se restringirem a este período.  
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profissionalizantes concentravam-se nas duas séries finais. Nesse sentido, 

Valente (2017, p. 209) comenta: 

As escolas normais oferecem uma formação tanto geral como 
profissional. Explique-se a formação geral refere-se a um leque de 
disciplinas ministradas em nível secundário; já formação profissional 
liga-se a uma diminuta inserção de saberes vindos das cadeiras das 
ciências da educação [...].  

Ainda sobre a organização curricular desenvolvida na Escola Normal 

Rural de Caetité, no que se refere ao ensino de saberes matemáticos, importa 

destacar a presença em todos os anos de formação, diferentemente do que 

estabelecia a lei federal em que havia uma única matéria denominada 

“Matemática” no primeiro ano. Salientamos ainda, nessa escola, ao seguir a Lei 

estadual de 1943, a presença de saberes da estatística em dois anos do curso nas 

matérias Psicologia Educacional e Estatística e Estatística e Administração 

Escolar. Também nesse sentido difere da lei federal e, como será analisado na 

sequência deste capítulo, indica um viés da formação de professores muito em 

voga naquele momento.  

Retomando a discussão sobre esse conjunto de reformas educacionais 

realizadas, destacamos aqui a nova forma de denominação dada a Escola 

Normal de Caetité, que passou a ser chamada Escola Normal Rural de Caetité, 

cumprindo determinação legal. “Em 1940, o presidente Getúlio Vargas29 

aprovou o projeto decreto-lei de autoria do secretário de Educação da Bahia, 

Isaías Alves30, adaptando o Instituto Normal Baiano às escolas normais rurais, 

                                                             
29 “Getúlio Dornelles Vargas nasceu em São Borja (RS), em 1882. Bacharel pela Faculdade de 

Direito de Porto Alegre (1907), elegeu-se pelo Partido Republicano Rio Grandense, deputado 
estadual, deputado federal e líder da bancada gaúcha, entre 1923 e 1926. Foi Ministro da 
Fazenda de Washington Luís (1926-27) e presidente do Rio Grande do Sul (1927-1930). Em 1929, 
candidatou-se à presidência da República na chapa oposicionista da Aliança Liberal. Derrotado, 
chefiou o movimento revolucionário de 1930, através do qual assumiu em novembro deste 
mesmo ano o Governo Provisório (1930-34). Durante este período, Vargas deu início à 
estruturação do novo Estado, com a nomeação dos interventores para os governos estaduais, a 
implantação da justiça revolucionária, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio e a promulgação das primeiras leis trabalhistas. [...] Com a instauração do Estado 
Novo em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas determinou o fechamento de Congresso, 
outorgou uma nova Constituição, que lhe conferia o controle dos poderes Legislativo e 
Judiciário. [...] Entre 1937 e 1945, duração do Estado Novo, Getúlio Vargas deu continuidade à 
estruturação do Estado, orientando-se cada vez mais para a intervenção estatal na economia e 
para o nacionalismo econômico” (FGV CPDOC, 2001, grifos nossos). 
30 Isaías Alves de Almeida “nasceu em 1888, em Santo Antônio de Jesus, cidade do interior da 
Bahia. Formou-se em direito em 1910, mas sua vida profissional direcionou-se para a área da 
educação. Atuou como professor do Ginásio do Ipiranga e no Ginásio da Bahia e, em 1926, 
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dando assim, nova estrutura administrativa ao ensino do Estado” (BAHIA, 

1997, p. 168 apud NUNES, 2008, p. 218-219). A partir de 1941, já encontramos 

nos livros de registros da Escola Normal de Caetité a utilização dessa nova 

nomenclatura na emissão de seus documentos. 

Por fim, esclarecida a síntese do conjunto das principais reformas 

educacionais ocorridas no Brasil e na Bahia, no período do recorte temporal de 

nossa pesquisa, no âmbito nacional, as discussões continuaram após a Reforma 

Capanema. Entre 1947 e 1961, a pedagogia nova predominava e as discussões 

perpassaram pela construção do projeto da primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. Conforme apresenta Saviani (2007, p. 175):   

[...] aos anos mediados por 1947 e 1961, está centrado no domínio da 
pedagogia nova. A ênfase recai sobre o encaminhamento do projeto 
da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) ao 
Congresso Nacional, por iniciativa de Clemente Mariani, e o conflito 
desencadeado, ao longo de sua tramitação, entre os defensores da 
escola pública e os defensores da escola particular. Destaca, ainda, a 
atuação da Campanha de Defesa da Escola Pública, no interior da qual 
pontificou a ação mobilizadora de Florestan Fernandes, o seu 
manifesto, denominado Mais uma vez reunidos, e o processo de 

renovação da pedagogia católica. 

 Desse conjunto de reformas ocorridas, esta última, relacionada à 

construção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

encenando o debate entre a defesa das escolas públicas em detrimento das 

escolas particulares, não abordaremos porque a publicação do projeto de lei 

ultrapassa o recorte temporal que nos interessa. Assim, intencionávamos 

apenas situar o leitor sobre a ocorrência dessa discussão no âmbito nacional. 

3.2 - A Escola Normal Rural de Caetité-Bahia 

 Conforme expusemos anteriormente, na ocasião em que Isaías Alves foi 

nomeado secretário de Educação e Saúde da Bahia (1938-1942), na gestão do 

                                                                                                                                                                                   

publicou seu primeiro livro, Teste Individual de Inteligência. [...] Alves especializou-se nesse 

assunto no Teacher’s College de Columbia, Nova Iorque, em 1931, recebendo o título de Master 
of Arts and Instructor in Psychology. Neste mesmo ano, foi nomeado Diretor Geral de Instrução 
na Bahia e membro do Conselho Nacional de Educação (onde permaneceu até 1958). [...] Ele 
também atuou como subdiretor técnico da Instrução Pública Federal e foi chefe do Serviço de 
Testes e Escalas do Distrito Federal, onde trabalhou ao lado de Anísio Teixeira. Em 1934, passou 
a atuar como assistente técnico do Departamento Nacional de Educação, e em 1938, foi 
nomeado secretário de Educação e Saúde da Bahia, mesmo ano em que seu irmão, Landulfo 
Alves, assumiu a interventoria do Estado. Em 1941, ainda na Secretaria, Isaías Alves, junto com 
outros professores e intelectuais baianos, fundou a Faculdade de Filosofia da Bahia” (ROCHA, 
2010, p. 77-78). 
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então Interventor Federal da Bahia, Landulfo Alves de Almeida31, e com a 

colaboração do presidente Getúlio Vargas, uma de suas ações envolveu adaptar 

o Instituto Normal Baiano às escolas normais rurais. Essa decisão em nossa 

interpretação, objetivava ampliar a integração das atividades escolares com a 

cultura urbana e rural, estabelecendo uma política de valorização do trabalho 

do campo no contexto de formação. De acordo com Sacristán (2000, p.61), “as 

formas culturais não são senão elaborações sociais valorizadas de forma 

peculiar em cada caso”. Verificando neste caso específico, a representatividade 

que a economia rural possuía para sociedade baiana da época.   

 Com uma perspectiva mais abrangente, que buscava englobar a cultura 

rural e urbana no trabalho formativo, fomos em busca da equipe de trabalho 

vigente em Caetité-BA que prosseguiu com a função de formar professores 

primários na década de 1940 e 1950. Sua composição está acrescida dos 

docentes que lecionavam no Ginásio Estadual, conforme apresenta a fotografia 

abaixo: 

Figura 19 - Quadro de Diretor e professores da Escola Normal Rural e Ginásio Estadual de 
Caetité-BA, década de cinquenta. 

Fonte: Acervo do Arquivo Público Municipal de Caetité-BA. 

                                                             
31 Landulfo Alves de Almeida, “nasceu em Santo Antônio de Jesus (BA) no dia 4 de setembro 
de 1893. [...] Em 1914, formou-se em engenharia agronômica na Escola Federal de Agricultura 
de São Bento das Lajes (BA). [...] Landulfo Alves era diretor da Divisão de Fomento Animal do 
Ministério da Agricultura quando foi nomeado interventor federal na Bahia, graças à sua 
capacidade como técnico agrícola e à estreita ligação com Geraldo Rocha, amigo do então 
presidente Getúlio Vargas e proprietário do jornal A Noite. Assumiu a interventoria em 28 de 

março de 1938, substituindo o coronel Antônio Fernandes Dantas” (COUTINHO, 2001, [n.p.]). 
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Como Diretor Prof. Edilberto C. Santos; nas disciplinas Português e 

Literatura Nacional, Prof. Alfredo José da Silva; Geografia, Prof.ª Helena Lima 

Santos; História, Prof.ª Celina Teixeira Rodrigues Lima; Pedagogia, Prof. 

Antônio de Meirelles; Música, Prof.ª Aída M. Silveira; Psicologia, Prof.ª Belaniza 

Lima; Higiene, Prof. Dr. Clóvis Moreira da Cunha; Agricultura, Prof. Dr. 

Hernani V. Viana; Matemática, Prof. Hieront Batista Neves e Prof. Manoel 

Lôbo; Português, Prof.ª Maria C.R. Pontes, Prof.ª Ercínia C. Costa e Prof. Pe. 

Aurelino T. Andrade; Desenho, Prof.ª Alice F. Koehne; Latim, Prof. Antônio M. 

Pereira; Inglês, Prof.ª Teodolina M. Vieira; Educação Física, Prof. Hélio 

Negreiros; Francês, Prof. José A. T. de Castro; Trabalhos Manuais, Prof.ª Suzana 

B. Neves;  Educação Física, Prof.ª Dirce Maria Cirqueira.   

Em relação às matérias que compunham o currículo do curso normal, 

que aparecem aqui vinculadas aos seus professores, e que na seção anterior 

foram apresentadas por série, na sequência analisaremos algumas dessas 

disciplinas no intuito de oportunizar uma percepção mais abrangente acerca da 

formação oferecida na Escola Normal Rural de Caetité.  

 No tocante à matemática, percebemos que inicialmente, como foi 

abordado no segundo capítulo, escola não ofertava esse componente em todas 

as séries do curso, posto que em 1926, ano de início das atividades da Escola 

Normal de Caetité-BA, as matérias Aritmética, Álgebra e Geometria eram 

ofertadas apenas nos dois primeiros anos do curso que cumpria um ciclo de 

quatro anos. Entretanto, no decorrer dos anos de funcionamento da escola, com 

as respectivas alterações, notamos sua presença em todas as séries, como 

mencionamos anteriormente, distribuída com as seguintes denominações: 1º 

ano (Aritmética), 2º ano (Aritmética e Álgebra), 3º Ano (Álgebra e Geometria), 

4º ano (Geometria e Psicologia Educacional e Estatística) e 5º ano (Estatística 

Aplicada e Administração Escolar). Além disso, a presença do componente 

Trabalhos Manuais permaneceu presente desde a criação do curso, o que 

reafirma a presença da proposta da escola nova pairando como modelo 

pedagógico predominante da época.   

Outras matérias chamam atenção. A exemplo, Canto Orfeônico que está 

previsto para todos os anos. A inserção e seu crescimento enquanto disciplina 
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do campo formativo escolar, teve o seu surgimento com “a Reforma de ensino 

de Francisco Campos em 1931 foi resultado da intervenção do maestro Heitor 

Villa-Lobos em prol da educação musical e, em particular, do Canto Orfeônico 

na escola” (WILSON JÚNIOR, 2001, p. 279).     

A Música e o Canto Orfeônico foram ganhando espaço por serem 

importantes na perspectiva de ensino da escola nova, como podemos perceber a 

partir da afirmação abaixo:        

Segue-se, na então Capital do país, a Reforma de Anísio Teixeira, em 
1932, que já encontrou estruturada a de seu antecessor, Fernando de 
Azevedo, a qual, em virtude da Revolução de 1930, não pôde ter o 
desenvolvimento almejado. Na Reforma de 1932, a Música e as 
demais Artes têm um lugar proeminente, como um dos mais 
preciosos alicerces da Escola Nova. Além da programação para 
Escolas Elementares, Jardins de Infância e Ginásios, é criada a Cadeira 
de Música e Canto Orfeônico no Instituto de Educação e que foi 
ministrada pela Professôra Ceição de Barros Barreto [...] 
(JANNIBELLI, 1972, p. 42 apud WILSON JÚNIOR, 2011, p. 280). 

 Conforme os anos foram passando, mudanças no cenário político 

também encontravam na música um meio de promover o sentimento de 

patriotismo. Wilson Júnior (2011, p. 287), menciona que “nas reformas 

educacionais de Capanema, o Canto Orfeônico assumiu um importante objetivo 

para os ideais do novo ministro da educação e do Presidente Getúlio Vargas, 

uma vez que contemplava questões como nacionalidade e civismo”. 

 Fica ainda mais notória a finalidade da disciplina nos ambientes 

escolares, quando compreendida a partir das portarias que normatizavam e 

regularizavam sua execução na formação escolar. Notamos a seguir como era a 

perspectiva para o ensino secundário:  

Na portaria Ministerial nº 300, de 7 de maio de 1946, referente ao 
ensino de canto orfeônico nas escolas secundárias do país, lê-se o 
seguinte:  
I – O ensino de Canto Orfeônico tem as seguintes finalidades:  
a) Estimular o hábito de perfeito convívio coletivo, aperfeiçoando o 
senso de apuração do bom gosto.  
b) Desenvolver os fatores essenciais da sensibilidade musical, 
baseados no ritmo, no som e na palavra.  
c) Proporcionar a educação do caráter em relação à vida social por 
intermédio da música viva.  
d) Incutir o sentimento cívico, de disciplina, o senso de 
solidariedade e de responsabilidade no ambiente escolar.  
e) Despertar o amor pela música e o interesse pelas realizações 
artísticas.  
f) Promover a confraternização entre os escolares. (ARRUDA, 1960, p. 
153 apud WILSON JÚNIOR, 2011, p. 291, grifos nossos). 



140 

 Observamos que a proposta previa em sua oferta uma relação com a 

perspectiva política e histórica do país, que naquela ocasião buscava promover 

o civismo e o nacionalismo. Já mencionamos anteriormente, a predominância 

da escola nova como modelo educacional vigente deste período. A reunião 

desses dois elementos permitiu a possibilidade do cumprimento das finalidades 

pedagógicas que intencionavam proporcionar o bom convívio, a cultura, a arte, 

melhorar a interação, a comunicação e, também, o sentimento cívico e de 

disciplina.   

Além do pacote de matérias básicas, surge com força nesse momento, 

Educação Moral e Cívica, ocasião em que historicamente o Brasil viveu uma 

ditadura, liderada por Getúlio Vargas (1938-1945), período também conhecido 

como Estado Novo, na qual as escolas nacionais cumpriam as determinações 

dos interventores nomeados por Vargas. Importa mencionar que anteriormente, 

quando o programa de matérias havia sido construído pelo Diretor Geral de 

Instrucção da Bahia, Anísio Teixeira, e implementado pela Lei nº 1846 de agosto 

de 1925, Educação Moral e Cívica, não compunha o programa de disciplinas de 

formação do professor.       

 Todavia, segundo Tavares (2006, p. 424), Isaías Alves por meio do 

Decreto nº 11.234 de 25 de janeiro de 1939, ao reformar o ensino normal, 

dividindo em secundário – com cinco anos – e pedagógico – com dois anos -, 

“[...] criou no curso pedagógico do Instituto Normal a disciplina História do 

Brasil e Educação Cívica [...]”, definida por Alves como “indispensável à 

formação de uma consciência de unidade nacional, que é a base do regime 

fundado em 10 de novembro de 1937” (ALVES apud TAVARES, 2006, p. 424). 

Ainda de acordo com Tavares (2006, p. 424), Alves em seu relatório das 

atividades da Secretária de Educação (abril, 1938 – junho, 1939) afirmou que 

“‘uma das características mais desfavoráveis’ do comportamento brasileiro era 

a ‘excessiva liberdade de pensamento’ e a falta de ‘um sentido de disciplina 

lógica’”. Na interpretação de Tavares (2006, p. 424), foi com o objetivo de 

“estabelecer uma linha ideológica de combate a essas ‘falhas’” que foi criada a 

disciplina anteriormente referida.     

 Entretanto, já estavam presentes na cultura local, celebrações culturais e 
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ações políticas (como alistamento em forças armadas de cidadãos) que revelam 

o apreço dos caetiteenses à História e à Educação Moral e Cívica, e que 

permaneceram sendo valorizados pela Escola Normal e pela sociedade local - 

por exemplo, o desfile de 2 de julho (Independência da Bahia) e o 7 de setembro 

(Independência do Brasil). O primeiro ainda acontece na cidade até hoje, o 

segundo prosseguiu até o início dos anos noventa. Abaixo, o registro 

fotográfico de alunos da Escola Normal e Colégio Estadual de Caetité, 

mobilizados para realização dos desfiles de 7 de setembro, na Praça da 

Catedral, na década de 1950. 

Figura 20 - Desfile de 07 de setembro na década de 1950. 

 
 

Fonte: Facebook.com Causos de Caetité Bahia. 

Esses desfiles eram organizados com muita exigência. Pela imagem, 

todos devidamente fardados, com separação de posicionamento entre alunos e 

alunas. As apresentações mantinham o cuidado com as vestes, o canto, a dança, 

o movimento e qualquer encenação era previamente preparada e ensaiada nos 

espaços de formação. Conforme relatou a depoente Ana Francisca Guanais 

Aguiar Rochael (D. Cecê) “Muito famosas! [...] Mas eram coisas belíssimas que 

fazíamos. [...] Eram belíssimas festas. Eu tenho saudades”. Fazendo referência 

aos períodos em que os desfiles aconteciam desde a Escola Normal, até anos 

posteriores como Instituto de Educação Anísio Teixeira.  

Ainda analisando a composição do currículo, é perceptível que a partir 

do momento em que a escola passou a ser denominada Escola Normal Rural de 

Caetité, a configuração dos componentes curriculares passou a incorporar a 

oferta em todas as séries da matéria Agricultura Prática, no intuito de garantir a 
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preparação docente englobando a cultura rural. Essa disciplina já era ofertada 

anteriormente, porém não em todos os anos do curso normal. Relacionamos 

ainda, a presença de matérias como Higiene Geral e Rural e Higiene Escolar, 

Puericultura e Educação Sanitária que mantinham diálogo indireto com 

Agricultura Prática.         

Ainda nessa análise, incorporam-se às contribuições da Psicologia 

Educacional, da Pedagogia e da Metodologia Especial que forneciam 

orientações de como conduzir as aulas no ensino primário, especialmente 

relacionando essas orientações às principais áreas do conhecimento. A 

entrevista com a Sr.ª Ana Francisca nos revelou informações sobre a professora 

de Psicologia:   

[...] Era Dona Nicinha, irmã de Helena Lima.  Gostávamos muito dela. 
Ela era muito preocupada com seus alunos. Teve um dia que ela 
chegou para aplicar prova da matéria e tínhamos feito três provas 
antes da aula dela, e ainda íamos fazer mais uma. Quando nós 
chegamos no pátio, ela ía entrando na sala, nos perguntou: Por que 
vocês estão tristes? O que foi que aconteceu?  Dissemos: É a quarta 
prova que teremos que fazer hoje D. Nicinha. Então ela respondeu: 
“Não é possível um negócio desses!” Ela não fez nossa prova. Ela 
entendeu que foi um erro. Isso não se faz! “Não pode fazer isso!” 
Graças a Deus que apareceu ela como professora. Era muito boa e 
inteligente... 

 

 Sobre o componente Metodologia Especial, a depoente Sr.ª Julinda Lima 

afirmou que “[...] A gente fazia plano de aula. Não me lembro muito. Mas 

parece que a gente coletava coisa para ilustrar aula relacionada ao estágio”.  No 

relato a depoente apontou que eram trabalhadas noções de planejamento, 

ensinavam a elaborar planos de aula e demais conhecimentos relacionados à 

prática docente.  

 Além disso, incorpora-se ao conjunto formativo, a matéria Educação 

Física, ofertada em todas as séries do curso que era de grande importância para 

trabalhar jogos e recreação. Professores primários eram preparados para 

conduzir o ensino como considerou a depoente Sr.ª Julinda Lima, “[...] Era uma 

formação múltipla. [...] Aprendíamos de tudo um pouco.”, ao referir-se ao curso 

normal daquela época em Caetité. Também podemos contemplar por meio da  

fala da depoente Sr.ª Ana Francisca, características de uma atividade específica 

da disciplina, fazendo referência às lembranças do ensino primário e da 
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mocidade:  

A Quadra da Primavera fica na rua onde dobra a Câmara, onde hoje é 
o Clube da Amizade. Lá era nossa Educação Física. Lembro-me da 
gente pequenininha com shortinhos a coisa mais engraçadinha. [...] Eu 
adorava Artes e Educação Física! Tinha um exercício que fazíamos: 
Barra. Andava na barra e voltava. Eu me saía melhor que os alunos 
homens. Barra alta, baixa... Tudo eu fazia! Eu era um pingo de gente. 
Bem magrinha. 
 

Ainda em relação aos trabalhos de formação que envolviam Educação 

Física, podemos verificar pela ilustração a seguir, numa atividade realizada 

pelos integrantes da Esola Normal de Caetité que a aprendizagem podia se dar 

em diversos espaços, além do ambiente da classe. O conhecimento tem variadas 

maneiras de ser construído. Especialmente, quando o público são crianças:  

Figura 21 - Aula de Educação Física da Escola Normal (sem data). 

 
Fonte: Causos de Caetité Bahia – Facebook. 

 

Pelo registro fotográfico podemos perceber a execução de uma atividade 

ao ar livre, envolvendo estudantes e adultos. Conjecturamos que sejam 

professores e funcionários da Escola Normal de Caetité. A atividade acontece 

em frente ao prédio da escola, que se destaca ao fundo da imagem. 

Infelizmente, não podemos afirmar o ano em que a foto foi feita, mas pelo 

modelo da farda e analisando o conjunto de fotografias que tivemos acesso, 

pensamos pertencer à década de quarenta ou cinquenta.  
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É importante considerarmos que a perspectiva de ensino da escola nova, 

buscava valorizar a criança e suas formas de interagir para alcançar a 

aprendizagem. Nesse trabalho de ofertar condições para que elas se 

desenvolvam; brincadeiras, músicas, atividades que englobassem o lúdico 

deveriam ser incorporadas e estar presentes na preparação do professor que iria 

lecionar. Além disso, Julia (2001, p. 22) chama atenção sobre:   

[...] a necessidade de munir-se de um conhecimento psicológico sobre 
as crianças extremamente detalhado para reconhecer não somente o 
nível intelectual em que se encontra cada uma delas, mas também a 
sua natureza, a fim de saber como agir apropriadamente sobre cada 
uma. 

Por fim, notamos a matéria Desenho e Caligrafia, seguida nas últimas 

séries do curso por Desenho Aplicado, reverberando sua atividade fim voltada 

para as artes, ainda que a geometria em algum momento se mantivesse 

presente entre os conteúdos dessas matérias.      

De acordo com Caputo (2017), o Desenho ajudava no aprendizado de 

outras disciplinas e, por isso, funcionava também como uma metodologia de 

ensino. Um exemplo a ser considerado é na Geografia, pois auxiliava no 

desenvolvimento das atividades, mais precisamente para o ensino do conceito 

de escala, incorporando proporção e medida, constituindo-se uma das 

profissionalidades. Além disso, possibilitava estimular o bom gosto dos 

envolvidos para as artes.        

 Na busca por informações sobre como aconteciam as aulas de Desenho, a 

depoente Srª Julinda Lima, nos contou que “[...] em Desenho explorou 

Geometria. Explorou sim! Eu acho que explorou. [...] Era tudo em cadernos de 

desenho que a gente fazia. Não tinha outro material. [...] A gente trabalhou com 

temas como natureza viva e natureza morta. Também podiam ser incluídos 

elementos da geometria, mas nem sempre”.  

Para ilustrarmos como foram propostas inicialmente as atividades 

relacionadas ao Desenho, Desenho e Caligrafia, Desenho e Artes, bem como 

Trabalhos Manuais, trouxemos uma publicação da Revista de Educação Orgam da 

Escola Normal de Caiteté (1927, p. 36-37), produzida pela redação do jornal e Typ 

d’ A Penna que prestigiou uma exposição realizada pela Escola Normal ao final 

do primeiro ano de seu funcionamento:  
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[...] No salão do theatrinho que existe no edifício, em tres extensas 
mesas, estavam expostos centenares de trabalhos manuaes, mappas 
geographicos esculpidos em madeira, relevo e coloridos; desenhos, 
trabalhos de agulha e um sem número de objectos feitos a mão, muito 
bem acabados demonstrando a vocação artística das creanças. A noite 
abordamos o Digno Sr. Director, que acolhendo-nos gentilmente, 
prestou-se ao interwir que abaixo damos: [...] Deparamos logo com 
um mostruario profusamente illuminado, que fica ao centro do 
grande salão. Indagamos ao Sr. Director, qual a classificação daqueles 
trabalhos. Tivemos de logo a explicação: - Esta é a sessão do 
slojdismo, aqui é o slojd em papel, dobradura, tecelagem, recorte, etc. 
Este outro mostruario é de slojd em madeira, é mais vasto porque 
tambem maior foi o nosso labor, pois trabalharam alumnos e alumnas, 
parecendo ser dos trabalhos manuaes o que os escolares mais 
preferem. Examinamos detidamente todas aquellas confecções em alto 
e baixo relevo, flores, bustos de homens celebres, symbolos patrios, 
animaes, paisagens, tudo colorido num arranjo singelo e agradável. 
Todos os Estados do Brasil estavam ali physionomisados, com os seus 
rios, lagos, montanhas, recortes das costas, estradas de ferro, 
localização das cidades, etc. – Ha ferramenta própria para o feitio 
destes trabalhos? –Não, conseguimos tudo isso apenas com um 
serrote, uma plaina e o principal instrumento que é o canivete. 
Notamos ainda mappas do Estado da Bahia e do Brasil, modelados a 
mica, com os principaes accidentes geographicos, principalmente as 
bacias potamographicas e as serras. Mais adiante estavam expostos: 
bancos, mezas, compassos, esquadros, objectos de uso da escola, porta 
canetas casinhas de papelão, esphera armilar, uma série de cousas 
bem dispostas, em tamanho pequeno com a etiqueta do nome do 
alumno, curso e anno a que pertence. O Dr. Edgard Pitangueira nos 
informou ainda alguma cousa sobre os tres mostruarios de prendas, 
dois do curso normal e fundamental e um da escola do sexo femenino, 
Annexa à E. Normal. Esses mostruarios apresentam bem dispostos, 
numa harmonia encantadora desse genero de trabalhos que só as 
mãos femeninas sabem fazer, armar, debuxar. Detivemo-nos diante de 
trabalhos mimosos e artísticos, principalmente dos de agulha, como 
bordados brancos e invisíveis, rendas inglesas, execuções em ponto 
francês, Tricot, Filet, inhangly, trabalhos de recorte, e applicações, 
confecções varias como abafadores de chá, acolchoados, almofadinhas 
para alfinetes, vestidos, aventaes, toucas, camisinhas, sapatinhos de 
lan, babadores, cachecou, caminho de meza, pannos de marca, pannos 
serzidos, emfim uma reunião de cousas bellas e uteis. – Nestes 
mostruarios, continuou o Director da Escola, estão os trabalhos de 
desenhos, à mão livre, com o auxílio de modelos, de imaginação, de 
composição, desenhos cartográficos, etc. O estudo e o aprendizado do 
desenho é hoje indispensável a qualquer pessôa. –Esta allegoria ficou 
muito bem, está expressiva. – É verdade; é trabalho do prof. Álvaro 
Duarte. A allegoria a que nos referimos é representada num grande 
quadro negro, a giz de côr, por um homem operário, empunhando na 
mão direita um martello e na esquerda um escopro, diante de uma 
mole de granito. O salão da exposição estava completamente cheio e 
uma harmoniosa orchestra arranjada pelas alumnas normalistas se 
fazia ouvir enchendo de poesia todo aquelle ambiente de arte, de luz e 
de trabalho. Apresentamos as nossas despedidas ao Director da Escola 
Normal e ficamos a bemdizer os fundadores desta Escola, que tão 
assignalados benefícios já está prestando e vae prestar aos habitantes 

deste imenso sertão [...] (D’A PENNA,1926). 
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Não são poucos os elementos que essa publicação apresenta como teor 

de trabalhos e saberes pretendidos, disseminados e socializados, oriundos do 

Desenho, Desenho e Caligrafia, Desenho Aplicado, Prendas, Trabalhos 

Manuais, demonstrados numa exposição escolar. O diretor da Escola Normal 

da época, Dr. Edgard Pitangueira, foi enfático ao anunciar: “o estudo e o 

aprendizado do desenho é hoje indispensável a qualquer pessôa”.   

Para aquele período o Desenho servia à orientação de atividades em 

diversas profissionalidades e suas técnicas constituíam elementos de lapidação 

desses profissionais. Dessa forma, o diretor Edgard Pitangueira relata: “- Não 

conseguimos tudo isso apenas com um serrote, uma plaina e o principal 

instrumento que é o canivete”, fazendo referência aos trabalhos em madeira e 

sugerindo que o trabalho foi realizado com técnicas, certamente baseadas nas 

orientações da disciplina Trabalhos Manuais. Podemos inferir que o evento 

trouxe uma exploração profunda das habilidades artísticas, sejam elas de 

desenhos, bordados, pinturas, esculturas, musicais, etc. todas elas abordadas e 

fundamentadas no desenvolvimento do modelo pedagógico de ensino proposto 

pela escola nova. A depoente Ana Francisca (D. Cecê) tornou-se professora de 

Artes e contou-nos sobre sua formação:  

Sempre gostei muito de Artes! Os trabalhos que fazíamos nessa 
disciplina eram impecáveis. Lembro-me de ter feito uma vez um 
bordado num tecido simples, de baixa qualidade, porque naquela 
época eram caros os materiais. O resultado não ficou muito bom. Fui 
advertida pela professora, porque éramos avaliados também pelo 
acabamento. Depois disso, cheguei em casa e contei à minha mãe. No 
outro dia ela comprou o melhor tecido para eu refazer o bordado. 
Refiz e ficou belíssimo. Aprendemos muito com aquilo!  

O relato evidencia como era difícil para os pais fornecerem materiais e 

não deixarem que os filhos fossem constrangidos em suas condições 

econômicas e compelidos em suas habilidades. A depoente na ocasião da 

entrevista nos deu a entender que depois da advertência, cuidou tanto em 

desenvolver da melhor forma que pudesse às atividades dessa matéria 

(desenhos, bordados, pinturas, esculturas, etc.) que levou o ensinamento para o 

campo profissional.  

Assim, diante dos relatos referentes às aulas de desenho e artes da Srª 

Julinda Lima e da Srª Ana Francisca, podemos interpretar que ocorreram 

rupturas e permanências nas quase quatro décadas de nossa pesquisa: 
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continuidade na importância dos trabalhos manuais na formação dos 

normalistas e alteração mediante a inclusão da abordagem de elementos da 

geometria nas aulas de desenho. 

Diante desse conjunto de métodos, orientações pedagógicas 

direcionando as atividades escolares, importa relacionarmos esse processo 

como uma construção que considerou a apropriação para desenvolver sua 

prática. Notamos que a disciplina durante os anos de funcionamento da escola 

foi ministrada como Desenho, Desenho e Calligrafia e Desenho Aplicado, ou 

seja, elementos foram admitidos e mudanças incorporadas. E, nesse contexto, 

consideramos a história cultural apresentada por Chartier (1991), no intuito de 

refletir sobre os usos e interpretações que fazemos acerca de determinados 

saberes disciplinares, e que estes saberes podem ser admitidos ou readmitidos 

mediante a leitura social da época, o qual interpretamos mediante o conceito de 

apropriação do referido autor. 

3.3 - Ginásio Estadual de Caetité-BA 

Para compreendermos a inserção do Ginásio estadual neste contexto, 

fizemos uma busca no livro de decretos e portarias da Escola Normal de 

Caetité-BA. Esclarecemos que esse nível de ensino, anteriormente chamado 

como curso fundamental32, já era ministrado há muitos anos nessa escola. O que 

altera a partir daqui, é a classificação que recebe com a nova nomenclatura. 

Tanto em Caetité como em Feira de Santana, deixa de ser Escola Normal Rural, 

voltando a ser denominada, em Caetité, Escola Normal e Ginásio Estadual de 

Caetité. Sobre esse aspecto, informamos que a figura 20, tem relação ao período 

de transição e adaptação de denominações. Vejamos o que apresenta o decreto a 

seguir: 

Decreto nº 14.307 de 05 de março de 1949: 
Decreto nº 14.307 de 05 de março de 1949, publicado no Diário Oficial 
de 06 de março de 1949. 
Cria cursos ginasiais nas escolas normais de Feira de Santana e 
Caetité. O Governador do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
considerando que, em virtude da Lei n.º 130 de 14 de dezembro de 
1948, deverá o Estado instalar cursos ginasiais nas cidades de Feira de 
Santana e Caetité:  

                                                             
32 Na Reforma Francisco Campos, de 1931, o Ensino Secundário era dividido em dois cursos 
seriados de cinco e dois anos, respectivamente, o primeiro denominado curso fundamental, e o 
segundo, curso complementar (BRASIL, 1931).  
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Considerando também, que o Estado mantém nessas cidades, dois 
estabelecimentos de ensino normal cujas instalações permitem o 
funcionamento de cursos ginasiais, sem prejuízo para o ensino que ali 
vem sendo ministrado;  
Considerando, por outro lado que, em face dos dispositivos da Lei 
Orgânica do Ensino Normal (Decreto-Lei n.º 8530 de 02 de janeiro de 
1946), os dois citados estabelecimentos deverão possuir cursos 
ginasiais afim de serem mantidas as suas atuais denominações de 
Escolas Normais; 
Decreta:  
Art.1º Ficam criados cursos ginasiais nas Escolas Normais de Feira de 
Santana e Caetité, as quais deverão funcionar a partir do ano em 
curso, uma vez atendidas às exigências da legislação vigente.  
Art.2º Fica o Secretário de Educação e Saúde, autorizado a baixar os 
regulamentos e instruções que julgar necessários para o 
funcionamento dos ginásios criados por Decreto, bem como para 
adaptação dos citados estabelecimentos às normas da Lei Orgânica do 
Ensino Normal.  
Art.3º Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Governo do Estado da Bahia, 05 de março de 1949. (Ass.) 
Otávio Mangabeira - Anísio Teixeira (LIVRO DE DECRETOS E 
PORTARIAS DA ESCOLA NORMAL DE CAETITÉ-BA). 

 A inserção dos Ginásios Estaduais nas Escolas Normais, funcionando 

num mesmo estabelecimento educacional, tem relação com a estruturação do 

ensino normal, prevista pelo Decreto-Lei nº 8.530 de 2 janeiro de 1946, Lei 

Orgânica do Ensino Normal. No qual está previsto no “Art. 4º [...] § 2º Escola 

Normal será o estabelecimento destinado a dar o curso de segundo ciclo desse 

ensino, e ciclo ginasial do ensino secundário”. Na elaboração do entendimento 

de como ocorria a formação nessa etapa do ensino, encontramos nas pastas dos 

ex-alunos o certificado de exames de conclusão de curso ginasial, utilizado a 

partir da implementação do Decreto nº 14.307 de 05 de março de 1949, que criou 

os Cursos Ginasiais em Feira de Santana e Caetité: 
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Figura 22 – Certificado de Exames de Conclusão de Curso Ginasial em 195533. 

 
Fonte: Pasta de Aluno do Ginásio Estadual de Caetité-BA. 

 

 Conforme informações contidas no texto do certificado, o Curso Ginasial 

implantado em Caetité estava em consonância com a Legislação educacional 

que regia o Ensino Secundário da época, ou seja, os Decretos-Leis n.º 4244 de 09 

de abril de 1942, 8.34734 de 10 de dezembro de 1945 e 9.30335 de 27 de maio de 

1946. 

 O Curso Ginasial da Escola Normal Rural de Caetité ofertou durante as 

quatro séries do curso as seguintes disciplinas: 

Quadro 25 - Relação de componentes curriculares ofertados no Curso Ginasial da Escola 
Normal Rural de Caetité-BA. 

1ª Série C. Ginasial 2ª Série C. Ginasial 3ª Série C. Ginasial 4ª Série C. Ginasial 

Português Português Português Português 

Latim Latim Latim  Latim 

Francês Francês Francês Francês 

Matemática Inglês Inglês Inglês 

História do Brasil Matemática  Matemática  Matemática 

Geografia Geral História Geral Ciências Ciências 

Trabalhos Manuais Geografia Geral História Geral  História Geral 

Desenho Trabalhos Manuais Geografia do Brasil História do Brasil 

Canto Orfeônico Desenho  Desenho Geografia do Brasil 

 Canto Orfeônico Canto Orfeônico Desenho 

   Canto Orfeônico 

                                                             
33 Curso Ginasial: Na Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942 (Reforma Capanema), esse 
nível de ensino foi organizado em dois ciclos: “[...] o ciclo ginasial, de quatro anos, e o ciclo 
colegial, de três anos, divisão que permaneceu na estrutura do ensino brasileiro até o início da 
década de 1970, quando foi criado o 1º grau, a partir de fusão do curso primário com o ciclo 
ginasial, e o 2º grau, formado pelo ciclo colegial” (DALLABRIDA, 2009, p. 187). 
34 Este Decreto-Lei deu “[...] nova redação aos arts. 5º, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 43, 45, 
49, 50, 51, 85, 88 e 91 do Decreto-Lei n. 4244, de 9 de abril de 1942” (BRASIL, 1945). 
35 Este Decreto-Lei suprimiu “[...] os exames de licença ginasial e licença colegial, [...]” 
estabelecidos no capítulo XV do Decreto-lei nº 4.244, de 9 de Abril de 1942 (BRASIL, 1946). 
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Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações contidas na pasta de aluna do Curso 
Ginasial do Ginásio Estadual de Caetité (Estudante: Cármen de Azevedo Medrado - 1952).  

 Evidenciamos a presença do ensino de matemática em todas as séries do 

primeiro ciclo do ensino secundário, como estava previsto a partir da Reforma 

Francisco Campos. Além disso, contém traços do modelo pedagógico proposto 

pela escola nova, na presença de Trabalhos Manuais e Canto Orfeônico. No que 

tange às influências desse movimento na Lei Orgânica do Ensino Secundário, 

Souza (2008, p. 185) destaca: 

Em todos os programas das disciplinas expedidos entre 1942 e 1946, 
observam-se orientações metodológicas congruentes com o 
pensamento pedagógico renovador. Encarecem as instruções para que 
os professores empreguem os processos ativos, adotem o sistema de 
projetos, dêem prioridade à compreensão mais do que à 
memorização, que utilizem técnicas de ensino variadas e 
interessantes, que invistam em exercícios práticos, utilizando 
laboratórios e realizando experimentações. 
 

 Todavia, essa autora (2008, p. 185) ressalta: 

Não obstante, prevalecia a pretensão de tudo ensinar. [...] O 
cumprimento dos programas tornava-se impraticável. Além disso, o 
rígido sistema de avaliação reiterava processos de ensino mais 
tradicionais inviabilizando, juntamente com outros fatores, o emprego 
de metodologias progressistas. 
 

Interessante na composição curricular, considerar de modo significativo 

o ensino de Línguas estrangeiras como Latim, Francês e Inglês. Sendo que as 

duas primeiras eram ofertadas nas quatro séries do curso ginasial e a última nas 

três últimas séries do mesmo curso. As demais matérias têm relação com 

conhecimentos básicos e gerais comuns à formação dos estudantes 

secundaristas. 

Exposta essa estrutura, esclarecemos que não iremos aprofundar uma 

vez que nossa ideia é apresentar ao leitor que a Escola Normal também ofertava 

o primeiro ciclo do ensino secundário, e que a partir de 1949 passou a ser 

chamado de Curso Ginasial. 

Do Curso Ginasial, apresentamos apenas um breve resumo da sua 

organização e oferta de disciplinas. Mas, em relação ao curso normal, toda essa 

construção curricular, anteriormente mencionada, que compreende saberes a 

ensinar e de forma mais abrangente os saberes para ensinar, não representam o 

“todo” daquele período na Escola Normal de Caetité-BA. Ainda há que ser 

estudada a cultura escolar manifesta pelas culturas do espaço escolar e a cultura 
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externa local que influenciavam práticas, aprendizados, entre outros fatores.

 A esse respeito, Julia (2001), em relação à influência da cultura religiosa, 

considera que o papel da igreja na constituição dos profissionais da educação, 

se deu a partir do século XVI, os quais tomaram a forma de corporações ou de 

congregações religiosas. Entretanto, no século XVIII, o controle com relação à 

educação foi assumido pelo Estado, porém, o pensamento religioso não foi 

desvinculado desse processo.     

Dessa forma, consideramos que um dos aspectos de grande impacto 

nesse contexto foi o ensino religioso que influenciou e compôs parte da cultura 

escolar dentro das práticas de ensino referentes às atividades desenvolvidas na 

Escola Normal Rural de Caetité-BA. A presença da formação religiosa estava 

embutida desde a cultura externa local, advindas da educação familiar, dos 

comportamentos, valores inculcados, festejos da comunidade local, bem como 

na escola, uma vez que o corpo docente tinha em sua composição padres como 

professores. Como exemplo, Pe. Aurelino T. de Andrade. 

De acordo com Santos (2018, p. 78), “a princípio, a educação religiosa era 

imposta sem considerar o credo religioso dos discentes, pois a fé cristã era 

vislumbrada como o único meio de salvação e, também, utilizada como um 

instrumento de pacificação dos sujeitos para a mão-de-obra”. Nesse sentido, 

havia de forma indireta a influência religiosa em manter suas características de 

formação. Uma delas, bem presente, está relacionada à disciplina, que era 

considerada de grande relevância para formação do profissional da educação e 

que pode ser fundamentada no pensamento de “pacificação dos sujeitos”. Julia 

(2001) considera que cultura do espaço escolar e a cultura externa local podem 

abranger a incorporação das finalidades religiosas, sociopolíticas ou de 

socialização.        

Ainda nessa discussão, informamos que somente a partir de 1946, 

alterações estiveram previstas na Lei Orgânica do Curso Normal, a qual 

estabeleceu em seu artigo 5º que “o ensino religioso poderá ser contemplado 

como disciplina dos cursos de primeiro e segundo ciclos do ensino normal, não 

podendo constituir, porém, objeto de obrigação de mestres ou professores, nem 

de freqüência compulsória por parte dos alunos”. Importa mencionar que 
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mesmo não sendo, a partir desse momento, uma “obrigação”, as modificações 

sobre a prática seria um processo com resultados a longo prazo.    

Nessa análise, consideramos ainda o que afirma Sacristán (2000):   

O projeto cultural se dá num “ambiente” que é por si só elemento 
modelador ou mediatizador das aprendizagens e fonte de estímulos 
originais, independentes do próprio projeto cultural curricular, 
formando em seu conjunto, o projeto educativo e socializador da 
instituição. A escola e o ambiente escolar que se cria sob suas 
condições são um currículo oculto, fonte de enumeráveis 

aprendizagens para o aluno (SACRISTÁN, 2000, p. 91, grifos do 
autor). 

Conforme menciona o autor, no ambiente escolar muitas atividades 

conferem aprendizado. Não é unicamente o que realizamos dentro das salas de 

aula que constroem o conhecimento, muito embora seja uma fatia importante 

da formação. Contudo, uma série de elementos, comportamentos, 

posicionamentos e atitudes mediatizados no espaço da escola podem promover 

momentos de cultura, aprendizagens, apropriações e concepções que 

influenciam na formação do professor. 

A compreensão do currículo perpassa pelo entendimento de algo mais 

abrangente que é a cultura escolar. Para ampliarmos a percepção do que seria 

esse elemento, Julia (2001, p. 09) afirma que: 

[...] perspectivas interessantes para se entender a cultura escolar como 
objeto histórico: interessar-se pelas normas e pelas finalidades que 
regem a escola; avaliar o papel desempenhado pela profissionalização 
do trabalho do educador; interessar-se pela análise dos conteúdos 
ensinados e das práticas escolares. 

Ou seja, um conjunto de fatores que direcionaram um trabalho 

profissional num dado período, e que caracterizaram as ações formativas 

educacionais, realçadas pelo modo de fazer e proceder diante das práticas 

relacionadas ao ensino. Por meio da análise da legislação educacional até este 

ponto abordamos as duas primeiras perspectivas. Na sequência, mediante os 

depoimentos, buscamos interpretar a terceira perspectiva.   

 Para buscarmos os acontecimentos referentes às atividades de formação e 

os elementos que as compuseram dentro do ambiente escolar, que conforme 

Sacristán (2000) esclarece, ultrapassam os componentes de um programa 

curricular estabelecido, passaremos a explorar as vivências relatadas por 

depoentes, ex-alunos e ex-professora da Escola Normal Rural de Caetité, que 
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aceitaram contribuir conosco com suas impressões pessoais, na ocasião em que 

vivenciaram a formação com habilitação para professor do ensino primário. 

3.4 - Relatos de quem viveu, aprendeu e multiplicou 

A história da Escola Normal de Caetité-BA é bastante rica. E por mais 

que nos esforcemos em relatá-la, serão apenas fragmentos de tudo o que foi 

construído ao longo dessa trajetória de um projeto escolar que focava em 

formar professores do ensino primário. Identificamos, a partir da 

documentação da pesquisa e dos relatos dos depoentes um padrão de 

comprometimento dentro da cultura assumida pela equipe de trabalho que 

contava com a maioria de estudantes que correspondiam às atividades 

propostas pela escola e seus professores.  

Uma mostra que sinaliza a boa vontade dos envolvidos no processo 

formativo, pode ser inferida pelas considerações da depoente Sr.ª Ana Cardoso 

de Azevedo: “O que mais me chamou atenção naquele tempo era como 

conduzia os alunos. Quando o professor chegava, os alunos estavam todos 

sentados e ao adentrar a classe os alunos levantavam-se em sinal de respeito e 

reverência à figura do professor.  E retornavam aos assentos para dar início às 

aulas.” Seu relato evidencia o respeito e a admiração pelos ensinamentos dos 

docentes daquele espaço. Na medida em que revela a forte presença da 

disciplina no contexto dessa formação, para a depoente, a educação naquele 

espaço era distinta, porque além da formação de conhecimentos teóricos, eram 

ensinados valores e condutas comportamentais que refletiam no resultado do 

profissional educador ali preparado.   

 Segundo Julia (2001), a cultura escolar é composta por um conjunto de 

regras definidoras dos saberes a serem ensinados e das atitudes a serem 

modeladas, bem como um conjunto de práticas que possibilitam a disseminação 

desses saberes e a absorção desses hábitos. E na busca por elementos que 

compõem esta cultura escolar, analisar relatos dos que viveram o processo 

formativo nos ajudou a construir a ideia de parte do que compunha os saberes e 

o quanto eles circulavam, se moldavam e transformavam a vida dos estudantes 

normalistas. 
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Nesse sentido, aderimos à perspectiva das argumentações do autor 

Chartier (1990, p. 59), sobre alguns cuidados que devem ser admitidos quando 

realizamos uma leitura não passiva:  

Ler, olhar ou escutar são, efectivamente, uma série de atitudes 
intelectuais que – longe de submeterem o consumidor à toda-
poderosa mensagem ideológica e/ou estética que supostamente o 
deve modelar – permitem na verdade a reapropriação, o desvio, a 
desconfiança ou resistência. 

Por isso, no que se refere aos depoimentos, consideramos que essas 

memórias têm relação com o que foi importante naquele período para os 

entrevistados em relação à sua formação, e de acordo com suas concepções e 

formas de vida na época.  

Além disso, de acordo com Pollak (1989, p. 3) “[...] há uma permanente 

interação entre o vivido e o aprendido, o vivido e o transmitido. E essas 

constatações se aplicam a toda forma de memória, individual e coletiva, 

familiar, nacional e de pequenos grupos”. Nossa tarefa, contudo, consistirá em 

tentar organizar o conjunto de informações e contextualizá-las com os demais 

elementos pertencentes ao acervo da pesquisa. 

 Para tanto, apresentaremos ao leitor os colaboradores desta pesquisa, 

contribuintes com depoimentos e acervos fotográficos pessoais, que nos 

ajudaram a construir as memórias da Escola Normal Rural de Caetité-BA. A 

participação de ex-aluno(as) normalistas nesta pesquisa, foi pensada e 

planejada envolvendo a análise de cinco entrevistas, obtidas com a cooperação 

do(as) seguintes depoentes:  Sr.ª Maria de Moura Costa (D. Rica), Sr. Manoel 

Aprígio Silveira, Sr.ª Ana Francisca Guanais Aguiar Rochael (D. Cecê), Sr.ª Ana 

Cardoso de Azevedo (D. Doninha) e Sr.ª Julinda Costa Silveira Lima. Nessa 

construção, decidimos apresentá-lo(as), seguindo a cronologia da conclusão de 

curso e ano de suas formaturas, como poderemos acompanhar na sequência.  

 Nossa primeira colaboradora foi a Srª Maria de Moura Costa (D. Rica), 

nascida em 07 de agosto de 1925, natural de Lagoa Real-BA. Cursou na Escola 

Normal Rural de Caetité-BA o Ensino Primário, o Ensino Fundamental e o 

Curso Normal, formando-se em 1942. Em seu depoimento afirmou: “De 1933 a 

1942 eu estudei naquele prédio escolar”. 
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Figura 23 - Maria de Moura Costa em sua Colação de Grau em 1942. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Maria de Moura Costa. 

Para incorporar à sua apresentação trouxemos o registro de matrícula da 

Sr.ª Maria de Moura Costa, confirmada para o período letivo de 1942: 

Figura 24 - Registro de Matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Livro de matrícula da Escola Normal de Caetité. 
 

O texto do documento de matrícula da imagem acima apresenta 

inicialmente o número do registro, seguido da informação 3º ano do curso 

normal, o nome da estudante, Maria de Moura Costa, sua idade, 18 anos36, seu 

genitor, Cyro de Moura Costa, sua naturalidade, identificada por Estado da 

Bahia e, no campo da residência, consta o município de Caetité. Em seguida, o 

formulário apresenta a responsável pela estudante, Sr.ª Antônia Silveira Lima 

Costa (Dona do Pensionato para Moças), a data do termo, 03 de março de 1942, 

                                                             
36 Percebemos um equívoco no preenchimento da idade sinalizada no documento de matrícula. 
Considerando o que afirmou a depoente sobre seu ano de nascimento em 1925, e ainda, pela 
informação constante em seu documento de identidade, na ocasião da matrícula D. Rica teria 
completos 16 anos de idade.  
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a assinatura da aluna, seguida da assinatura da secretária escolar, Sophia 

Guimarães Teixeira.  

 O segundo depoente foi o Sr. Manoel Aprígio Silveira, nascido em 31 de 

agosto de 1929, natural do município de Caetité-BA. Ingressou no curso normal 

por meio do exame de admissão realizado em 1941. Sua permanência como 

estudante da Escola Normal Rural de Caetité-BA compreendeu os anos de 1942 

a 1946.          

 Para conhecermos nosso colaborador, Sr. Manoel Aprígio Silveira, 

apresentamos as imagens abaixo. À esquerda sua Colação de Grau no ano de 

1946, à direita uma fotografia atual: 

Figura 25 - Colação de Grau em 1946.                    Figura 26 - Manoel Aprígio Silveira (90 anos). 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo do depoente.                                      Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Registro de matrícula do Sr. Manoel Aprígio Silveira, confirmado para o 

período letivo de 1946: 
Figura 27 - Registro de matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Livro de Matrícula da Escola Normal. 

O texto do documento acima apresenta inicialmente o número do 

registro; seguido da informação 5º ano do curso normal, o nome do estudante, 
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Manoel Aprígio Silveira, seu genitor, José Antônio Silveira, sua idade, 16 anos; 

sua naturalidade, identificada por Estado da Bahia e, no campo da residência, 

consta o município de Caetité. Em seguida, o formulário apresenta o 

responsável pelo estudante, Sr. Henrique Alexandrino Sousa, a data do termo, 

13 de março de 1946, a assinatura do aluno, seguido da assinatura da secretária 

escolar, Teodolita Neves Vieira.  

A terceira entrevistada foi a Srª Ana Francisca Guanais Aguiar Rochael 

(D. Cecê), nascida em 20 de agosto de 1929. Em seu depoimento informou que 

seus primeiros estudos foram realizados em domicílio, seus pais pagavam um 

professor para ensinar a ela e suas irmãs Therezinha Guanais (em memória) e 

Esméria Guanais, que hoje reside em Brasília. Em seguida, sua família mudou-

se para o município de Livramento onde passou a frequentar uma escola. 

Posteriormente, residindo em Caetité, matriculou-se no ensino primário das 

escolas anexas à Escola Normal Rural de Caetité, tendo cursado dois anos do 

curso com a professora América de Meirelles e três anos com a professora 

Judith Moreira da Cunha, totalizando cinco anos no curso primário, conforme 

relata a entrevistada. Na sequência, realizou o exame de admissão, foi 

aprovada, tornando-se aluna do curso normal.  

No intuito de conhecermos um pouco mais sobre nossa colaboradora, 

Sr.ª Ana Francisca Guanais Aguiar Rochael (D.Cecê), apresentamos as imagens 

abaixo. À esquerda sua Colação de Grau no ano de 1947, à direita uma 

fotografia da comemoração pela passagem dos seus noventa anos: 

Figura 28 - Colação de Grau em 1947.              Figura 29 - Ana Francisca G.A. Rochael (90 anos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Acervo da depoente.                                    Fonte: Acervo da depoente. 



158 

Registro de matrícula da Sr.ª Ana Francisca Guanais Aguiar Rochael, 

confirmada para o período letivo de 1947: 

Figura 30 - Registro de matrícula. 

 
Fonte: Livro de Matrícula da Escola Normal. 

O texto do documento acima apresenta inicialmente o número do 

registro; seguido da informação 5º ano do curso normal, o nome da estudante, 

Ana Francisca Guanais Aguiar -  ainda com nome de solteira -  seu genitor, 

Galdino Borges de Aguiar, sua idade, 17 anos, sua naturalidade, identificada 

por Estado da Bahia e, no campo da residência, consta o município de Caetité. 

Em seguida, o formulário apresenta o responsável pela estudante, Sr. Galdino 

Borges de Aguiar (pai), a data do termo 03 de março de 1947, a assinatura da 

aluna, seguida da assinatura da secretária escolar, Teodolita Neves Vieira.  

Nossa penúltima depoente é a Sr.ª Ana Cardoso de Azevedo (D. 

Doninha), nascida em janeiro de 1931, natural da cidade de Igaporã-BA. 

Ingressou na Escola Normal Rural de Caetité por meio do exame de admissão. 

Contou-nos que sua passagem pela escola compreendeu os anos de 1944 a 1948, 

período em que estudou no curso normal. 

Para conhecermos nossa colaboradora, Sr.ª Ana Cardoso de Azevedo (D. 

Doninha), apresentamos a imagem abaixo: 
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Figura 31 - Ana Cardoso de Azevedo 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Registro de matrícula da Sr.ª Ana Cardoso de Azevedo (D. Doninha), 

confirmada para o período letivo de 1948: 

Figura 32 - Registro de matrícula. 

Fonte: Livro de Matrícula da Escola Normal. 

O texto do documento acima apresenta inicialmente o número do 

registro seguido da informação 5º ano do curso normal, o nome da estudante, 

Ana Cardoso37, utilizando ainda o nome de solteira, sua idade, 20 anos, seu 

genitor, Francisco Dionísio das Neves, sua naturalidade, identificada por 

Estado da Bahia e, no campo da residência, consta o município de Caetité. Em 

seguida, o formulário apresenta o responsável pela estudante, Sr. Manoel 

                                                             
37 O documento informa que a estudante teria 20 anos em 1948, porém a depoente informou ter 
nascido em janeiro de 1931, conforme consta em seu documento de identidade. Por isso, no 
documento deveria constar 17 anos. 
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Cardoso Neves, a data do termo, 13 de março de 1948, a assinatura da aluna, 

seguida da assinatura da secretária escolar, Sofia Guimarães Teixeira.  

Por fim, nossa última e também tão importante colaboradora, Sr.ª Julinda 

Costa Silveira Lima, nascida em 01 de setembro de 1931, natural do município 

de Guanambi-BA. À esquerda uma homenagem feita à depoente, então 

professora do curso normal, pela ocasião da formatura do ano de 1958, à direita 

uma fotografia atual: 

   Figura 33 - Formatura de 1958.                              Figura 34 - Julinda Costa S. Lima (88 anos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        Fonte: Acervo da depoente.                                                    Fonte: Acervo da depoente. 

Contou-nos D. Julinda que havia ingressado na Escola Normal Rural de 

Caetité-BA por meio do exame de admissão. Veio de Guanambi para Caetité, 

iniciando seus estudos no ano de 1944. Porém, tendo cursado três anos de 

formação, casou-se com um professor normalista e também promotor em 

Caetité, Dr. Vanni Moreira Silveira Lima. Em decorrência do matrimônio 

vieram os filhos que lhe exigiram atenção. De modo que apenas em 1954, 

retoma a formação, submetendo-se a uma prova de aptidão que permitiu que 

cursasse os dois anos que restavam num único ano letivo. Segundo a depoente, 

assim que diplomou-se, engajou-se na carreira docente, retornando à Escola 

Normal agora como professora de Matemática no curso ginasial e de 

Administração Escolar e Estatística no curso normal.  

A fotografia à esquerda sinaliza o carinho que a turma concluinte do 

curso normal de 1958 tinha por D. Julinda ao conferir-lhe a condição de 

professora homenageada. Ainda em relação ao acervo fotográfico do álbum de 

conclusão do curso normal dos anos letivos de 1956 e 1958, as imagens foram 
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cedidas pela entrevistada de modo que constam neste trabalho no campo 

destinado aos anexos. 

Em relação ao comprovante de matrícula de D. Julinda, informamos que 

devido ao fato de ter sido nossa última entrevistada, véspera do período de 

combate à Pandemia COVID-19, não conseguimos realizar consulta no acervo 

documental da Escola Normal de Caetité, porque o Instituto de Educação 

Anísio Teixeira suspendeu suas atividades e fechou a escola por tempo 

indeterminado.  

Consideramos a inserção dos registros de matrícula necessários por 

embasar a compreensão dos anos de formação dos entrevistados, que na sua 

maioria realizou a formação normalista num período de cinco anos letivos. Isso 

deve ser registrado, justificando que durante a realização das entrevistas, 

alguns disseram ter cursado dois anos do ensino fundamental e três anos do 

curso normal, enquanto na realidade esses cinco anos foram unicamente do 

curso normal. Apenas D. Maria Moura Costa que formou-se em 1942, um ano 

antes da reforma estadual implantada no Curso Normal, concluiu sua formação 

num período de três anos letivos.  

Além da apresentação dos depoentes, desejamos ilustrar com o registro 

simbólico da conclusão do curso normal, exemplificando como era o modelo de 

um convite utilizado no ano de 1945. O convite apresenta a relação dos 

formandos, destacamos o quantitativo de moças em relação ao número de 

rapazes, totalizando um número de dezessete formandos, sendo 14 moças e 3 

rapazes. Não sabemos informar se no convite constam apenas os nomes dos 

alunos que desejaram participar das solenidades. Nele consta ainda, a 

programação da cerimônia elaborada em três momentos: a missa solene, a 

colação de grau e a realização do baile. Por fim, sinaliza a escolha da professora 

Helena Lima Santos como paraninfa da turma e o estudante Wilson Novais e 

Silva como orador. 
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Figura 35 - Convite de formatura em 1945. 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Público Municipal de Caetité-BA. 

Decidimos trazer a representação do convite de formatura para relatar 

algumas informações obtidas no depoimento da professora Maria Moura Costa, 

que chamam atenção por se tratar de um período em que o mundo vivenciou a 

segunda guerra mundial. Embora a fotografia não seja de um convite dos 

entrevistados, desejamos ilustrar esse conteúdo e demonstrar de que forma 

eram os impressos daquele momento histórico em Caetité, mais especificamente 

da Escola Normal. Em entrevista, soubemos de fatos importantes relacionados 

ao sentimento de patriotismo em detrimento do atendimento pessoal no ano em 

que a depoente concluiu o curso normal. Vejamos: 

Ah, eu não tomei parte. Colei Grau, tinha perdido um tio. Foi muito 
bonito. Em 1942, foi quando deflagrou a guerra. Nós tínhamos 
juntado dinheiro pra festa, mas o dinheiro nós enviamos para Legião 
Brasileira de Assistência, porque não houve festa. Fomos todos pra 
casa de colegas. [...] 
Não! O dinheiro arrecadado que foi enviado para Legião Brasileira de 
Assistência. [...] 
Eu só fiz a Colação de Grau e no outro dia montei num cavalo e fui 
pra Lagoa Real. Na frente da minha casa uma colega fez festa. [...] 
(Trecho do depoimento da Srª Maria Moura Costa). 

 

Notamos ainda que para as famílias a manutenção de um filho 

estudando já era dispendiosa, devido à situação da guerra então, os recursos 

ficavam provavelmente mais escassos. A depoente conta que o ensino “[...] era 

público, mas você pagava a mensalidade de 21 mil réis e em julho pagava 6 mil 

réis. [...] Era. Taxa de matrícula. Tinha isso. Então não era todo mundo que 
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estudava não” (Trecho do depoimento da Srª Maria Moura Costa). Além dessas 

despesas havia gastos com materiais, fardamento e, em alguns casos, moradia.  

Ao identificarmos a não ocorrência da festa de formatura no ano de 1942 

- conforme sinaliza o depoimento de Maria de Moura Costa os recursos foram 

destinados à Legião Brasileira de Assistência que serviria o país por ocasião da 

guerra - somado à simplicidade da formatura do Curso Normal em 1945, 

decorrente da escassez que a Segunda Guerra Mundial representou para 

sociedade caetiteense. A respeito das dificuldades enfrentadas nesse período, 

Reis (2007, p. 72) argumenta que: “no ano de 1939, o país atravessava um 

período de recessão marcado pelo início da 2ª Guerra Mundial. Inserida nesse 

contexto, a região Sudoeste sofria com a estiagem prolongada pela falta de 

chuvas”. Conjecturamos que a junção desses fatores resultou em cerimônias 

comemorativas mais simples.  

Porém, em outros momentos da história notamos que a celebração de 

colação de grau era realizada em mais de um dia de comemorações. E, para 

ilustrar esse fato traremos uma citação presente no trabalho de Reis (2007): 

Não era obrigado a participar, tomar parte como a gente falava [...] 
Vou tomar parte, fazer parte [...] Então você tinha que ter situação 
financeira mais ou menos. Geralmente se colava grau de farda, porque 
a gente escolhia, a gente tinha orgulho de ter a farda. Hoje os alunos 
não gostam de farda. Mas no tempo nosso era o contrário, a gente 
tinha orgulho e era fardada [...] e você colocava a boina para 
complementar. Um dia antes da colação de grau era a missa na igreja 
a que também deveriam ir de farda. Depois da colação de grau tinha o 
baile, então você pagava uma certa quantia [...] Escolhia o paraninfo, 
este também ajudava, fazia tipo um coquetel, naquele tempo não se 
chamava coquetel, então fazia um chá e todo mundo ia [...] Também 
não tinha bebida [...] Fazia realmente era chá [...] era tudo diferente 
[...] No outro dia, da festa, era de traje, todo mundo igual [...] na 
minha época foi vestido branco [...] veja: se determinasse vestido 
comprido [...] todo mundo tinha que fazer de vestido comprido, aí 
você fazia um vestido bonito de festa, tinha que ter uma pessoa para 
dançar valsa, um padrinho. A festa acontecia no salão nobre da escola. 
(Depoimento de Anavi Ribeiro Garcia, ex-aluna da Escola Normal de 
Caetité-BA apud REIS, 2007, p. 71). 

 

Por meio do relato acima podemos notar a importância, respeito e 

orgulho que as estudantes normalistas tinham em relação à farda escolar e o 

que ela significava. E, nesse novo contexto, evidenciar que a ocasião da 

formatura era planejada para mais de um dia. A missa solene no primeiro dia, a 

colação de grau seguida de um chá no segundo dia e o baile no terceiro dia. 
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Ainda sobre indícios da ocorrência de formaturas com cobertura solene 

mais abrangente, descobrimos que onze anos depois do fim da Segunda Guerra 

Mundial, as comemorações de conclusão do curso de formação de professores 

primários já apresentavam outra perspectiva, com status registrados em dois 

álbuns de fotografias com capas em madeira, contendo o registro de todos os 

envolvidos e homenageados dos anos de 1956 e 1958. Esses álbuns pertencem a 

Srª Julinda C. S. Lima, que além de ex-aluna, conforme informamos 

anteriormente, tornou-se professora da Escola Normal de Caetité a partir do 

ano de 1956.  

Assim, diante da importância e memória desses registros fotográficos 

envolvendo personagens importantes da década de cinquenta, e, em virtude da 

extensão dessas imagens, referentes às formaturas de 1956 e 1958, decidimos 

apresentá-las no anexo A deste trabalho. 

Descritas informações relevantes e realizadas as apresentações, nosso 

aprofundamento prossegue a partir das contribuições da depoente ex-aluna 

normalista Maria Moura Costa (D. Rica). 

A entrevista teve início38 numa conversa agradável. A depoente apanhou 

um álbum de fotografias e fomos conversando, ao tempo em que a mesma ia 

relatando suas memórias acerca de cada uma delas.  

Em decorrência do diálogo, uma de suas falas fez referência às regras de 

conduta e a dinâmica de funcionamento dentro do ambiente escolar: 

[...] Mas antes aqui onde tinha as salas da escola primária tinha uma 
parte coberta onde os alunos rapazes ficavam. Porque era separado, 
rapazes de um lado e moças do outro. [...] 
Era assim, nas escolas anexas, pra ir pra lá, mais no fundo tinha um 

portão que era onde batia o sino, os rapazes iam para sala de aula. A 

sala de aula era mais no fundo. Ali era separado. [...]Batia o sino eles 

iam pra sala. Nós já estávamos lá na sala. [...] 

Podia ser que chegassem juntos, muitas vezes estávamos ali por 
aquela areazinha. O diretor morava lá. No fundo tinha uma casa onde 
o diretor morava [...] (Trecho do depoimento da Sr.ª Maria de Moura 
Costa). 

Por meio da conversa com a entrevistada fomos identificando alguns 

hábitos compreendidos na cultura interna da escola e sua rotina que é singular 

a qualquer outro ambiente. Acima, fomos observando espaços e informações 

                                                             
38 Inicialmente mostrou-nos uma foto do prédio da Escola Normal que não trouxemos aqui por 
já ter sido apresentada no primeiro capítulo. 
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que revelam o cuidado em minimizar o contato das moças com os rapazes, 

permitido somente dentro da classe. Segundo Rocha (2008, p. 51), “entendiam 

que a escola normal sob essa forma de organização promovia a promiscuidade 

entre os sexos”. Por isso, o cuidado em restringir contato. O estudo dessa autora 

faz referência ao começo do funcionamento das Escolas Normais mistas. 

Entretanto, notamos uma regra de comportamento permaneceu na passagem 

do tempo.  

 Sobre a organização dentro da sala de aula, questionamos se os alunos 
sentavam-se nas carteiras da frente: 

Sim. Nas carteiras da frente. Depois éramos nós. [...] Pra você ver, até 
na organização de sentar, aí... Já era a cultura, o professor mandava 
sentar já era separado os lugares. Era assim e não tinha briga por isso, 
não tinha nada. Nem reclamação. Todo mundo obedecia. “Ah! Mas 
era militar.” Qual é militar, o quê? Sentíamos à vontade. (Trecho do 
depoimento da Sr.ª Maria de Moura Costa). 
 

Evidenciamos acima mais um elemento cultural alimentado pela 

sociedade da época. A separação dentro da classe, com os meninos sentando-se 

nas carteiras da frente, enquanto as meninas nas carteiras de trás. Havia por 

parte da sociedade a intenção de garantir a pureza e reputação das moças. Isso 

era fundamental por muitas razões, porém duas delas se destacam: somente 

moças de boa reputação poderiam lecionar. A segunda, e não menos 

importante para época, manter-se casta para conseguir um matrimônio.  

Além disso, por alguns anos a matriz curricular do curso normal ofertou 

às alunas do sexo feminino disciplinas direcionadas a este gênero. O que em 

certa medida, regulava o campo de atuação da mulher profissional que poderia 

desenvolver uma posição relacionada à figura materna, mesmo no exercício 

docente, além do que era comum em domicílio. Ocasiões em que a formação 

incluía Prendas, Economia Doméstica, além de Puericultura (que traz uma 

abordagem acerca de como cuidar da saúde de crianças) num intuito de 

preparar as moças para as futuras atribuições referentes ao matrimônio e à 

maternidade, estendendo essa visão ao campo da docência, mediante a 

presença do trabalho feminino enquanto professoras do ensino primário. O que 

para a época e estrutura da sociedade daquele período era um avanço, porém, 

resultava em enquadrar a mulher numa perspectiva posicional subalterna 

diante dos cidadãos do sexo masculino. 
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Ainda acerca da inclusão de temáticas referentes à educação da mulher 

no ensino secundário, apresentamos a análise de Souza (2008) em relação à Lei 

Orgânica do Ensino Secundário de 1942, mas que ponderamos ser pertinente ao 

curso normal. 

Não por acaso, conteúdos específicos para a educação feminina foram 
incluídos no currículo num momento de redefinição do papel da 
mulher na sociedade brasileira. A defesa da emancipação feminina 
encabeçada pelo movimento feminista, o diereito à participação 
política (voto) e à educação verificado em vários países ocidentais 
desde o início do século XX, era percebido por muitos no Brasil como 
uma crise de valores e da família. Era preciso, portanto, restituir os 
valores femininos e o tradicional lugar social da mulher. Para tanto, a 
educação foi vista como um instrumento eficaz. (SOUZA, 2008, p. 
180).   
 

Na sequência da entrevista, a Sr.ª Maria de Moura Costa aborda mais 

uma situação vivenciada por ela referente à diferença de tratamento dado aos 

alunos e às alunas. 

Então ele foi fazer a explicação [o professor]. Quando começou a 
explicação, eu falei: Opa! Eu sei. Ele passou um problema, explicou 
umas duas ou três vezes e falou que daria nota. Quem acertasse ele 
daria nota. Na hora que um colega levantou eu levantei. Ele na frente 
e eu atrás. Quando eu cheguei na mesa ele chegou e falou: Você 
copiou pelo de Humberto. Eu respondi, Dr. Clóvis eu me sento lá 
atrás. Humberto falou: Dr. Clóvis, Moura senta lá atrás. Como poderia 
fazer isso? [...] (Trecho do depoimento da Sr.ª Maria de Moura Costa). 

 

Nesse trecho o professor age desmerecendo o raciocínio da aluna. Existia 

a soberania da figura masculina, como indivíduo apto e hábil para as ciências, 

com mais condições intelectuais para corresponder às solicitações formativas, 

devido à predominância histórica da figura de professores homens no exercício 

dessa profissão. O que a partir daquele momento, gradativamente veio sendo 

alterado, por não ser tão atrativo para a figura masculina, engajar-se na 

docência em decorrência dos baixos salários. Ainda se contempla nesse recorte, 

o papel que era delimitado às mulheres de serem submissas e obedientes.  

Em relação a essas questões, Almeida (2004, p. 05) argumenta que: 

A mulher deveria cultivar-se para viver em sociedade e ser agradável 
ao homem, porém não poderia concorrer com ele profissional e 
intelectualmente, pois isso seria ultrapassar os limites da segurança 
social e ela representaria um risco se lhe fosse dado liberar-se 
economicamente do marido ou dos pais e tornar-se igual no intelecto. 
[...] Mas, instruída de uma forma que o lar e o bem estar do marido e 
dos filhos fossem beneficiados por essa instrução, que não possuía um 
fim em si mesma, mas era direcionada para o bem estar masculino. A 
instrução da mulher deveria reverter-se em benefício da família e, 
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através desta, à Pátria que se expandiria cada vez mais em seu 
desenvolvimento, alinhando-se com as grandes nações do mundo. 

 A afirmação de Almeida (2004), ao comentar acerca da mulher na 

sociedade do início do século XX, descreve bem a trajetória e o papel da mulher 

normalista, pertencente à sociedade do interior baiano, especialmente de 

Caetité. Que concedia às suas filhas a formação, mas evidenciava que tal 

conquista deveria agregar ao convívio familiar. As mulheres não poderiam se 

sobrepor a autoridade masculina, tão pouco tentar se igualar intelectualmente. 

 Manteremos nossa perspectiva explorando como se dava a cultura 

organizacional que também está relacionada ao conjunto de saberes para 

ensinar. Chamou-nos atenção a postura admitida na época em relação à rotina 

de sala de aula, que se manifestava desde o momento em que os alunos 

adentravam o ambiente escolar, no qual de acordo com a depoente, as meninas 

ficavam num espaço separado dos meninos até entrar em sala. Estes por sua 

vez, de acordo com a cultura do lugar, chegavam posteriormente, seguidos dos 

professores. Na organização das carteiras em classe, os rapazes sentavam-se à 

frente e as moças atrás. Essa prática de minimizar o contato de estudantes de 

gêneros opostos é evidenciada por Rocha (2008, p. 51), ao destacar o incomodo 

das autoridades no que se refere à “[...] inconveniência de alunos e alunas 

conviverem em um mesmo prédio e compartilharem das mesmas lições, [...]”. 

 A afirmação de Rocha (2008) revela dois aspectos que encontramos a 

partir dos depoimentos de nossa pesquisa: primeiro restringir o contato de 

gênero, segundo admitir que mulheres compartilhassem da mesma formação 

endereçada aos homens. A presença feminina na formação de professores foi 

ganhando espaço, mas vivenciou momentos de resistência. Inclusive no 

currículo, com disciplinas direcionadas, como Prendas e Economia Doméstica, 

conforme sinalizamos anteriomente. Por isso, ainda que os depoimentos 

relatem episódios da década de quarenta do século XX, a mudança de algumas 

regras e comportamentos sociais leva anos para ser efetivada. Importa 

mencionar que para as pessoas que estavam inseridas naquele contexto, o 

tratamento dado as estudantes era, em geral, considerado normal, aceitável e 

muitas vezes desejável. 
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 O profissional responsável por gerenciar a movimentação dos estudantes 

dentro do espaço escolar era o censor escolar. De acordo com os documentos 

emitidos e de regulamentação da Escola Normal de Caetité, encontramos a 

Portaria nº 9, emitida pela direção escolar, que trata das atribuições 

profissionais dos mesmos no exercício da função: 

O Diretor da Escola Normal de Caetité, no uso de suas atribuições, 
determina aos seus censôres, para bôa ordem e andamento dos 
trabalhos, que sejam observados os Art.  705 do Decreto 4.218, de 30 
de dezembro de 1925 e nº 36 do Decreto 10.606 de 17 de fevereiro de 
1938, abaixo transcritos: 
Art. 705 A cada censor ou censôra cumpre: 
a) Verificar a presença dos alunos na aula, anotando no boletim as 
ausências; 
b) Acompanhar os alunos à entrada e saída das aulas, e vigiá-los 
na sala de estudo e nos intervalos; 
c) Conservar-se nas aulas, afim de dar ao diretor todas as 
informações precisas; 
d) Fiscalizar com todo zêlo e solicitude o procedimento dos 
alunos dentro do edifício e suas imediações; 
e) Impedir que se perturbe o silêncio das aulas; 
f) Apresentar ao diretor todos os dias a relação das faltas dos 
docentes, sendo designado imediatamente um censor para este cargo; 
g) Dar aos serventes às ordens necessárias para o bom 
desempenho do serviço e da disciplina; 
h) Aconselhar aos alunos o cumprimento do dever e a observação 
da disciplina, levando ao conhecimento do diretor tudo o que julgar 
conveniente em relação ao serviço público; 
i) Ter sob sua guarda papel, pena e mais objetos dos alunos; 
j) Apresentar ao diretor no fim do ano a relação de faltas dos 
alunos; 
k) Apresentar-se no estabelecimento meia hora antes do início das 
aulas, e vê-lo se cumprir até terminar todas as lições; 
Art. 36 As censôras além das suas atribuições já previstas no art. 705 
e no regulamento da Lei nº 1.846, compete acompanhar as alunas 
quando saírem, para festas cívicas ou no desempenho de qualquer 
missão a que forem incumbidas pelo diretor, bem como comparecer 
no estabelecimento nos dias de festas ou solenidades, para mais 
eficiência na manutenção da disciplina. 
Parágrafo único. No caso de inobservância das disposições, serão 
passíveis de punição. 
Diretoria da Escola Normal de Caetité, em 02 de maio de 1942. 
Ass. Hernani Velloso Vianna (LIVRO DE PORTARIA DA ESCOLA 
NORMAL DE CAETITÉ, grifos nossos). 

Como podemos perceber, havia uma orientação disciplinar direcionada a 

manter a ordem, o respeito e o cumprimento dos deveres relacionados à escola. 

Havia uma preocupação especial dirigida às alunas. O documento estabelece 

como uma das atribuições das censoras, acompanhar estudantes do sexo 

feminino ao saírem do espaço escolar para realização de qualquer trabalho 

determinado pelo diretor. Ainda amplia essa solicitação aos demais: “Fiscalizar 
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com todo zêlo e solicitude o procedimento dos alunos dentro do edifício e suas 

imediações”. Ou seja, não eram apenas “vigiados” na feitura das tarefas, mas 

especialmente no comportamento dos rapazes e moças nessa transição de 

horários de ingresso e saída da escola, nos momentos de sala de aula, salas de 

estudo e intervalos. O que evidencia uma orientação para o desenvolvimento 

do trabalho dos censores escolares, numa perspectiva de estabelecer uma 

função moral que envolvesse regular, disciplinar e direcionar a boa conduta e 

procedimentos dos estudantes normalistas. 

De acordo com Chartier (1994, p. 09), ao longo da história as mulheres 

são enquadradas pelos discursos masculinos seja em suas famílias, profissões 

ou na sociedade: 

De maneira durável, a construção da identidade feminina tem-se 
enraizado na interiorização pelas mulheres de normas enunciadas 
pelos discursos masculinos. Um objeto importante da história das 
mulheres é assim o estudo dos dispositivos, desdobrados em 
múltiplos registros, que garantem (ou devem garantir) que as 
mulheres consintam nas representações dominantes da diferença 
entre os dois sexos: por exemplo, a inferioridade jurídica, a inculcação 
escolar dos papéis sexuais, a divisão das tarefas e dos espaços, a 
exclusão da esfera pública etc. 

De um modo bem evidente, a sociedade da época traçou desde o 

momento da formação escolar recebida pelas mulheres a divisão entre espaços e 

atividades. A condição e a ocupação que estas poderiam exercer, estando 

naquele contexto condicionadas e direcionadas à obediência aos discursos 

masculinos da época.     

Além das orientações dadas aos censores escolares, eram descritas 

também orientações dadas aos porteiros da escola: 

 O Diretor da Escola Normal de Caetité, usando de suas 
atribuições, para conhecimento dos deveres do Senhor Porteiro 
resolve transcrever o Art. 707, do regulamento da Lei 1.846 de 14 de 
agosto de 1925: 
Art. 707 São de sua incumbência: 
a) Abrir o estabelecimento meia hora antes do início das aulas e 
fechá-lo depois de terminados os trabalhos; 
b) Receber toda a correspondência oficial, encaminhá-la à 
secretaria, lançando no livro da porta a data em que foi recebida; 
c) Mandar levar a seu destino a correspondência oficial; 
d) Receber com urbanidade qualquer pessoa estranha ao 
estabelecimento, e só lhe dar ingresso por ordem do Diretor; 
e) Entregar ao diretor cartas, livros ou quaisquer papéis ou 
objetos dirigidos às alunas; 
f) Não se familiarizar com os alunos; 
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g) Velar pela manutenção da ordem e disciplina na entrada do 
edifício, advertindo cortezmente a todos os que se desviarem dela, e 
não sendo atendido, levar o fato ao conhecimento do Diretor; 
h) Fiscalizar o serviço do asseio e da conservação do andar térreo 
do edifício das escolas anexas; 
Diretoria da Escola Normal de Caetité, em 24 de março de 1943. 
Ass. Clóvis Moreira da Cunha Diretor (LIVRO DE PORTARIA DA 
ESCOLA NORMAL, grifos nossos). 

 Boa parte das orientações endereçadas ao trabalho do porteiro são tarefas 

que até hoje são realizadas essencialmente como o descrito acima. Porém, no 

item e) “Entregar ao diretor cartas, livros ou quaisquer papéis ou objetos 

dirigidos às alunas”, notamos aqui uma conduta de policiar quaisquer obras 

literárias, recados ou itens endereçados às moças, como forma de controlar o 

que estas poderiam ter acesso e determinar se o teor desses itens era de 

relevância para sua formação e gênero. Não obstante, o documento acresce às 

regras que ao porteiro não era permitido familiaridade com estudantes.  

Nesse levantamento de informações sobre o funcionamento das 

atividades no espaço escolar, identificamos que dois diretores residiram dentro 

do prédio da Escola Normal: Prof. Antônio de Meirelles e Dr. Clóvis Moreira da 

Cunha, o que é algo bastante particular. D. Maria Moura Costa, nos contou 

sobre o diretor Antônio de Meirelles no seu período de estudante, enquanto D. 

Ana Francisca Guanais de Aguiar Rochael (D. Cecê), mencionou Dr. Clóvis 

Moreira da Cunha, residindo inclusive com suas famílias. Além disso, D. Cecê 

relatou que, direcionados pela administração da escola, mantinham uma 

cultura de “casa acolhedora”, refletindo nos hábitos de higiene, zelo, 

conservação patrimonial, respeito e cuidado para com os visitantes, diretores, 

professores, funcionários e colegas do recinto.  

 Ainda explorando memórias por meio de fotografias, D. Maria Moura 

nos apresentou a imagem das alunas da 4ª Série do Ensino Primário do ano de 

1936: 
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Figura 36 - Alunas da 4ª série do Ensino Primário (1936). 

Fonte: Acervo pessoal de Maria de Moura Costa. 
  

 A fotografia é do grupo de estudantes da 4ª série do Ensino Primário, a 

imagem foi capturada dentro do prédio da Escola Normal de Caetité, na parte 

de funcionamento das escolas anexas, onde os estudantes normalistas exerciam 

os trabalhos referentes às atividades de prática de ensino. Dona Maria Moura, 

descreve a seguir suas lembranças sobre esta ocasião: 

Isso aqui, sabe o que era? Era um montinho parecendo um 
morrozinho onde corria uma cachoeirazinha. Essa cachoeira corria e 
vinha pra cá. Aqui tinha um mapa do Brasil. Passava água. Uma 
ponte. [...] Essa aqui sou eu na quarta série primária aqui oh. [...] É! 
Dentro do prédio! [referindo-se a cachoeira] Agora aqui subia. Tá 
vendo essa grade aqui? Tinha aqui, tinha sala e do outro lado tinha 
sala e uma cerca de pitanga que a gente não tirava uma pitanga 
porque não era permitido. O censor falava: Não! A gente não pegava. 
[...] A gente tirava escondido. Tirava, mas na vista não. Passava 
debaixo das parreiras, das uvas. Não tirava uma uva. [...] Essa aqui é 
de 1936 [referindo-se a foto]. Eu terminei minha quarta série em 1936. 
(Trecho do depoimento da Sr.ª Maria de Moura Costa). 
 

 A exposição acima faz referência ao Rio do Alegre, que naquela época 

passava no terreno da Escola Normal de Caetité. Pela descrição, também 

podemos perceber a existência de árvores frutíferas que podem ter sido 

resultado das aulas de agricultura prática, ou não. A imagem, segundo a 

depoente, é do ano de 1936, quando concluiu o ensino primário. As vestimentas 

como fardamento escolar remetem ainda aos anos vinte, desde o corte dos 
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cabelos, as mangas dos vestidos e todo o conjunto. Um aspecto interessante a 

ser mencionado, é o quanto a energia e o contexto da natureza ambientava e 

compunha o conjunto de vivências formativas, que para alguns, como é o caso 

de D. Maria Moura, foram estudantes durante todos os ciclos de ensino que a 

escola oferecia. Traz a sensação de que era um lugar muito bonito e agradável. 

 Sobre os momentos de alegria, distrações e recreações, existe uma cultura 

que também promove condutas e comportamentos. No intuito de 

compreendermos melhor a respeito, Julia (2001) afirma: 

Todos sabem que os professores não conhecem tudo que se passa nos 
pátios de recreio, que existe, há séculos, um folclore obsceno das 
crianças (cf. Gaignebet, 1974) e hoje, como ontem (pensemos nas 
antigas abadias da juventude), existe uma cultura dos jovens que 
resiste ao que se pretende inculcar: espaços de jogos e de astúcias 
infantis desafiam o esforço de disciplinamento. Essa cultura infantil, 
no sentido antropológico do termo, é tão importante de ser estudada 
como o trabalho de inculcação (JULIA, 2001, p. 36-37). 

O autor nos remete a importância em observar além do que está 

proposto nos programas que os professores executam. O depoimento da 

entrevistada, acima mencionado, apresenta nuances do zelo que a escola tinha 

em manter as árvores frutíferas, ao mesmo tempo, a criança, desejando saborear 

o alimento relata ter consumido longe das vistas do “censor”. De fato, 

descumpriu a norma da escola. Porém, suas necessidades físicas e também de 

curiosidade, induziram-na a romper a norma. O que nos leva a refletir sobre até 

que ponto podemos conduzir a disciplina e as regras dentro do espaço escolar.  

A educação é um processo que é iniciado no seio familiar e progride nos 

ambientes de formação e socialização. Quando nos referimos à Escola Normal, 

num momento histórico em que esta era responsável por um atendimento 

regional, o respeito que a sociedade atribuía ao trabalho dessa unidade de 

ensino era muito significativo. Por uma boa educação, algumas famílias, 

confiavam seus filhos aos pensionatos. Estes, por sua vez, compõem 

indiretamente a história da Escola Normal de Caetité, por acolher estudantes e 

oferecer o suporte com moradia, alimentação, entre outros. Uma quantidade 

importante dos alunos tinha suas residências situadas em cidades vizinhas, 

impedindo a locomoção diária para suas casas, o que tornava os pensionatos a 

alternativa para garantir a permanência nos estudos. Abaixo o registro 

fotográfico do pensionato de “D. Antoninha”: 
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Figura 37 - Pensionato de D. Antoninha. 

 

Fonte: Acervo pessoal de Maria de Moura Costa. 

O pensionato de Antônia Silveira Lima Costa, D. Antoninha, em Caetité 

era famoso. Abrigava moças de toda a região. Dona Maria Moura, por exemplo, 

era do município de Lagoa Real, situado a quarenta e nove quilômetros de 

distância. Sempre mantinham regras que preservassem a imagem das moças. 

Não apenas as de costume, mas, sobretudo, correspondendo à confiança e à 

responsabilidade que as famílias tiveram em entregar-lhe por um período suas 

filhas. Sobre o pensionato D. Maria Moura nos conta que: 

Aqui é coisa de quando eu estudei na pensão onde morávamos na 
Rua Barão. Eu sou essa aqui. Essa também é da pensão. A senhora que 
cuidava da gente. Era assim oh, mandava sair. Ela saía de noite e 
falava: “Taramele a porta!” A gente taramelava, ninguém saía. 
Ninguém saía porque se saíssemos ela contava aos nossos pais. 
[...] Ela saía para ir todo dia de noite na casa de uma sobrinha. Era 
isso. Uma senhora já de idade. 
 

Na sequência questionamos se elas ficavam estudando durante a saída 

da dona da pensão. 

 
Estudando! Eu não sei se você conheceu uma placa que tem um tubo 
tipo de luz. Naquela época não tinha luz elétrica. 
[...] Era [candeeiros]. Não tinha luz elétrica na época e quatorze 
meninas ao redor da mesa com apenas uma placa para estudar.  
[...] As aulas eram de oito as doze e das quatorze às dezesseis horas. 
Era o dia inteiro. 
 (Trecho do depoimento da Sr.ª Maria de Moura Costa). 
 

 O diálogo apresenta as dificuldades que enfrentavam as alunas 

normalistas na ocasião de realizar estudos extraclasse. Viver numa pensão 
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requer exercício de humildade, tolerância, noção de senso coletivo, entre outros. 

O tempo que restava após as aulas era pouco, apesar do cansaço, o desconforto 

em partilhar um candeeiro para todas as estudantes, a distância do lar, nada as 

impediu de cumprir o objetivo. Com muito esforço e dedicação iam cumprindo 

o propósito.           

D. Maria Moura prosseguiu sua narrativa abordando o Ensino 

Fundamental:  

Figura 38 - Turma do Ensino Fundamental (1938). 

 
Fonte: Acervo pessoal de Maria de Moura Costa. 

 

 À direita o professor Antônio de Meirelles com quarenta e nove 

estudantes. Dispostos da seguinte forma: moças à frente e rapazes atrás. 

Consideramos interessante ressaltar nesta fotografia, a predominância feminina 

no curso secundário. Observamos 10 meninos e 39 meninas. A farda escolar das 

moças eram saias na altura do joelho, camiseta branca com um cinto marcando 

a cintura e um casaco sob medida. Os rapazes usavam uniformes com 

características das fardas militares, conforme pode ser observado. Remetendo a 

um período histórico no qual a educação era ministrada por militares e/ou 

religiosos.       

O curso secundário que era ministrado em Caetité, no período que a 

depoente estudou neste nível de ensino, seguia a determinação da Reforma 

Campos, e era dividido em dois ciclos: o primeiro de cinco anos (fundamental) 

e o segundo de dois anos (complementar). De acordo com a afirmação da 

depoente, ela realizou o exame de admissão, cursou dois anos do fundamental e 
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três anos do curso normal no prédio da Escola Normal. A informação do tempo 

de duração do curso fundamental que ela cursou de acordo com seu 

depoimento, diverge da recomendação e orientação nacional. Ainda sobre o 

ingresso no ensino secundário, só era possível cursá-lo mediante realização e 

aprovação nos de exames de admissão. Após conclusão do fundamental o 

ingresso no curso normal era imediato porque o exame de admissão era válido 

para toda formação.       

Ainda sobre os exames de admissão, D. Maria Moura relata:  

Eram provas escritas e orais. [...] 

Era tudo da escola primária no exame de admissão. Eu me lembro 

ainda que em português o professor perguntou: “Que som é esse? 

Tape o nariz!”, eu obedeci. Ele falou: “Pronuncie: As minhas unhas!” 

eu fiz. Ele perguntou: “O que você disse?” Eu respondi: “As binhas 

unhas”. Ele perguntou: “Que som é esse?” Eu disse: “Som nasal.” 

Lembro disso.[...]Isso não saiu da minha mente. 

Tudo dependia do que você tirasse lá. [...] 

Passar no exame de admissão era muito difícil. Depois relaxou. Foi 

passando, passando, relaxou. (Trecho do depoimento da Sr.ª Maria de 

Moura Costa). 

 

 A prova de Matemática e Português... 

Tinha problemas, tinha frações ordinárias, tinha decimais. Tinha 

muitos problemas. 

Português era análise léxica. 

Era, por exemplo, numa frase: A minha casa. Ia classificando 

monossílabo àtono, artigo definido, feminino singular... 

Análise léxica. Muitas vezes tinha redação. (Trecho do depoimento da 

Sr.ª Maria de Moura Costa, grifos nossos). 

 

De acordo com a entrevistada, os exames de admissão faziam um 

apanhado do que havia sido estudado no ensino primário e elaborava a seleção 

a partir da relação desses conteúdos e matérias. Sua ocorrência requeria do 

candidato a realização de exames orais e escritos. Ela comentou, ainda, que não 

constava do exame de admissão prova de língua estrangeira.   

 Sobre esse assunto, a depoente Ana Cardoso de Azevedo (D. Doninha) 

também nos relatou que: “O exame cobrava tudo. Conhecimentos Gerais, 

Português, Matemática, Ciências exatas. Naquele tempo tinham os professores 

que faziam a arguição geral dos candidatos”.  

Acerca da estrutura dos exames de admissão que regulava o ingresso no 

ensino secundário, Minhoto (2008, p. 450) indica: 
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O exame de admissão ao ginásio foi instituído em 1931, pelo Decreto 
nº 19.890, de 18/04/31, que reformou o Ensino Secundário, 
perdurando oficialmente até 1971. Para o ingresso no primeiro ano 
ginasial, estabeleceu as seguintes condições: o candidato deveria ter 
idade mínima de 11 anos; ser aprovado em exame e ter classificação 
suficiente, isto é, o número de vagas na instituição de ensino deveria 
bastar para que pudesse efetuar a matrícula; a inscrição só poderia se 
realizar mediante requerimento, atestado de vacinação antivariólica e 
recibo de pagamento de taxa de inscrição, além de ser limitada a um 
único estabelecimento de ensino (arts.18 a 23, do Decreto nº 19.890, de 

18/04/31). 

 Mediante as informações apresentadas por Minhoto (2008), podemos 

conhecer um pouco da exigência documental (inscrição realizada mediante 

requerimento, atestado de vacinação antivariólica e recibo de pagamento de 

taxa de inscrição, seleção válida para estudos em um único estabelecimento de 

ensino). Além disso, possuir idade mínima de onze anos. 

A descrição de Minhoto (2008), nos levou a verificar e constatar que em 

Caetité esses pré-requisitos eram seguidos também. Vejamos um comprovante 

de vacina que compõe a documentação de um ex-aluno: 

Figura 39 - Certificado de vacinação. 

 
Fonte: Pasta de aluno da Escola Normal de Caetité. 

Também é relevante mencionar, conforme afirma Nunes (2000, p. 45), 

que “o exame de admissão foi por algumas décadas a linha divisória decisiva 

entre a escola primária e a escola secundária”. De acordo com a depoente Ana 

Francisca Guanais de Aguiar Rochael (D. Cecê), “era algo como o vestibular”. O 
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que reforça a análise de Nunes (2000, p. 45) que afirma: “obter a aprovação nas 

provas tinha uma importância equivalente à aprovação nos exames vestibulares 

ao ensino superior”.  

É importante esclarecermos que a partir do entendimento de que a forma 

de ingresso no ensino secundário era por meio de seleção, denominada na 

época como exame de admissão, isso significava um ensino seleto. Desse modo, 

uma parcela de alunos era impedida de continuar seus estudos por não ter 

obtido aprovação no referido exame. De acordo com Nunes (2000, p. 454), essa 

prática acabou gerando alguns comportamentos sociais. Vejamos: 

Dois instrumentos escolares auxiliaram a produzir – e, em certa 
medida, a reproduzir — a hierarquia de poder econômico e social, na 
época, na mesma medida em que ajudaram a estratificar o acesso a 
processos cada vez mais longos de formação, foram: os exames de 
admissão, que aferiam habilidades, conhecimentos e atitudes dos 
aspirantes, operando, no caso da cidade de São Paulo, uma seleção 
marcada por diferenças escolares preexistentes; e os certificados 
outorgados por essas instituições aos que conseguiam completar 
ciclos cada vez mais elevados de escolarização.  

 Embora a observação relate o comportamento da sociedade paulista, no 

sertão baiano ser estudante da Escola Normal era uma conquista. Vários fatores 

revelam que não era qualquer cidadão que podia estudar. As famílias 

beneficiadas obtinham distinção duas vezes: a primeira por serem privilegiadas 

ao garantir a renda necessária para manter seus filhos estudando, especialmente 

em se tratando de uma região limitada em diversos fatores. A segunda, por 

terem seus filhos aprovados num exame no qual só eram selecionados os que 

obtivessem o melhor rendimento. O resultado desse processo era status no 

contexto social local.        

Outro aspecto chama atenção na sociedade do período, e tem relação 

com a estrutura das leis que organizavam o ensino secundário, era o fato de não 

haver obrigatoriedade de conclusão do ensino primário. Sobre isso Minhoto 

(2008, p. 451) afirma: 

O fato de a legislação não exigir formação primária ao ingresso no 
ginásio, ao longo do período em análise, provocou um efeito direto na 
seleção de documentos arquivados nos prontuários dos alunos pelas 
administrações escolares. Nota-se uma frequência baixíssima de 

documentação referente a esse percurso. 

 Ainda que a autora tenha feito referência ao material documental de sua 

pesquisa, o que importa é esclarecer que a Lei que regulamentava o ensino 
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secundário tinha essa lacuna. Porém, a realização e seleção nos exames de 

admissão pretendia ser uma prova de aptidão.      

 Além das questões que mencionamos aqui, sobre os regulamentos 

referentes a tal processo seletivo. Importa ressaltar que a realização dos exames 

de admissão já acontecia antes do Decreto nº 19.890 de 18/04/1931. Sobre esse 

tema, fizemos uma exposição no primeiro capítulo, mencionando que a Escola 

Normal de Caetité possuía a prática de aplicação dessas provas desde o ano de 

sua inauguração.  

O que a pesquisa não conseguiu identificar acerca da realização dessas 

seleções específicas de exames de admissão, era se o sistema que conduzia o 

processo seletivo da Escola Normal de Caetité em algum momento foi 

corrompido com compras de vaga. Como o município era rico de influências 

coronelistas e uma política de longo alcance num período em que era comum a 

obtenção de empregos por indicação, isso pode ter acontecido. A respeito de 

transgressões no exame de admissão, em especial de instituições privadas, 

Minhoto (2008, 458-459) afirma:  

Mesmo sob rigorosa inspeção, as instituições de ensino não mediam 
esforços para defender seus interesses e de seus clientes e, 
freqüentemente, contavam com a "simpatia" e a confiança dos 
inspetores que eram, muitas vezes, ex-alunos das escolas ou mesmo 
ex-professores. Contavam, assim, com o fato de que as propostas de 
modernização vindas da esfera pública deixavam-se permear por 
persistências da tradição patrimonialista como a troca de favor e a 
lealdade. 

 

Nesse sentido, ao relacionarmos o que as pesquisas de Nunes (2000) e 

Minhoto (2008) apresentaram, buscamos encontrar evidências da realização 

desse processo seletivo na Escola Normal pesquisada. E constatamos a 

certificação dada a um candidato habilitado, além de atas com o registro desses 

resultados mas, devido à extensão desta última, decidimos não inseri-lá no 

texto. Vejamos: 
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Figura 40 - Certificado de aprovação em exames de admissão à 1ª série Ginasial. 
 

 
Fonte: Pasta de aluno do Ginásio Estadual de Caetité-BA (Escola Normal). 

Podemos observar que no certificado de aprovação do exame de 

admissão já consta o Decreto-Lei nº 4.244 de 09 de abril de 1942 que 

regulamentou o funcionamento e a estrutura dos Cursos Ginasiais.  

Retomando o diálogo com a depoente, esta ainda nos contou sobre o 

livro preparatório que utilizou para estudar referente aos assuntos da prova de 

matemática: Lições Práticas de Arithmética, Geometria e Desenho do autor Gaspar 

de Freitas, 25ª Edição - Ano 1933. Este livro apresenta na relação de conteúdos 

matemáticos a seguinte disposição:        

Em Arithmética traz a definição “Arithmetica é a sciencia que se occupa 

dos números, ensinando-nos a calcular por meio dos algarismos” (FREITAS, 

1933, p. 03). Na relação de conteúdos aborda: Quantidade, Unidade e Número; 

Algarismos. Numeração: unidades das diversas ordens, leitura e escripta dos 

números inteiros; Signaes Arithméticos - As 4 operações sobre números inteiros 

– Provas Real e dos noves; Potenciação; Divisibilidade por 10, 2, 5, 9, 3 e 11; 

Divisibilidade por 1, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 100, etc.; Números primos. 

Regra para reconhecer se um número é primo; Número múltiplo. 

Decomposição de um número e seus factores primos; Máximo Divisor 

Commum; Mínimo Múltiplo Commum; Fracção Ordinária, Fracção Própria, 
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Imprópria, Número Mixto; Simplificação de fracções e reducção ao mesmo 

denominador, Comparação de fracções; Extracção de inteiros, Conversão de um 

inteiro em fracção; As 4 operações sobre fracções ordinárias; Números 

decimaes, As 4 operações sobre decimaes; Conversão das fracções ordinárias 

em decimaes e vice-versa e Dízimas periódicas; Exercícios de expressões 

ordinárias e decimaes para applicação das regras de conversão; Systema 

métrico decimal, Metro, sua definição, Unidades principaes do systema métrico, 

Múltiplos e submúltiplos; Litro, sua relação com metro cúbico, seus múltiplos e 

submúltiplos; Gramma (unidade de peso), sua definição, seus múltiplos e 

submúltiplos; Systema monetário brasileiro; Problemas sobre as 4 operações e 

sobre a avaliação de comprimento, superfície, volume, capacidade e peso; 

Medidas inglesas; Números complexos e Operações sobre complexos) 

(FREITAS, 1933).   

Em Geometria (Definições preliminares; Linhas; Ângulos; Triângulos; 

Quadriláteros; Polygonos em Geral; Circumferência e círculo; Polygonos 

incriptos e circumscriptos; Ellipse, oval, parábola, hypérbole, espiral, hélice; 

Polyédros; Principaes córpos redondos; Desenho Geométrico. No apêndice o 

livro acresce a Táboa de Pythágoras; Números Primos – Simplificação do Crivo 

de Eratósthenes e números inferiores a 10.052 não divisíveis por 2, 3, 5, 7 nem 

11, com indicação do seu menor divisor (d) (FREITAS, 1933).   

Os estudantes concluíam o ensino primário e realizavam o exame de 

admissão para ingresso no ciclo fundamental e, posteriormente, no curso 

normal. Pela seleção de conteúdos que o livro acima mencionado apresenta, 

podemos perceber que os assuntos matemáticos selecionados para realização 

dos exames de admissão eram muitos. Porém, pode ser observado que os 

interessados possuíam apenas o ensino primário. Por isso, importa verificar o 

que a depoente mencionou a respeito: “Tinha problemas, tinha frações 

ordinárias, tinha decimais. Tinha muitos problemas. [...]” (Trecho da entrevista 

com Maria de Moura Costa).   

Nessa análise, refletimos que a realização do exame no que se refere à 

matemática devia incorporar as quatro operações, frações, números decimais, 

resolução de problemas e noções de geometria.     
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 Prosseguindo o diálogo com D. Maria Moura e, no manuseio de suas 

fotografias, falamos sobre o último ciclo de formação, o curso normal, em que 

estudou nesta escola, e que lhe forneceria habilitação para atuar no ensino 

primário.  

Figura 41 - Turma do Curso Normal de 1942. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Maria Moura Costa. 

 À direita o professor Antônio de Meirelles, diretor da Escola Normal 

Rural de Caetité-BA, numa classe com trinta e sete estudantes, (26) mulheres e 

(11) homens. Ao fundo uma sala de aula com quadros contendo mapas. A 

fotografia parece seguir padrão, as moças à frente e os rapazes ao fundo. Todos 

se portando com aparente seriedade e respeito. A farda mudou, agora o casaco 

não compõe a vestimenta. Segundo a depoente, os casacos desta foto, são por 

conta do frio que fazia em Caetité naquela época. Chovia bastante e as 

temperaturas eram mais amenas. O fardamento agora eram saias com pregas, 

blusa branca, sapato preto fechado. Os rapazes continuam com calças, camisa 

branca, terno e gravata. 

Expomos a seguir a imagem da turma concluinte do curso normal no 

prédio de origem da referida escola, situado na Praça Rodrigues Lima em 

Caetité-BA. 
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Figura 42 - Turma concluinte do curso normal em 1955. 

 
Fonte: Causos de Caetité Bahia - Facebook. 

Na fotografia acima, podemos encontrar o diretor da Escola Normal à 

época, professor Alfredo José da Silva, juntamente com a professora Helena 

Lima Santos e os estudantes concluintes do ano de 1955, pertencentes a uma 

classe contendo 32 moças e um rapaz. Ressalta-se, ainda, o modelo do 

fardamento escolar que distingue-se do que era utilizado na década anterior. 

Notamos saias mais compridas, camisas brancas com mangas longas, gravatas e 

sapatos pretos. Ainda prevalece mulheres com cabelos na altura dos ombros. O 

estudante com camisa manga longa e gravata. 

Na imagem acima podemos mais uma vez identificar que ao longo das 

décadas de funcionamento da Escola Normal de Caetité, o número de 

estudantes mulheres era maior e foi crescendo gradativamente em relação ao 

número de alunos do sexo masculino. Percebemos nesta turma apenas um 

rapaz concluinte em meio às moças. No registro anterior, da turma de 1942, um 

terço da classe eram rapazes. A partir dessa observação, destacamos o papel de 

formadoras, que passaram a difundir saberes, especialmente no território do 

alto sertão baiano. 

Na perspectiva de conhecer as diferenças profissionais que a formação 

normalista oportunizava aos estudantes, especialmente os rapazes, realizamos 

uma entrevista com Dr. Manoel Aprígio Silveira, nascido em 31 de agosto de 
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1929. Em 2019, com noventa anos, relata a importância que a Escola Normal 

Rural de Caetité teve em sua formação e o quanto ela contribuiu para seu 

crescimento profissional.  Ele relata que seu ingresso nessa escola ocorreu por 

meio do exame de admissão. Sua trajetória formativa, que compreende o 

período percorrido como estudante do curso normal, se inicia em 1941 (exame 

de admissão) e a conclusão do curso em 1946. A seguir uma breve exposição 

dessa trajetória:   

Eu nasci em 1929 na fazenda. Aos sete, oito anos mais ou menos, meu 
pai me mandou para cá, pra casa de uma tia. [...] Fiz o exame de 
admissão para Escola Normal e cursei, não me lembro se eram quatro 
anos na época. Então eu fiz. Mas as datas eu já esqueci. Nunca mais 
liguei pra essa parte. Depois que me formei fui dar um curso perto de 
Pajeú dos Ventos. Na roça. Depois do curso a cadeira foi extinta, eu 
fui nomeado para Piatã. [...] Lá eu dei aula de todas as matérias. Era 
escola particular. Mas logo trabalhei, mais como diretor. O dono da 
escola ia viajar para Salvador de muda e me pediu para assumir a 
escola. Trabalhei na direção um ano e pouco. Foi quando eu saí do 
magistério e passei para o Telégrafo39. Fiz um curso no Rio de seis 
meses. Fiz concurso e entrei para o Telégrafo. Estando no Telégrafo eu 
trabalhei aqui em Caetité. Até uns quinze anos. [...] Ah! Aliás eu entrei 
no Telégrafo já estava em Lençóis. Eu exercia a função de inspetor de 
ensino, que na época era delegado escolar. [...] Lá eu lecionei também 
matemática substituindo. Não sei se vale a pena registrar. [...] Quando 
saí foi por um decreto do Presidente da República endereçado ao 
Ministério das Comunicações e fui para o Ministério da Fazenda. 
Houve uma época de um enquadramento antigo, onde eu me tornei 
auditor fiscal, fui transferido para trabalhar aqui em Caetité. Trabalhei 
aqui cinco anos como coletor federal. Era esse o nome na época. Mas 
ao mesmo tempo dirigi escola particular. Também fui transferido para 
Andaraí a serviço do Telégrafo. Mas eu saí de Andaraí fui fazer um 
curso no Rio e quando eu voltei já fui admitido no Ministério da 
Fazenda pra trabalhar na coletoria federal, daí fui transferido para 
Guanambi onde me aposentei. Já tinha muitos anos de serviço. Estava 
com pressa de me aposentar. [...] Em 1950 teve eleição de Juscelino, 
1958 mais ou menos eu cursei Direito em Teófilo Otoni. Eu e mais uns 
três daqui de Caetité. (Trecho da entrevista com o Sr. Manoel Aprígio 
Silveira). 
 

 Acreditamos ser importante narrar a trajetória estudantil e profissional 

do Sr. Manoel Aprígio Silveira porque apresenta as oportunidades de trabalho 

que foram surgindo em sua vida a partir da formação e habilitação em 

professor do ensino primário, e que demonstra uma liberdade maior no campo 

de atuação para os homens. Observamos que ele trabalhou ministrando aulas, 

                                                             
39 Telégrafo: “Considerado hoje o modo de comunicação ancestral da Internet, o telégrafo foi a 
primeira tecnologia de informação utilizada em rede mundial. [...] Depois do telégrafo, a notícia 
seria breve, seca, rápida, telegráfica. [...] O telégrafo elétrico foi apresentado aos brasileiros 
como uma tecnologia engenhosa capaz de transportar o pensamento humano através do ar, por 
meio da eletricidade" (MACIEL, 2001, p.127). 
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inclusive de matemática, porém, sua permanência na função foi curta. Seu 

direcionamento na maior parte dos anos, sempre esteve ligado às funções 

administrativas. Sejam elas escolares, no cargo de diretor ou de delegado 

escolar, além de outras atividades decorrentes de outros cursos como o do 

Telégrafo, graduação no curso de Direito, que oportunizou a função de Coletor 

Federal, entre outros.  

O que desejamos evidenciar por meio desse depoimento, é que os 

homens normalistas tinham opções mais abrangentes profissionalmente. 

Segundo Almeida (2004, p. 04), “os homens que buscavam pela escola, uma vez 

ingressos no magistério, aspiravam a cargos de chefia e direção, diferentemente 

das mulheres que permaneciam nas salas de aula”. As mulheres sofriam 

limitações que a sociedade da época lhes impunha. Além do matrimônio, a 

única oportunidade de “independência profissional” estava em assumir uma 

sala de aula. Muitas vezes, as professoras sertanejas tinham que partir para 

lecionar em zonas rurais distantes de sua residência, o que as obrigava a residir 

no local de trabalho. Ainda assim era um avanço possuir emprego remunerado. 

Ser mulher na época era difícil, imagine no sertão, rodeadas de escassez, cultura 

rudimentar e mazelas como a ignorância social. 

Sobre essa questão, Almeida (2004, p. 07) explica que: 

[...] emergiram protestos dos educadores e legisladores quanto ao 
excesso de escolas normais e de professores primários no Estado de 
São Paulo, com indicações, como a de Fernando de Azevedo, para que 
se reduzissem o número de escolas normais, e propondo a 
transformação de algumas em escolas normais rurais. No entanto, 
havia poucos professores que se dispunham a lecionar nas distantes 
zonas rurais, com grandes dificuldades de acomodação e locomoção, 
principalmente as mulheres, maioria no curso, relutantes em deixar a 
cidade e a família. 

No que diz respeito à adaptação das escolas normais de São Paulo em 

Escolas Normais Rurais, tal fato não tem relação com a realidade baiana, que 

ainda era carente do profissional docente. Contudo, as dificuldades de 

infraestrutura e locomoção que enfrentavam as professoras lecionando na zona 

rural eram semelhantes à realidade relatada do território paulistano.  

 Dona Cecê iniciou a entrevista apresentando em suas primeiras 

impressões um desabafo: “o Prédio Escolar desabou no período de férias. Eu 

lecionava naquele lugar para trinta e cinco crianças”. A depoente fez uma 
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pausa, pensando na tragédia que teria sido, se o ocorrido fosse durante o 

período de aulas. Conforme foi mencionado anteriormente, a Escola Normal 

dispunha de dois pavilhões principais de funcionamento o Rui Barbosa e o 

Góes Calmon. Devido às sucessivas chuvas e à falta de reparo, a estrutura do 

Góes Calmon desabou. Entretanto, vale ressaltar que no período do 

desabamento a Escola Normal já funcionava no prédio novo do Instituto de 

Educação Anísio Teixeira. Como descreve o documento abaixo: 

Figura 43 - Correspondência escolar. 

Fonte: Livro de Telegramas e correspondências da Escola Normal. 

Interessa-nos registrar que no dia 02 de abril de 1956, um novo prédio 

escolar foi concedido à Escola Normal e Ginásio Estadual de Caetité-BA, onde 

hoje funciona o Instituto de Educação Anísio Teixeira. Conforme menciona o 

documento, o então diretor, professor Alfredo José da Silva, emite 

correspondência informando sobre o mobiliário da nova sede.  

 Em relação às informações de como era o novo prédio escolar, 

apresentamos a imagem abaixo: 
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Figura 44 - Prédio sede da Escola Normal de Caetité a partir de abril de 1956. 

 
Fonte: Causos de Caetité Bahia - Facebook. 

 Observamos que o acesso ao prédio escolar ainda era num percurso de 

chão batido, porém tinha um terreno espaçoso, uma estrutura ampla e um 

auditório que a foto não ilustra. A imagem não é do ano de inauguração, mas é 

a mais antiga que encontramos, do período da década de 1970. 

Conforme menciona D. Cecê, mesmo a Escola Normal tendo se mudado 

para uma nova sede, com inúmeras melhorias estruturais, foram várias as 

solicitações das professoras que permaneceram no prédio antigo lecionando, 

requisitando os reparos necessários para manter as condições de funcionamento 

do ensino primário naquele espaço. O desabamento ocorreu, segundo a 

entrevistada, por falta de interesse da Delegada Escolar da época em tomar 

medidas cabíveis para solicitar e garantir das autoridades competentes a 

reforma da estrutura do prédio. Essa negligência desencadeou um desconforto 

grande. Professores (as) passaram a dar aulas em igrejas, cômodos residenciais 

e quintais, improvisando espaços de salas de aula, conforme consta em seu 

depoimento:  

Chegaram às férias e ao passar quinze dias do recesso o funcionário 
da prefeitura veio aqui me avisar: “D. Cecê, o jardim de infância caiu 
todo”! As toras de madeira caíram sobre as mesas. Foi uma coisa 
terrível! Ficamos paralisados. [...] E o pior você não sabe, a Delegada 
Escolar não consentiu que consertasse. [...] Aí colocaram todos para 
procurarem um lugar para ministrar aulas. Eu vim dar aulas aqui no 
meu pátio. Uns deram aulas na Igreja presbiteriana, outros deram 
aulas na Igreja São Benedito. Cada um arranjou um quintal de casa 
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para dar aulas. (Trecho da entrevista com a Sra. Ana Francisca 
Guanais Aguiar Rochael). 

 

Em relação aos problemas vivenciados pelas escolas que prejudicam seu 

funcionamento, Sacristán (2000, p. 90) apresenta: “Toda regulação que afeta a 

instituição escolar, o pessoal disponível, os meios didáticos, os espaços, o tempo 

e sua distribuição, o tamanho das classes, o clima de controle, etc., são os 

campos mais imediatos da aprendizagem escolar”. Interferindo diretamente no 

rendimento escolar.         

 O professor que está na ponta dessa conjuntura com seus alunos é o ser 

que sente esses impactos mais fortemente e o resultado desses acontecimentos 

resultam na impossibilidade de executar seu planejamento, afetando a 

produção e aprendizagem dos estudantes, comprometendo toda uma estratégia 

de trabalho.          

 Diante do ocorrido com o prédio Góes Calmon, e sentidos com a 

situação, ex-alunos que por ali estudaram e se formaram, perceberam a 

gravidade em perder as memórias do lugar, podendo haver novamente um 

possível desabamento de toda a estrutura, decidiram:  

Por sorte, nós professores, comovidos com o que caiu, juntamos todos 
que colaram grau ali e levantamos fundos para restaurar o pavilhão 
que ainda havia ficado de pé. Onde hoje abriga a Câmara. Eu, 
professor Hélio, professora Thereza Guanais e outros. Todos a quem 
recorríamos davam apoio, inclusive financeiro para que pudéssemos 
garantir a reforma. [...] Por sorte minha filha, eles fizeram aqueles 
gabinetezinhos e ocuparam mantendo o lugar. Muitos professores e 
cidadãos importantes foram velados naquele Salão Nobre. (Trecho da 

entrevista de Ana Francisca G.A. Rochael).   

Nesse trecho, nos chama atenção a consciência de patrimônio. A 

iniciativa da comunidade local em reunir forças, fundos e reformar o prédio 

escolar. Nos remete aos dizeres de Julia (2001), ao se referir sobre a cultura 

escolar e as condutas a inculcar nos alunos... Significa dizer que os valores 

transmitidos aos estudantes que ali passaram, juntamente com outros âmbitos 

de formação, os tornaram cidadãos de visão, de cultura e de atitudes.  O prédio 

que ainda existe, sedia hoje a Câmara Municipal de Vereadores de Caetité. Os 

“gabinetezinhos” foram construídos para cada vereador, e o legislativo da 

cidade ocupando o local, tem cuidado de mantê-lo em condições de 

conservação e utilização. Conforme podemos constatar pela fotografia abaixo: 
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Figura 45 - Câmara de Vereadores de Caetité-BA, Pavilhão Rui Barbosa da antiga Escola 
Normal. 

Fonte: Site Sudoeste Bahia. 

Além da mudança do prédio escolar para uma nova infraestrutura 

ocorrida em abril de 1956, a partir do ano de 1962, por meio da Lei n.º 1.629 de 

23 de fevereiro de 1962, sancionada pelo então governador do estado da Bahia 

Juracy Magalhães, deixa de ser Escola Normal e passa a ser chamada Instituto 

de Educação Anísio Teixeira, em homenagem ao filho da terra e líder político 

responsável pela reinauguração do curso normal na cidade, incorporando a 

partir desse contexto, outros cursos de formação. A unidade escolar ao longo 

desses anos sofreu inúmeras reformas. Porém, a estrutura do prédio mantém a 

planta original, como pode ser observado na fotografia abaixo:   

Figura 46 - Instituto de Educação Anísio Teixeira – IEAT. 

 

Fonte: Site Sudoeste Bahia. 
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Devido à extensa faixa territorial do Instituto de Educação Anísio 

Teixeira, o registro fotográfico não compreende alguns ambientes que 

descreveremos aqui. À esquerda da imagem ficam situados o estacionamento e 

um laboratório. À direita, estão localizados o auditório, bem como três quadras 

poliesportivas. Além desses espaços mencionados, ainda existe espaços vagos 

que podem abrigar futuras construções. 

3.5 - Como a Matemática acontecia no contexto de formação do Professor 

Primário? 

Como foi abordado inicialmente, a matemática no início dos trabalhos da 

Escola Normal possuía uma carga horária incipiente. Inclusive, durante a 

realização de reuniões que discutiam pauta interna da escola, o primeiro 

professor da matéria, Jayme Spínola Teixeira, já questionava a necessidade de 

ampliar a carga horária semanal do componente para dar condições de 

desenvolver uma formação mais qualificada dos estudantes normalistas. 

 Com o passar das décadas de atividades educacionais dessa escola, e 

diante de um cenário nacional de discussões no campo educacional, a 

ocorrência de sucessivas reformas no ensino, alterou o olhar, revelando a 

importância de ampliar a carga horária das aulas semanais de matemática, que 

passaram a ser ministradas em todas as séries do curso normal. Além disso, foi 

incorporado o componente curricular Estatística, que de acordo com Valente 

(2007, p. 357), a introdução dessa matéria no currículo do curso normal 

representava e objetivava: 

A necessidade do ensino de Estatística representou uma das heranças 
deixadas pela República Nova. O saber estatístico presente no 
currículo de formação dos professores primários tinha como objetivo-
maior levar os formandos a outros tipos de atividade para além da 
carreira docente. Formar pessoal com competência para preencher os 
mapas estatísticos – a radiografia do país, da educação no Brasil – 
trabalhar em repartições da administração do ensino, constituiu um 
imperativo daquela época.  

A partir da inclusão dos componentes Psicologia Educacional e 

Estatística e Estatística Aplicada e Administração Escolar (1943) no currículo da 

Escola Normal de Caetité-BA, a formação incorpora um novo conjunto de 

saberes, diferenciados por diversificar o campo de atuação profissional e 

orientar com novas informações elementos que outrora não faziam parte dos 
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programas. Esses novos saberes seriam fundamentais para o atendimento das 

demandas pedagógicas, administrativas e de gestão, sejam no âmbito 

educacional, ou no manejo dos trabalhos profissionais, resultantes da 

observação dos níveis de desenvolvimento da criança ao tratarmos do ensino 

primário, ou ainda, em áreas de relação indireta, correspondendo com as 

necessidades do país.   

Em relação às contribuições da Estatística, Nunes (2000, p. 347-348) 

esclarece que: 

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, 
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). 

 Numa análise do que relata Nunes (2000), seriam aproveitados os 

conhecimentos de Estatística no campo da Psicologia, em que o professor 

estaria ampliando seus artifícios e, por meio de um aparato de novos saberes, 

poderia organizar estruturas de gerenciamento das atividades docentes, 

oportunizando com isso, melhor produtividade no acompanhamento e estudo 

do desenvolvimento dos seus alunos.      

 Em busca de elementos que nos levassem a conhecer como os saberes 

Estatísticos foram inseridos na formação dos estudantes normalistas de Caetité, 

descobrimos por meio de entrevista com a Srª Julinda Lima, que ela atuou como 

professora da disciplina Administração Escolar e Estatística no curso normal, e 

que em relação a este componente, a literatura adotada era do autor Osvaldo 

Sangiorgi. Os trechos da entrevista que inserimos abaixo trazem o relato de 

algumas de suas memórias. 
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 Ao perguntarmos sobre como eram ministrados os conteúdos das 

disciplinas Psicologia Educacional e Estatística e Administração Escolar e 

Estatística a depoente Sr.ª Julinda Lima nos relatou: “Psicologia era a professora 

Belaniza Lima. Eu até tinha o livro de Estatística aí. Depois desapareceu!” Em 

relação ao autor adotado: “Osvaldo Sangiorgi. Era esse”. Sobre como eram 

trabalhadas essas matérias: “No meu caso era assim, Administração Escolar e 

Estatística”. Nessa fala fez menção ao componente em que atuou como 

professora do curso normal. Ao questionarmos a existência de duas disciplinas 

que abordavam os conhecimentos estatísticos, a entrevistada respondeu: “Mas 

eram separados. Como eu disse Psicologia era Belaniza e Administração Escolar 

e Estatística era outro professor.” Aqui, fez referência aos anos em que era aluna 

do curso normal. “[...] Me lembro muito dos assuntos: moda, mediana..., que a 

gente fazia mesmo em relação à escola. Relação de aprovados, reprovados... 

Estatística era tudo dentro da escola”. Perguntamos ainda se os conteúdos 

estatísticos explorados eram desenvolvidos no âmbito da administração escolar 

e nos informou que: “Eram!”. 

A partir dos relatos da depoente, verificamos que os conteúdos 

explorados relacionados à Estatística, na Escola Normal de Caetité, mantinham 

também relação com as atividades de gerenciamento escolar. Dentre eles estão: 

levantamento de informações relacionadas à aprovação e reprovação. 

Entretanto, é válido mencionar que são os elementos sinalizados pela 

entrevistada e que compõem lembrança de não somente uma ex-aluna, mas 

também professora do componente Administração Escolar e Estatística. O que 

não impede que os conteúdos estatísticos também estivessem voltados para o 

desenvolvimento formativo vinculados à psicologia educacional, que conforme 

ressalta a depoente, eram trabalhados pela professora Belaniza Lima.

 Osvaldo Sangiorgi40 foi um estudioso e renomado professor de 

matemática da época, que contribuiu com as discussões sobre as reformas no 

                                                             
40 “Osvaldo Sangiorgi nasceu no dia 9 de maio de 1921. Sua formação inclui a licenciatura em 
Ciências Matemáticas, em 1941, conforme consta em seu diploma, outorgado pela Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras, Seção de Educação, da Universidade de São Paulo. Osvaldo 
Sangiorgi, num de seus inúmeros depoimentos, relembrou o início de sua vida profissional, no 
‘Instituto Feminino de Educação Padre Anchieta’, uma Escola Normal do bairro do Brás, em 
São Paulo” (VALENTE, 2007, p. 362).  
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âmbito do ensino dessa ciência, e inclusive publicou o livro intitulado 

Matemática e Estatística: Para os Institutos de Educação e Escolas normais. Segundo 

Valente (2007, p.359), o livro foi “Lançado em 1955, teve sua 17ª. Edição 

publicada em 1965”.  

Ainda de acordo com Valente (2007), o livro Matemática e Estatística: Para 

os Institutos de Educação e Escolas Normais, do professor Osvaldo Sangiorgi, 

apresenta a organização dos conteúdos em três partes: os conteúdos de 

Aritmética, os de Geometria, e, por fim, Noções de Estatística, as quais, de 

acordo com Valente, ajudariam na ampliação das possibilidades formativas do 

normalista, desde a realização das atividades docentes de salas de aula, ou na 

realização de outros trabalhos. Numa descrição dos objetivos pretendidos com 

o lançamento do livro Matemática e Estatística: Para os Institutos de Educação e 

Escolas Normais, o prefácio apresenta:  

Uma tarefa das mais penosas do professor primário é iniciar as 
crianças, em idade escolar, nos primeiros rudimentos da aritmética e 
da geometria práticas, cujas noções são importantíssimas em toda a 
nossa vida. Pretendemos, tanto quanto possível, com este livro, 
fornecer aos futuros professores do ensino primário de nosso país, os 
subsídios necessários para a realização de tal empreendimento. A 
última parte desta obra – Noções de Estatística, destina-se aos que se 
iniciam neste belo campo da Matemática aplicada. Na simples 
exposição feita, tem-se em vista primordialmente, o campo 
educacional, de acordo com o novo programa (SANGIORGI, 1957, p. 
15 apud VALENTE, 2007, p. 359). 

 Como podemos perceber a introdução dos conhecimentos de Estatística 

apresenta-se na última parte do livro, depois de uma abordagem abrangente 

dos conhecimentos de aritmética e geometria que subsidiariam os professores 

primários no ensino desses componentes, e numa perspectiva de ampliar essa 

formação, aprofundar os conhecimentos incorporando noções de estatística que 

estava previsto no programa do curso normal.     

 Retomando a análise sobre as contribuições do autor Sangiorgi, ainda em 

1955, para as discussões sobre a realização de sucessivas reformas e seus 

impactos na educação que eram debatidos em eventos nacionais. Sobre isso 

Silva (2017), relata: 

Em 1955, Osvaldo Sangiorgi foi convidado para se pronunciar no I 
Congresso sobre o Ensino de Matemática no Brasil, ocorrido na 
cidade de Salvador, Bahia. Ainda que a maior parte do programa do 
congresso estivesse voltada para as questões do ensino dessa 
disciplina no Secundário, o professor não deixou de sinalizar a 
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pertinência dela para todos os graus do ensino. Na avaliação que fez 
do congresso, ele destacou a participação de professores do Curso 
Normal da Bahia, interessados nos programas do Curso Normal de 
São Paulo, o qual estava em época de mudanças (SILVA, 2017, p. 127, 
grifos nossos). 

 Destacamos aqui a importância que o I Congresso sobre o Ensino de 

Matemática no Brasil, realizado na Bahia, teve para nutrir futuras discussões e 

tendências matemáticas. Nesse contexto, ressaltamos a presença de professores 

normalistas da Bahia, interessados em dialogar sobre a estrutura e 

funcionamento dos programas de ensino desenvolvidos no estado de São Paulo 

que vivenciava um período de mudanças, e que poderiam ser também objeto de 

interesse para o curso normal baiano. A partir da realização deste evento, 

fomentou-se as reflexões sobre os impactos do teor dos programas de formação 

na prática. Numa análise sobre esses impactos, Sangiorgi (1954), argumenta: 

Do ensino normal paulista, o programa que se diz indevidamente em 
vigor desde 1937, é uma tábua de exigência descabida e inadequada 
às nossas futuras professôras. Por êsses programas, devem ser 
ensinadas às normalistas altas matemáticas (como cálculo de PI, 
equações irracionais etc.) esquecendo-se de que a bagagem aritmética 
de cada uma delas é que irá estruturar o ensino primário 
(SANGIORGI, 1954, p. 12). 

 Nesse ponto, observamos uma crítica ao programa de conteúdos para o 

ensino de matemática, que oferecia na formação conhecimentos matemáticos 

que Sangiorgi considerava avançados e que pouca relação tinha com o que os 

professores do ensino primário precisavam saber e dominar para poderem 

adquirir autonomia na realização do trabalho de lecionar.    

Ainda nessa discussão, Sangiorgi destacou que “é portanto, no método, 

na forma de ensinar, no tempo devido de estágio que a disciplina merece, que 

devemos procurar as faltas mais graves do ensino” (SANGIORGI, 1954, p. 12). 

Chamando atenção nesta parte para analisar e realizar possíveis correções na 

formação do professor primário. Além disso, na elaboração da defesa de rever a 

construção das reformas, foi pontual ao afirmar acerca da necessidade de 

garantir o ensino de um mínimo de Matemática que apresentasse o que 

realmente era necessário, ressaltando a importância de que as reformas 

propostas acontecessem com a participação e consulta intensa aos professores 

de Matemática de todos os graus, incluindo também o posicionamento dos 

profissionais das matérias afins (SANGIORGI, 1954).      
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A respeito do cenário de discussões que reverberaram no entendimento 

da importância da matemática para a formação, Sangiorgi (1954) afirma que a 

matemática se justifica:  

1ª) Porque ela pertence a um pequeno grupo de matérias – como ler, 
escrever, geografia e história que intimamente se relacionam com a 
quase totalidade dos conhecimentos humanos imprescindíveis à 
concepção de um homem culto;  
2º) Porque a matemática tem um alto valor como disciplina mental; 
3º) Porque a Matemática é uma das verdades eternas, inalteráveis no 
espaço e no tempo e como tal pode produzir a elevação do espírito, tal 
qual ao contemplarmos os grandes espetáculos da natureza sentimos 
a presença de Deus. Antes que existissem Marte ou a Terra ou o Sol e 
muito depois que deixarem de existir, lá como aqui ou nas regiões 
mais remotas do espaço estelar do tipo que conhecemos – o quadrado 
construído sobre a hipotenusa, foi, é, e sempre será igual às somas dos 
quadrados construídos sobre os catetos; 
4º) Porque pela Matemática, como de nenhum outro modo seria 
possível, o homem se torna consciente da sua posição no universo. Só 
por considerações de ordem matemática, podemos de algum modo, 
perscrutar a imensidão do espaço sideral conhecido (cêrca de 400 
milhões de anos luz!) e compreender os métodos pelos quais 
conseguimos sondar as profundezas;  
5º) Porque a história da Matemática é a história da raça humana. 
(SANGIORGI, 1954, p. 10).  

Assim, esmiuçando a riqueza que consiste a Matemática enquanto 

ciência e a relevância do seu conjunto, Sangiorgi (1954), conclama à reflexão 

sobre a importância da composição dos saberes matemáticos a ensinar, 

evidenciando que a realização das reformas curriculares deveria considerar a 

consulta dos profissionais da área, e que essa matéria, principalmente no 

currículo do curso normal, era fundamental, pois pertencia à relação de 

componentes “básicos para a formação de um sujeito culto”. Além disso, 

ressaltava a necessidade dos cuidados que deveriam ser adotados com um 

currículo de matemática avançado na formação de professores primários, 

podendo gerar uma preparação deficiente, tendo em vista a atividade fim dos 

normalistas.      

Prosseguindo nossa análise verificando os depoimentos e também as 

informações obtidas por meio dos acervos documentais, identificamos duas 

literaturas utilizadas nesse processo de formação normalista que são os livros 

Arithmetica Progressiva de Antônio Trajano e a coleção do autor Jácomo 

Stávale. O primeiro deles, os depoentes nos ajudaram a identificá-lo, como pode 

ser observado na sequência. O Sr. Manoel Aprígio afirmou: “Eu sei que tinha 
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uma tal Matemática Progressiva de Antônio Trajano”. Vários entrevistados 

tinham na lembrança a mesma literatura “Arithmetica Progressiva” de Antônio 

Trajano. Segundo Pais e Maranhão (2014, p. 39) “sucessivas reimpressões dessa 

obra circularam pelo país por mais de oito décadas, atingindo a 140ª edição, em 

1964, pela Livraria Francisco Alves”. Vejamos o que dizem as senhoras Ana 

Cardoso de Azevedo, D. Maria de Moura Costa e D. Ana Francisca Guanais 

Aguiar Rochael. 

 A depoente Ana Cardoso de Azevedo reforça:  
Uma matemática chamada progressiva. Era um livro para o ano. As 

vezes dava tempo de trabalhar o conteúdo todo. Quando não dava, 

jogava para o ano seguinte. [...] Os alunos tinham que arcar com o 

custo dos materiais. Os livros eram comprados fora. (Trecho da 

entrevista com a Sr.ª Ana Cardoso de Azevedo). 

 

Acerca dos conteúdos abordados no livro utilizado, Ana Cardoso de 

Azevedo comentou: 

Por exemplo, os conteúdos começavam com as operações 

fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão), mais 

adiante abordava conteúdos de frações, números decimais, geometria, 

álgebra com estudos do jogo de sinais. Tínhamos que gravar para não 

nos prejudicarmos nas provas. Os conteúdos eram bem trabalhados. 

Quando o aluno errava uma questão por conta do erro de sinal e o 

professor verificasse que naquela operação o aluno tinha o 

entendimento do processo de resolução, alguma coisa era considerada 

na nota de avaliação. Era reduzido o valor da questão, mas o 

raciocínio era considerado [...]. (Trecho da entrevista com a Sr.ª Ana 

Cardoso de Azevedo). 

 

No trecho acima, além de confirmar a utilização do livro, relata a 

sequência de alguns conteúdos abordados pelo mesmo. Em seguida, a 

entrevistada menciona que eram os alunos que compravam os materiais e livros 

didáticos. Também se refere à Geometria e Álgebra, que de acordo com Valente 

(2000, p. 164-165) “os conteúdos de Aritmética de Trajano para o secundário 

não trazem novidades a não ser a inclusão, ao final do livro, de noções básicas 

de geometria plana. Tal elemento revela o uso do livro nas escolas normais 

[...]”. A entrevistada ainda comenta sobre a atitude do professor Hieront Batista 

Neves em relação à avaliação. Como ele se posicionava considerando o 

raciocínio do estudante.   

 Em seguida, a lembrança da depoente Maria de Moura Costa revela:  
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Então a matemática era assim, nós estudamos a base das operações. 

Eu me lembro, Dr. Clóvis foi um. Ele era professor de matemática 

também. Ele me fez uma muito engraçada. Eu fui passar as férias em 

casa e no quarto ano primário. Papai ainda era vivo. Então ele gostava 

muito de matemática. Ele havia estudado com o professor Santana lá 

em Rio de Contas e gostava de passar umas contas pra gente de vez 

em quando. Então ele falou: “Vou ensinar vocês aqui.” Uma tal falsa 

posição. Não sei se você sabe. Tinha na Arithmética de Trajano. [...] 

Era, progressiva! Foi nessa que nós estudávamos. Então ele. Por 

exemplo, João tinha tantos bois, tantos morreram, um terço foi pra não 

sei onde? Um quarto... Com quantos bois ele ficou? Tipo assim. Papai 

me ensinou e eu adorei. Eram [problemas]. Aí eu fui pra aula. 

Acontece que Dr. Clóvis foi explicar isso. (Trecho da entrevista com a 

Sr.ª Maria de Moura Costa). 

 

 O conteúdo Falsa Posição está entre os assuntos abordados pela 

Arithmetica Progressiva de Antônio Trajano.  

 Por fim, o relato da Sr.ª Ana Francisca Guanais Aguiar Rochael: 

“Utilizávamos a matemática de Trajano.” (Trecho de entrevista com Sr.ª Ana 

Francisca Guanais Aguiar Rochael). 

 Sua exposição apresenta a matemática abordada por Trajano como sendo 

uma facilitadora para interpretação utilizada na época, creditando o 

pensamento de que a composição dos conteúdos e o método de abordagem 

utilizados por esse autor, possibilitou à compreensão e, especialmente, a 

interpretação dos conhecimentos matemáticos que acontecem de forma distinta 

nos dias atuais. Contudo, não aprofundou ao comentar sobre os detalhes do 

livro.     

Como pode ser observado, os entrevistados relataram em seus 

depoimentos familiaridade com o livro Arithmetica Progressiva de Antônio 

Trajano. Cada um com lembranças singulares. Por isso, fomos investigar quais 

saberes estão compreendidos nessa literatura e construímos o quadro abaixo 

para termos acesso à matemática a ensinar e para ensinar que fizeram parte da 

formação dos professores da Escola Normal Rural de Caetité-BA. A construção 

desse livro apresenta a seguinte relação de conteúdos matemáticos: 

Quadro 26 - Disposição dos conteúdos matemáticos do livro Arithmetica Progressiva de 
Antônio Trajano. 

ARITHMETICA PROGRESSIVA DE ANTÔNIO TRAJANO ED. 69.ª ANO 1937: 
01-Algarismos: Algarismos arábicos e Algarismos romanos. 

02- Definições:  
03-Numeração: Formação das diversas unidades, Leitura dos números, 

Numeração das quantias. 
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04-Signaes Arithméticos:  

05-Operações Fundamentais: Sommar, Diminuir, Multiplicar, Abreviação da 
multiplicação, Multiplicação continuada, Dividir, Theoremas 
relativos à divisão, O inverso das quatro operações. 

06-Reducção à unidade:  

07-Igualdade e Desigualdade:  Uso do parenthesis. 

08-Complementos dos 
números: 

 

09-Theoria dos números:  Discriminação dos números primos, Achar os factores 
primos, Divisão por cancellamento, Theoria da 
divisibilidade, Theoremas sobre divisibilidade, Caracteres da 
divisibilidade, Achar todos os divisores de um número, 
Máximo divisor comum, Mínimo múltiplo comum. 

10-Fracções Ordinárias: Valor de uma fracção, Relação entre a fracção e a unidade, 
Fracções próprias e impróprias, Dividendo menor do que o 
divisor, Complemento do quociente, Alteração no valor das 
fracções, Reducção e transformação das fracções, Reduzir 
fracções ao mínimo denominador commum, Sommar 
fracções, Subtrahir fracções, Multiplicar fracções, 
Multiplicação Cancellada, Dividir fracções, Fracções de 
fracções, Fracções mixtas, Fórmulas, Fracções contínuas, 
Propriedades das fracções reduzidas. 

11-Fracções Decimaes:  Alteração no valor dos números decimaes, Transformar 
decimaes em fracções ordinárias, Transformar fracções 
ordinárias em fracções decimaes, Addição decimal, 
Subtracção decimal, Multiplicação decimal, Divisão decimal, 
Fracções periódicas, Achar a geratriz de uma periódica 
simples, Achar a geratriz de uma periódica composta. 

12-Systema Numérico: Unidades principaes, Múltiplos e submúltiplos, Abreviatura 
do systema métrico, Operações métricas, Reducções 
métricas. 

13-Números Complexos: Unidades diversas, Reducções complexas, Sommar números 
complexos, Subtrahir números complexos, Multiplicar 
números complexos, Dividir números complexos, Divisor 
abstracto e complexo, Achar a differença de tempo, Achar a 
differença de latitude, Longitude e o tempo, Tabellas das 
medidas e moedas judaicas. 

14-Razão: Razão composta, Proporções, Propriedades da proporção, 
Achar qualquer termo. 

15-Regra de três:  Medir qualquer altura pela sombra, Comparação dos 
Thermometros e Regra de três composta. 

16-Falsa posição:  Divisão em partes proporcionaes. 

17-Porcentagem: Achar a porcentagem, Achar a taxa, Achar o principal, Achar 
a porcentagem por meio das fracções decimaes, Reducções 
da taxa. 

18-Juros:  Juros simples, Juros compostos e Divisor fixo de juros. 

19-Sociedade Commercial, 
Commissões, Desconto, 
Termo Médio e Prazo Médio: 

 

20-Mistura: Mistura média, Mistura calculada. 

21-Liga:  Problema da Corôa de Ouro. 

22-Permutação;  

23-Câmbio: Tabella de moedas estrangeiras. 

24-Analyse:  
25-Potências:  Formação synthetica de um quadrado. 

26-Extracção das raízes: Méthodo simples de extrahir a raiz quadrada, Extracção da 
raiz cúbica. 
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27-Progressões:  Progressão por differença, Progressão por quociente. 

28-Logarithmos:  Propriedades dos logarithmos, Outros systemas de 
numeração, Reducção dos outros systemas ao decimal, 
Reducção do systema decimal aos outros systemas. 

29-Medição:  

30-Peso específico:  Tabella do peso específico. 

31-Quadrados mágicos: Revista Geral. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no livro Arithmetica Progressiva Curso Superior 
de Antônio Trajano/Ano - 1937. 

 Conforme o depoimento da Sr.ª Ana Cardoso de Azevedo, nem sempre 

era possível ministrar todos os assuntos que o livro apresentava, e o que 

restava, ficava para ser ensinado no ano seguinte. O próprio livro Arithmetica 

Progressiva de Antônio Trajano (1937, p. 272), sugere: “aos alunos que 

completarem os estudos deste compêndio, recomendamos o nosso curso de 

Álgebra elementar”. Que era a sequência a ser seguida, após o conhecimento 

adquirido, referente à Aritmética. 

 Sobre a metodologia que o livro apresentava, havia como característica o 

método intuitivo. Pais e Maranhão (2014, p. 44), argumentam que: 

Desse modo, o ideário educacional no qual a obra foi produzida 
estava inserido no quadro de referência defendido por Calkins (1886). 
Um dos princípios defendidos por este autor consistia em apresentar 
ao menino antes dos vocábulos as coisas, antes dos nomes as ideias. 
No caso do ensino da aritmética, diversos autores dessa época 
passaram então a recorrer à estratégia de ilustrar os livros didáticos 
para atender a referida abordagem. 

 Por fim, além do pensamento metodológico que orientava a instrução a 

ser dada do entendimento do todo para as partes, utilizando como ferramenta a 

ilustração, havia sido implementada a concepção da necessidade de 

reformulação das formas de ensino. Para o atendimento do modelo pedagógico 

escolanovista era imprescindível, “[...] a oficialização do ensino intuitivo, 

considerado estratégico para modernizar as práticas então predominantes, 

marcadas pelo exercício da cópia, da repetição e da memorização” (PAIS; 

MARANHÃO, 2014, p. 44). Assim, podemos inferir a possibilidade de, por 

meio desse livro, haver uma abordagem tanto dos saberes a ensinar como para 

ensinar matemática.  

Contudo, em relação ao modelo de ensino da escola nova, que deveria 

assumir e ser norteador dos métodos de ensino, de acordo com os discursos do 

Diretor Geral da Instrução e do Diretor da Escola Normal de Caetité, 
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percebemos que mesmo com as orientações de transição dos meios de 

abordagem dos conteúdos apresentados pelos livros didáticos, verificamos que 

as alterações foram tímidas. Soma-se ainda, o fato da equipe de profissionais 

docentes, ocupantes da cátedra de professores da Escola Normal de Caetité, 

terem sido em sua maioria habilitados numa perspectiva pedagógica 

tradicionalista, o que pode ter reforçado as dificuldades em conduzir o ensino 

da Matemática por meio das novas perspectivas almejadas. 

 Seguido do livro Arithmética Progressiva de Antônio Trajano, nossa 

pesquisa apontou-nos a utilização das obras do autor Jácomo Stávale, conforme 

podemos verificar a seguir: 

Figura 47 - Ficha Individual do Professor Hieront Batista Neves do ano 1958. 

 
Fonte: Arquivo inativo do Instituto de Educação Anísio Teixeira (Pasta do professor). 

 Com o manuseio da documentação pertencente à Escola Normal Rural 

de Caetité-BA, localizamos a pasta do professor de matemática da época, 

professor Hieront Batista Neves. Conforme descreve a ficha acima, era um 

catedrático da cadeira de matemática, e que havia sido empossado no ano de 

1941, lecionando a matéria que anteriormente era de responsabilidade do Dr. 
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Clóvis Moreira da Cunha. O documento descreve o número de aulas que o 

professor ministrava semanalmente (21 aulas), quantas aulas deveria cumprir 

obrigatoriamente durante uma semana (12 aulas), além das aulas 

suplementares previstas (09 aulas). No conjunto dessas informações, destaca-se 

a literatura adotada que se constitui uma relação de saberes a ensinar e para 

ensinar no curso normal. Como mostra a imagem acima, os “livros adotados” 

para o ensino de matemática no curso normal eram do autor Jácomo Stávale 

que, conforme afirma Valente (2003, p. 153), “[...] foi professor de Matemática 

no Instituto Caetano de Campos e de vários colégios de São Paulo”. 

Nesse sentido, em virtude da ilustração não apresentar indicação do 

título da coleção utilizada, e como anterior a esse período, esse autor havia 

publicado duas coleções41 – Mathemática e Elementos de matemática – não 

encontramos vestígios acerca de qual delas foi adotada, entretanto 

conjecturamos que tenha sido Elementos de matemática, pois segundo Dassie e 

Baptista (2014, p. 76, grifos do autor) “Na década de 1940, a coleção Elementos de 

matemática, [...] substituiu a coleção Mathemática devido à nova estrutura 

implantada pela reforma Gustavo Capanema”. 

Importa destacar que as duas coleções foram publicadas pela Companhia 

Editora Nacional na sua Biblioteca Pedagógica Brasileira e que segundo Dassie 

e Baptista (2014, p. 80) “as coleções de Jacomo Stávale consideradas neste 

trabalho [Mathemática e Elementos de matemática] apresentam estruturas textual e 

editorial similares. São escritas em sequência e de acordo com o conteúdo dos 

cursos ginasiais que pretendem abordar”. Sendo essas coleções estruturadas 

para o ensino ginasial, inicialmente refletimos se uma delas de fato havia sido 

utilizada no ensino normal, entretanto ao lermos o primeiro volume da coleção 

Elementos de matemática, localizamos como primeiro elemento da parte textual 

uma carta do professor José Drumond – Lente de Matemática da Escola Normal 

Oficial de Itauna-MG – destinada ao autor, em cujo primeiro parágrafo aponta: 

“Manuseando diariamente os seus livros, no preparo das lições, na escolha dos 

                                                             
41 Dassie e Baptista (2014) indicam ainda que Stávale publicou também duas coleções de livros 
de exercícios – Exercícios de Mathemática e Problemas de Matemática. Esses autores (2014, p. 
76) apontam que “Essas coleções possuem atividades que podem ser consideradas como 
complementares. Sendo assim, não possuem as características do livro do professor, citado 
anteriormente, com as respostas dos exercícios propostos pelo autor no livro texto”. 
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exercícios para as aulas, cresce cada vez mais o meu entusiasmo, aumenta o 

meu interesse pelas suas lições, reunidas nos seus quatro volumes de 

Matemática” (STÁVALE, 1943, p. 5). Posteriormente, na realização das 

entrevistas, ao perguntarmos a uma das depoentes, Srª Julinda Lima, qual autor 

era utilizado nas aulas de Matemática, ela confirmou o uso das obras de Stávale. 

“Era Jácomo Stávale, me parece! [...] Para o tempo em que estive no curso o 

autor era esse”. Fazendo referência aos anos em que esteve cursando o curso 

normal. 

 Por ocorrência das discussões que desencadearam na Reforma Francisco 

Campos (1931), que reformulou o ensino secundário, reunindo os ramos 

aritmética, álgebra e geometria na disciplina Matemática, Valente (2003), relata 

que o professor Jácomo Stávale publica o livro Primeiro ano de mathematica 

(P.A.M.), com sua primeira edição em 1930, e sofre críticas intensas de Mello e 

Souza, como podemos perceber a partir da pesquisa realizada pelo próprio 

Valente (2003, p. 154-155, grifos do autor): 

Com essa argumentação, que ressaltava o rigor teórico, Mello e Souza 
criticou o livro didático de Jacomo Stávale, intitulado Primeiro ano de 
mathematica –P.A.M. –, que teve sua primeira edição em 1930. Mello e 

Souza iniciou a crítica considerando que Stávale não teve preocupação 
em ser rigoroso e preciso, o que resultou na produção de uma obra 
cheia de “erros graves e imponderáveis”, e repleta de “conceitos e 
definições que são inaceitáveis”. 

As críticas conduzidas por Mello e Souza renderam debate, com 

posicionamentos em defesa do livro e contra. Valente (2003) argumenta que a 

Reforma Campos abriu possibilidades para o mercado editor, e que havia 

intenções comerciais da editora concorrente a do escritor Stávale, no intuito de 

dificultar e desacreditar a comercialização dos livros desse autor. Em 

decorrência dos julgamentos pontuais sobre a falta do rigor teórico, o autor 

Jácomo Stávale realiza alterações nas edições seguintes, enriquecendo a obra 

com elementos contrários ao modelo de ensino intuitivo. Sobre esse fato, 

Valente (2003, p. 166) afirma: 

A disputa comercial que envolveu Malba Tahan e Stávale usou como 
conteúdo a discussão sobre o rigor nos textos didáticos de 
Matemática. Ambos os contendores demonstraram, cada um a seu 
modo, a não-aceitação da proposta de renovação do ensino da 
disciplina. Tal proposta apregoava que os primeiros anos de ensino de 
Matemática deveriam ser intuitivos, afastados do rigor. Além disso, 
deveria haver a fusão dos ramos matemáticos. O posterior sucesso 
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editorial dos dois autores reafirmou o fracasso da proposta 
renovadora. 

 A partir das observações feitas por Valente (2003), que detectam que 

nenhum dos autores relacionados acima atendeu a nova proposta para o ensino 

secundário, mantendo-se posicionados em defesa do rigor teórico que 

contrariava os pressupostos do método intuitivo. Ainda de acordo com Valente 

(2003), a aceitação e comercialização dos livros de Jácomo Stávale são 

diagnósticos de que não ocorreu de modo efetivo a proposta de renovação do 

ensino de matemática pautada nas ideias da escola nova que admitia a 

formação intuitiva no processo educacional conforme apresentada pela 

Reforma Francisco Campos.  

 Dessa forma, as modificações estabelecidas para o ensino de matemática 

referente à fusão dos seus diferentes ramos (aritmética, álgebra e geometria) 

que deveriam ser ministrados de acordo com os preceitos do movimento da 

escola nova, a partir da Reforma Francisco Campos, mediante “[...] um ensino 

orientado segundo o grau de desenvolvimento mental, baseado no interesse do 

aluno, que deveria partir da intuição e apenas aos poucos ir introduzindo o 

raciocínio lógico, que enfatizasse a descoberta, e não a memorização” (MIORIM, 

1998, p.95), infelizmente, resultou numa proposta que foi ignorada por Jácomo 

Stávale.      

Considerando que o professor Hieront Batista Neves, foi responsável 

pela cadeira de Catedrático de Matemática a partir de 1941, e detentor de 

registros profissionais que adentram a década de sessenta, conjecturamos que a 

literatura de Stávale para instruir os alunos da Escola Normal de Caetité pode 

ter sido adotada no período em que permaneceu a frente dessa cadeira. 

Inferimos, portanto, que houve nesse percurso a adoção de elementos da 

pedagogia tradicional sobrepondo às orientações da escola nova para o ensino 

da Matemática.         

Nessa trajetória, contrariando a proposta pedagógica vigente para a 

Matemática, publicada desde a Reforma Francisco Campos, ao eleger a coleção 

do autor Jácomo Stávale para o desenvolvimento das aulas dessa disciplina, as 

práticas educativas seriam realizadas pautadas no rigor teórico sem que, por 

muitos momentos, fizesse menção ao ensino intuitivo. Como mencionamos 
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anteriormente, a Reforma “[...] apregoava que os primeiros anos de ensino de 

Matemática deveriam ser intuitivos, afastados do rigor” (VALENTE, 2003, p. 

166). A respeito do uso da dedução nos anos iniciais do ginasial, Stávale no 

livro Primeiro Ano de Matemática argumentou: 

Não me é possível concordar com a interdição do método dedutivo 
no primeiro ano ginasial. Os meninos que constituem esta classe não 
são anormais; não são incapazes de raciocinar como geralmente se 
supõe. São criaturas que têm cérebro; que ainda não sabem pensar 
com acêrto, mas às quais devemos ensinar a pensar. O nosso dever é 
adextrá-las na arte de raciocinar e a Matemática é uma excelente 
escolha para desenvolver o raciocínio. Eis por que, nestas noções 
elementares de Matemática, há algumas aplicações simples do 
método dedutivo (STÁVALE, 1941, p. 11-12). 

Esse mesmo posicionamento foi apresentado no prefácio do Elementos 

de matemática - primeiro volume, quando explica como pretende atender às 

prescrições da reforma Capanema, no que se refere ao ensino da aritmética na 

primeira série ginasial ter caráter prático, com as ideias que defende sobre a 

introdução do método dedutivo desde o início do ginasial: 

Preliminarmente, obedecí à referida portaria, procurando dar às 
minhas lições uma feição inteiramente prática. Mas aqui e ali, 
apresentei alguns teoremas. Desobediência à portaria já citada? Em 
absoluto! Erro de metodologia? De modo algum! [...] Os teoremas 
apresentados neste livro, em número aliás reduzido, são de 
demonstração facílima, e sua finalidade principal é exercitar melhor 
os estudantes na arte de raciocinar para que mais tarde, na terceira 
série ginasial, possam aprender, com facilidade, o método dedutivo 
que é o método por excelência, da Matemática (STÁVELE, 1943, p. 
8).  

Todavia as obras de Stávale, segundo Dassie e Baptista (2014, p. 80), 

possuíam um diferencial em relação aos livros didáticos publicados até aquele 

momento, “[...] por estabelecer um diálogo contínuo com um dos seus leitores: 

o professor. Stávale produz orientações que se destinam aos professores para 

o uso do livro didático e se utiliza do livro didático para orientar os 

professores.” Esse diálogo ocorria por meio de um sistema de notas que 

compunha os volumes das coleções Mathemática e Elementos de Matemática, 

publicadas nas décadas de 1930 e 1940, respectivamente. Esse sistema de notas 

continha “[...] orientações diversificadas que tratam de múltiplos aspectos 

relacionados ao ensino e aprendizado da Matemática” (DASSIE; BAPTISTA, 

2014, p. 92). Assim, interpretamos que o uso dos livros de Stávale possibilitava 

tanto a abordagem de saberes a ensinar como saberes para ensinar 
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matemática. 

Mediante a exposição do autor que afirma considerar relevante instruir o 

aluno por meio do método dedutivo desde o primeiro ano ginasial, foi 

instigado em nós conhecer o posicionamento da depoente Srª Julinda Lima 

acerca da utilização dessas obras e as exposições que elas traziam. Ao 

perguntarmos a depoente sobre a abordagem dos conteúdos matemáticos 

desses livros, e em relação ao nível de entendimento dos assuntos, a 

entrevistada disse que a abordagem da matéria era de fácil compreensão: “[...] 

Era muito bom o livro. Explicava direito! ”. 

 Na sequência, buscamos descrever por meio do quadro abaixo os 

assuntos abrangidos pelo autor Jácomo Stávale, em uma de suas obras: 

 
Quadro 27 - Disposição dos conteúdos matemáticos do livro Elementos de Matemática de 
Jácomo Stávale. 

ELEMENTOS DE MATEMÁTICA PARA O 1º ANO JÁCOMO STÁVALE ED. 24ª ANO 
1939: 

01-Geometria 
Intuitiva: 
Noções 
Fundamentais 
de Geometria 

Os corpos e o espaço, A forma, A extensão, O Sólido Geométrico, Quais são 
os fins da Geometria? A superfície, A linha, O ponto, Representação gráfica 
dos conceitos fundamentais da geometria, Dimensões, Elementos 
geométricos e sua geração, A linha reta e suas propriedades, Retas verticais, 
horizontais e inclinadas, Semirretas e segmentos, Comparação de segmentos, 
A medida de um segmento, Linhas quebradas, curvas e mistas, O plano, 
Ângulos, O ângulo reto, Igualdade de ângulos, Medida dos ângulos, 
Ângulos adjacentes, perpendiculares, e oblíquos, Distância de um ponto a 
uma reta, Ângulos complementares e suplementares e Paralelas 

02-Figuras 

Geométricas 

A circunferência, A medida da circunferência, A divisão de um segmento em 
duas partes iguais, Polígonos, Triângulos, Soma dos ângulos de um 
triângulo, Problemas gráficos, O quadrado, O retângulo, O paralelogramo, O 
losango, O trapézio, Retas e planos no espaço, Poliedros e corpos redondos 

03-Aritmética 
Prática: 
Operações 
Fundamentais 

Grandeza, unidade, número, Os números naturais, Formação dos números e 
sua representação gráfica, Numeração falada ou nomenclatura dos números, 
Os elementos da numeração falada, Unidades simples, dezenas e centenas, 
Unidades, dezenas e centenas de milhar, Unidades, dezenas e centenas de 
milhão, As classes de unidades, As ordens de unidades, Os defeitos da 
numeração falada, Numeração escrita ou escrita dos números, Regra para 
escrever um número qualquer, Os algarismos e seus valores, Leitura de um 
número inteiro, Consequências da numeração escrita, Base de um sistema de 
numeração, Algarismos romanos, A adição, definições: Algumas 
propriedades da adição, Regra Geral da Adição, Provas da adição, A 
subtração, definições: Algumas propriedades da subtração, Regra geral da 
subtração, Provas da subtração, Expressão aritmética, Cálculo de uma 
expressão aritmética, Igualdade, A multiplicação, definições: Algumas 
propriedades da multiplicação, Regra geral da multiplicação, Provas da 
multiplicação, A divisão, definições: Divisão exata e divisão aproximada, O 
resto de uma divisão, Algumas propriedades da divisão, Regra geral da 
divisão, Provas da divisão, Multiplicação e divisão por 10, 100, 1000, etc., 
Expressão aritmética, Os parênteses em aritmética e Eliminação de 
parênteses 

04-Múltiplos Preliminares, Potência de um número, Expressões aritméticas, Teoremas 
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e Divisores gerais da divisibilidade, Caracteres de divisibilidade, Primeira série dos 
caracteres de divisibilidade, Observações sobre o parágrafo anterior, 
Segunda série dos caracteres de divisibilidade, A regra dos nove fora, Prova 
da adição pelos restos, Prova da multiplicação pelos restos, Resto de uma 
expressão aritmética, Prova da divisão pelos restos, Parte alíquota de uma 
grandeza, Máximo divisor comum, Teoremas fundamentais, Calcular o 
m.d.c. de dois números, Regra para calcular o m.d.c. de dois números, 
Calcular os quocientes de dois números pelo seu m.d.c., Propriedades do 
m.d.c., Simplificação do processo das divisões sucessivas, Dividindo dois 
números pelo seu m.d.c. os quocientes são primos entre si, M.d.c. de três 
números, Números primos, Crivo de Eratóstenes, Regra para verificar se um 
número é primo ou composto, Decomposição em fatores primos, Divisão de 
um produto indicado por um dos seus fatores, Quando um número é 
divisível por outro, ele contém todos os fatores primos deste outro, Quando 
um número é divisível por dois números primos entre si, é também divisível 
pelo produto deles, Quando um número é divisível por outros dois que não 
são primos entre si, pode ser ou não ser divisível pelo produto deles, 
Divisores de um número, Calcular todos os divisores de um número, 
Calcular todos os divisores comuns a dois números dados, Composição do 
m.d.c. de dois ou mais números, Mínimo múltiplo comum e Observações 
sobre o m. m. c. de dois ou mais números 

05-Frações 

Ordinárias 

Definição: Leitura de uma fração ordinária, Frações próprias e impróprias; 
números mixtos, Transformação de uma fração imprópria em número inteiro 
ou mixto, Transformação de um número inteiro em fração com denominador 
dado; transformação de um número mixto em fração imprópria, 
Simplificação das frações ordinárias, Simplificação de uma fração pelo 
processo das divisões sucessivas, Simplificação de uma fração pelo processo 
de m.d.c., Redução de frações ao mesmo denominador, Redução de frações 
ao menor denominador comum, Comparação de frações, Propriedades das 
frações, Adição de frações ordinárias, Subtração de frações ordinárias, 
Expressões aritméticas fracionárias, Multiplicação de frações ordinárias, 
Simplificação na multiplicação de frações ordinárias, Divisão de frações 
ordinárias, Fração de fração, A fração ordinária considerada como um 
quociente, Divisão com resto, Expressões aritméticas fracionárias 

06-Frações 

Decimais 

Frações decimais, Números inteiros e frações decimais, As subdivisões do 
milésimo, Multiplicação ou divisão de uma fração decimal por 10 elevado a 
n, Adição e subtração de frações decimais, Multiplicação de frações decimais, 
Divisão de frações decimais, Primeiro caso da divisão de frações decimais, 
Segundo caso da divisão de frações decimais, Caso em que o divisor é um 
número inteiro seguido de zeros, Transformação de uma fração decimal em 
ordinária, Transformação de uma fração ordinária em decimal, Divisão com 
resto, Quociente aproximado a menos de uma unidade, por falta ou por 
excesso, Dízimas periódicas, Valor absoluto e relativo de um período, 
Geratriz de uma dízima periódica, Geratriz de uma dízima periódica 
simples, Geratriz de uma dízima periódica composta, O verdadeiro valor de 
uma dízima periódica, Operações sobre as dízimas periódicas e Caracteres 
de convertibilidade 

07-Números 

Complexos 

Preliminares, Definições, Unidades de tempo, Redução de um número 
complexo a incomplexo, A unidade monetária inglesa, A unidade angular, 
Redução de um número incomplexo a complexo, Transformação de um 
número complexo em fração, Transformação de uma fração em um número 
complexo, Adição de números complexos, Subtração de números complexos, 
Multiplicação de números complexos, Medidas Inglesas de comprimento e 
Divisão de números complexos 

Fonte: Elaborado pela autora com base no livro Elementos de Matemática Jácomo Stávale, 
Primeiro Volume 1939. 
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A relação de conteúdos acima apresenta a parte de geometria, não 

abordada no livro de aritmética do autor Antônio Trajano. Na ocasião de 

realização das entrevistas, buscamos conhecer como eram trabalhados os 

conhecimentos matemáticos durante as aulas da disciplina. Os relatos de Ana 

Cardoso de Azevedo (D. Doninha) expõem alguns dados sobre o trabalho 

desenvolvido na disciplina Matemática: 

Eram aulas expositivas. Utilizava-se muito o quadro. O professor 
registrava conteúdos e questões no quadro e tentávamos resolver. 
Tínhamos que ter muita atenção nas aulas, porque a partir das 
anotações que fazíamos era que tínhamos material para estudar. [...] 
Essa parte era muito abstrata. Ele fazia desenhos no quadro. Por 
exemplo, desenhava uma circunferência e dividia, dando explicações, 
mas não levava nenhum material. Isso era raro. Quando eu estudei 
não foram utilizados esses artifícios que tornassem o conteúdo algo 
mais concreto que facilitasse o entendimento pra gente estudar. 
Depois, próximo a encerrar o curso, no estágio, tínhamos, por 
exemplo, aula de ciências, podíamos levar peixe vivo para explicar 
suas partes, a classe de animais a que pertencia e o estudante fazer 
suas próprias observações. [...] eles ensinavam. Mas não com materiais 
concretos. (Trecho da entrevista de Ana Cardoso de Azevedo). 
 

Quando questionada a respeito da preparação de materiais didáticos e 

recursos pedagógicos para o desenvolvimento do estágio, ela respondeu: “Era a 

gente quem fazia.” (Trecho da entrevista de Ana Cardoso de Azevedo). Sobre os 

instrumentos de avaliação, ela afirmou: “Eram provas e testes.” (Trecho da 

entrevista de Ana Cardoso de Azevedo). 

 Centrada numa cultura que abrigava aulas expositivas, os conhecimentos 

matemáticos eram em sua maioria trabalhados assim. A apresentação dos 

conteúdos contidos nos dois livros mencionados mantém-se numa sequência de 

assuntos seguidos de exercícios. Na obra de Trajano, ao abordar o conteúdo 

Medição, encontramos ilustrações conceituando linhas, retas, ângulos, figuras 

geométricas planas, alguns sólidos geométricos, etc. Nesse aspecto, representa 

um avanço nas demonstrações constantes nos compêndios didáticos. Como 

mencionado, essa composição com gravuras também é pertencente ao livro do 

autor Jácomo Stávale. Entretanto, não existe a utilização de ilustrações na parte 

que apresenta conteúdos de Aritmética. Por exemplo, frações que facilmente 

poderia ser incorporado imagens. Não há nenhuma. O que faz valer a fala de D. 

Ana Cardoso de Azevedo (D. Doninha), que menciona sobre tomar nota da 
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exposição do professor durante as aulas. Essas anotações certamente eram de 

grande valia para estudar a matéria. Especialmente, na ocasião das provas.  

 Ainda compondo nossa compreensão sobre a condução das aulas de 

matemática, acrescemos abaixo o depoimento da Srª Julinda Lima: 

Era dividido. Primeiro estudávamos Aritmética, depois Álgebra e 
depois Geometria. Não chamava matemática não. Era Aritmética, 
Álgebra e Geometria. [...] As aulas eram expositivas e no quadro 
negro. (Trecho do depoimento da Sr.ª Julinda Costa Silveira Lima, 
grifos nossos). 

Sobre as arguições: 

Tinham! Mas os exames eram provas orais e escritas. Não tinha como 
hoje esse negócio de unidades, não. Tínhamos provas todo mês, mas 
no final do ano tinha o exame de todos os conteúdos trabalhados. 
Sorteavam um ponto e o aluno realizava o exame oral. (Trecho do 
depoimento da Sr.ª Julinda Costa Silveira Lima, grifos nossos). 

Sobre os recursos didáticos e o livro de Jácomo Stávale, a depoente 
mencionou: 

Era só o quadro negro. Muito mais teórico do que prático. Era muito 
bom o livro. Explicava direito. [...] Ele passava uns problemas no 
quadro negro e a gente copiava e íamos respondendo. [...] Tinha 
régua, esquadro, compasso, transferidor, ele era tipo uma 
semicircunferência, né. Esse material era todo em madeira. [...] O 
professor tinha o esquadro grande de madeira que fazia no quadro e 
nós tínhamos o nosso para anotar no caderno. [...] Era pura teoria. [...] 
nas aulas de Psicologia tinha aquele material de Maria Montessori. 
Aqui na Escola Normal daqui, tinha aquele material todo. Tudo em 
madeira. Figuras geométricas. Inclusive eu utilizei. Porque meu 
estágio foi no jardim de infância. Eu me lembro muito do meu 
estágio utilizando esse material todo de Maria Montessori. [...] 
(Trecho do depoimento da Sr.ª Julinda Costa Silveira Lima, grifos 
nossos). 

 Gostaríamos de registrar que a depoente Sr.ª Julinda Costa Silveira Lima, 

como foi mencionado anteriormente, era ex-aluna do curso normal. Ao se 

formar, tornou-se professora normalista responsável por ministrar 

Administração Escolar e Estatística no curso normal e Matemática no curso 

ginasial. Numa pequena parte da conversa com a entrevistada, ela apresentou-

nos informações importantes sobre a formação normalista no âmbito da 

matemática, descrevendo a separação da abordagem dos conteúdos em 

Aritmética, Álgebra e Geometria – importante destacar que ela concluiu o curso 

na década de 1950, e desde 1931 a legislação já havia estabelecido a fusão dos 

ramos da matemática em nível secundário.  
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Corroborando com sua afirmação, trouxemos o depoimento de uma 

professora do município de Poções que foi aluna da Escola Normal de Caetité. 

“A professora Placídia Macêdo afirma que ‘as aulas de matemática eram 

algumas vezes por semana, modéstia à parte, não tinha aquela divisão como em 

muitos colégios por Caetité, [...]’” (MACÊDO, 2018 apud BRITO, 2019, p. 50). 

Fazendo uma comparação à forma como a Matemática era ensinada, em Poções 

como disciplina unificada e em Caetité de forma segmentada. Retomando a fala 

de D. Julinda Lima, ela prossegue relatando sobre o uso do material em 

madeira utilizado para exposição dos assuntos de Geometria. Elencou ainda a 

maneira como aconteciam as avaliações e a predominância do método 

expositivo e do uso do quadro negro no ensino de matemática. Destacou, 

também, que incorporou as contribuições da disciplina Psicologia para 

condução do estágio. E, por fim, relacionou os materiais pedagógicos de Maria 

Montessori que eram disponibilizados para utilização na ocasião do estágio 

docente.   

 Por meio deste depoimento, concluímos que o material montessoriano 

foi utilizado desde os anos iniciais da Escola Normal de Caetité, conforme 

demonstramos no capítulo anterior, sinalizados pelo anúncio de venda de 

livros didáticos no jornal A Penna: “O Método da Pedagogia Scientífica, pela 

doutora Maria Montessori”, além do registro da visita do governador da Bahia 

à Escola Normal de Caetité, publicado no Jornal A Penna, o qual cita os detalhes 

dos ambientes, salas e laboratórios, mencionando nesse texto, o uso do material 

montessoriano sobre o linólio das crianças. Por fim, a informação dada pelas 

depoentes que revelam o uso desses recursos já nos anos finais do nosso recorte 

temporal. Esses vestígios evidenciam que os métodos da escola nova nessa 

trajetória foram adotados, ainda que vários momentos o modelo tradicional de 

ensino se sobrepunha. Inclusive na forma em que as aulas aconteciam, sendo na 

maioria das vezes expositivas.  

Em relação ao que concerne aos saberes a ensinar e para ensinar no âmbito 

da matemática, dos quais desejamos evidenciar em nossas análises, importa 

mencionar que as disciplinas Aritmética, Álgebra e Geometria, muito embora, 

inicialmente representem um conjunto de saberes a ensinar, sua abordagem e 
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importância para o desenvolvimento das atividades, inclusive de outras 

disciplinas, demonstram a presença de elementos acerca dos saberes para 

ensinar.  

 Nesse contexto, podemos considerar que no processo formativo os 

professores em suas exposições disseminavam o ensino de matemática no 

sentido de favorecer não apenas a aprendizagem nesta área do saber, como 

também possibilitar a compreensão de outros componentes curriculares que 

necessitavam das habilidades e competências que esta matéria poderia fornecer 

para embasar os trabalhos de formação em disciplinas como Trabalhos 

Manuais, Desenho, Desenho e Caligrafia, Desenho e Artes Aplicadas, além da 

Estatística. 

A estrutura de saberes matemáticos que a Geometria fornecia, uma vez 

assimilados pelos alunos normalistas, favorecia o desenvolvimento de 

atividades de ensino dos componentes acima mencionados. Ainda relacionado 

à Estatística, a compreensão dessa matéria só era possível mediante a 

exploração efetiva dos conteúdos aritméticos. Dessa maneira, formava-se uma 

rede de saberes para ensinar adaptados conforme o planejamento e às 

necessidades formativas, na qual a matemática é pensada para atender além da 

sua necessidade disciplinar, mas especialmente, no sentido de nutrir e embasar 

a construção do conhecimento de forma sistemática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises até aqui apresentadas, permitem-nos conhecer os principais 

elementos que compunham o desenvolvimento educacional no campo da 

formação de professores da Escola Normal de Caetité-BA, especialmente no 

âmbito da Matemática. Nessa construção buscamos sistematizar resultados que 

respondem à questão: Quais os saberes a ensinar e para ensinar presentes na 

formação matemática dos discentes da segunda Escola Normal de Caetité-Bahia 

(1926-1961)? 

 Nessa relação, importa destacar que os saberes institucionalizados aos 

quais buscamos abordar e que consistem nos processos de profissionalização da 

formação do professor ao longo do período analisado, incorporam também 

outras áreas do conhecimento além da matemática e componentes afins, e que 

são de fundamental importância para formação de professores. Tais como: 

disciplinas Pedagogia, Psicologia e Metodologia que embasavam as práticas de 

estágio e, por conseguinte, a continuidade da docência. 

Nesse sentido, essa articulação de composição disciplinar, juntamente 

com a orientação pedagógica e de gestão correspondente a esse processo de 

formação do profissional docente, encaminha para uma relação na qual 

segundo Hofstetter e Schneuwly (2017, p. 131-132, grifos dos autores):  

[...] parece possível definir dois tipos constitutivos de saberes 
referidos a essas profissões: os saberes a ensinar, ou seja, os saberes 
que são os objetos do seu trabalho; e os saberes para ensinar, em 

outros termos os saberes que são as ferramentas do seu trabalho.   

Buscamos evidenciar a partir do conjunto de saberes a ensinar, a relação 

inerente nesse processo, relativas aos saberes para ensinar, que foi elaborada no 

sentido de elucidar o desenvolvimento do trabalho da Escola Normal de 

Caetité-BA, considerando aspectos referentes à influência política de variados 

períodos que reverberou na regulamentação e funcionamento do curso normal, 

atestando que em diferentes contextos históricos, os modos de conduzir a 

formação perpassavam pela cultura escolar, e se ampliavam na adaptação 

curricular para atendimento das determinações filosóficas e sócio-político-

culturais da época, num esforço de disseminar práticas sistematizadas que 

beneficiassem e qualificassem a função. 
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Para estudar tal objeto de pesquisa, foram necessárias várias ações 

envolvendo análise da produção de atas, revistas, jornais de circulação local, 

recebimento e envio de cartas e correspondências oficiais, fotografias, convites, 

livros de matrícula, livros de protocolo, livros de ponto, pasta de professores e 

alunos, livros de portarias e decretos, recursos didáticos, depoimentos, livros 

didáticos, impressos, entre outros. Os documentos analisados fazem parte em 

sua maioria do acervo da instituição que hoje recebe o nome de Instituto de 

Educação Anísio Teixeira e encontram-se armazenados na própria entidade.  

Outras fontes exploradas são dos acervos do Arquivo Público Municipal, 

de modo secundário, do Arquivo Público do Estado da Bahia, acervos privados, 

do repositório UFSC. Acessamos ainda, livros produzidos por memorialistas 

locais e resultados de pesquisas sobre a temática. A organização das 

informações contidas em tais documentos, juntamente com questões que 

emergiram nesse processo, obtidas inclusive por meio de depoimentos, 

possibilitaram a análise.  

O estudo das fontes indicadas permitiu compreender de que maneira 

uma instância educacional selecionou um conjunto de saberes a ensinar e para 

ensinar que colaboraram para intensificar e difundir práticas formativas 

orientadas, enquanto proposição, pelo modelo de ensino pedagógico da escola 

nova, adaptado às condições sertanejas, e que constituiu-se destaque por 

favorecer o desenvolvimento e a circulação de estratégias de ensino que  

promoveram a Escola Normal de Caetité, numa instituição que ofertava 

educação de qualidade no interior baiano, sendo referência na 

profissionalização do professor do ensino primário na primeira metade do 

século XX, na região do Alto Sertão da Bahia.  

Dessa forma, o estudo permitiu revelar aspectos da história da educação 

baiana e do desenvolvimento de práticas do ensino de matemática, evidenciado 

por meio desta escola, mais precisamente da região do Alto Sertão, ainda pouco 

investigados no Brasil, sobre como esses conhecimentos eram explorados e 

orientados, sobre os métodos de instrução na concepção e compreensão desse 

ramo das ciências, e especialmente, enquanto disciplina a ser ministrada para 

alunos que se tornariam futuros professores do ensino primário. 



212 

Nesse contexto, é interessante considerar os processos e decisões políticas 

que permitiram a instalação e funcionamento da unidade de ensino, 

rememorados na aquisição da Escola Normal de Caetité-BA, a qual a história 

evidencia que inicialmente, na gestão do governador do estado Dr. Joaquim 

Manoel Rodrigues Lima, foi criada por meio da Lei n.º 117, de 24 de agosto de 

1895, porém inaugurada em 03 de maio de 1898. Nesse sentido, Reis (2007, p. 

65) afirma que: “o curso tinha a duração de 04 anos e era destinado às moças. 

Diplomou três turmas, num total de 32 professoras, até o ano de 1903, quando 

seu funcionamento foi interrompido”.  

A suspensão e perda da Escola Normal, à época, foram decorrentes de 

posicionamentos políticos. Em 1903, o governador do estado da Bahia era Sr. 

Severino Vieira, que ao buscar apoio político de Caetité, procurou a família 

Teixeira. Esta por sua vez, não concordou em apoiá-lo por manter laços 

oposicionistas. Por isso, o então governo estadual decidiu retirar a unidade de 

ensino desta cidade, que “foi desativada pelo Decreto nº 215, de 29 de 

dezembro de 1903”, conforme afirma Oliveira (2012, p. 32). 

Questões políticas impediram o desenvolvimento de Caetité no início do 

século XX, e o núcleo dessas discussões fomentou na cidade gargalos por 

entraves e perdas. A principal delas foi a desativação da Escola Normal que a 

sociedade muito lamentou. Segundo Tanuri (2000, p. 65), essas são 

características comuns às primeiras escolas normais instituídas no Brasil e 

revela que “[...] tais escolas foram frequentemente fechadas por falta de alunos 

ou por descontinuidade administrativa e submetidas a constantes medidas de 

criação e extinção [...]”.  

Somente com a ascensão política vivenciada pela família Teixeira, 

especialmente pelo cargo ocupado por Anísio S. Teixeira de Diretor Geral de 

Instrucção da Bahia, se pode organizar a “[...] Lei nº 1.846, de 14 de agosto de 

1925, que aprovou uma nova Reforma do Ensino Público, bem como o Decreto 

nº 4.218, de 30 de dezembro de 1925, que regulamentou o ensino primário e 

normal” (OLIVEIRA, 2012, p. 29). A partir da implementação dessa lei e 

decreto, a cidade pode celebrar a ativação da Escola Normal de Caetité que foi 
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inaugurada em 21 de abril de 1926. Período que iniciamos a construção de 

nossas análises.  

Na apreciação dos momentos de atuação da Escola Normal de Caetité-

BA, destacamos as influências pedagógicas referentes à adoção da perspectiva 

de ensino da escola nova, que desde o início do seu funcionamento, até a data 

limite do nosso recorte temporal, permaneceu como modelo e linha de 

desenvolvimento de trabalho predominante. Mas, em relação à matemática, 

podemos perceber oscilações, como práticas de ensino que não seguiam o 

método intuitivo em alguns momentos e que admitiam a proposta tradicional, 

evidenciados, por exemplo, pela adoção de livros didáticos de autores de 

vertentes tradicionais como os Elementos de Arithmetica com numerosos 

exercícios por F.I.C. traduzido pelo Dr. Eugênio de Barros Raja Gabaglia e a 

coleção de Jácomo Stávale.  

A perspectiva profissional que se viu estabilizar tem significado amplo 

em termos de saberes profissionais, como a depoente Sr.ª Julinda Lima afirmou: 

“A formação era múltipla”. Queremos expor aqui que a habilitação era 

professor de ensino primário, mas as instruções, orientações e o conjunto de 

elementos que compunha a preparação docente possibilitava ao estudante 

construir, vivenciar e aprender conhecimentos diversos, como noções artísticas, 

noções de estatística, noções de medicina infantil, noções de agricultura, 

psicologia, pedagogia, didática, além do conjunto de matérias básicas que 

promoveram a formação de indivíduos com características interessantes de 

serem estudadas. Isso nos permitiu conjecturar, pesquisar e apresentar indícios 

de quais saberes constituíram essa formação. 

Analisando o desenvolvimento dos trabalhos com a Matemática, 

incialmente sua oferta ocorria em apenas dois anos do curso, que funcionava 

com um programa de formação compreendido em quatro anos letivos para o 

curso normal. Nessa trajetória, as relações de dependência dos conhecimentos 

matemáticos para o desenvolvimento do trabalho formativo, inclusive em 

outras disciplinas, foram sendo evidenciados. Esse fato foi sinalizado pelo 

primeiro professor da matéria, Sr. Jayme S. Teixeira que argumentou acerca da 

carga horária insuficiente para atender a formação do professor primário e que 
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deveria ser ampliada. Anos depois, os responsáveis pela organização curricular 

compreenderam esse equívoco e, devido alterações nas leis e decretos que 

normatizavam a estrutura do ensino normal, passou a ser ofertada em todas as 

séries desse curso. 

Nesse percurso, em relação aos saberes matemáticos, conjugava-se a 

Aritmética a ensinar e a Aritmética para ensinar que foi fundamental para 

formação do professor primário. Tais saberes se objetivaram e circularam por 

meio de variados documentos, desde a legislação que apresentava a perspectiva 

de ensino com a junção da aritmética, álgebra e geometria, a partir de 1931, 

numa só matéria denominada matemática, estabelecida pela Reforma Campos, 

mas que não influenciou na oferta dessa matéria na Escola Normal de Caetité,  

até as obras de autores como Antônio Trajano que reúne em seu livro saberes 

disciplinares de um único ramo da matemática numa abordagem que foi 

elaborada com a intenção de contemplar o método intuitivo.  

Nesse processo, a geometria também é um destaque. Esteve presente não 

apenas na realização dos trabalhos de ensino referentes à matemática, mas 

também no auxílio e desenvolvimento de tarefas formativas das matérias 

Desenho e Trabalhos Manuais. Observamos ainda, por meio de depoimentos e 

objetos geométricos em madeira que tivemos acesso, a sinalização de utilização 

do material montessoriano durante todo o período que corresponde ao nosso 

recorte temporal, demonstrando vestígios do alinhamento pedagógico que a 

escola concebia desde sua criação com modelo de ensino da escola nova.  

Além dos fatos expostos, a perspectiva de abordagem dos elementos da 

Geometria pode ser verificada ao explorarmos as papeletas de prática de ensino, 

nas quais as estudantes normalistas deixavam registradas quais ações e métodos 

utilizaram para realização de sua aula no ensino primário, atividade que 

consistia a prática de ensino. Esse documento registra a orientação e sinaliza a 

geometria sendo explorada mostrando à criança o objeto, conhecendo o todo, 

para gradativamente ir explorando suas partes, no qual os conhecimentos de 

Geometria Espacial antecedem a abordagem da Geometria Plana. 

Nesse período de vigência da Escola Normal de Caetité, embora a 

orientação pedagógica adotasse a perspectiva de ensino da escola nova, 
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identificamos também a presença do modelo de ensino tradicional se 

sobrepondo na maioria dos momentos. Sobre essa questão, notamos que alguns 

fatores podem amparar essa ação. Nos anos iniciais de funcionamento da escola 

a literatura Elementos de Arithmetica, com numerosos exercícios por F.I.C. 

traduzido pelo Dr. Eugênio de Barros Raja Gabaglia, utilizada na formação é 

um exemplo. Historicamente era um período de transição da orientação 

pedagógica tradicional para os modelos de formação da modernidade 

pedagógica. Por isso, algumas obras didáticas estruturadas de acordo com 

propostas pedagógicas consideradas ultrapassadas permaneciam sendo 

utilizadas.  

Compreendemos que a apropriação de novos elementos e formas de 

lecionar é um processo. Os professores das escolas normais do Estado da Bahia 

foram convidados a participar de cursos de férias, que o próprio Anísio Teixeira 

considerou serem importantes para que os docentes compreendessem melhor a 

nova proposta pedagógica, amplamente distinta do modelo anteriormente 

vigente na educação do país e que precisava ser difundida. 

Em vários momentos ficou explícita a adoção de elementos do modelo 

pedagógico tradicional para a abordagem da matemática, não apenas a nítida 

escolha das obras de Jácomo Stávale na década de cinquenta pelo professor 

catedrático de matemática Hieront Batista Neves, alinhando-se à perspectiva de 

ensino que seguia a orientação do rigor teórico e do método dedutivo desde o 

primeiro volume da coleção. Mas também, na forma em que os conteúdos eram 

trabalhados em sala de aula, que de acordo com os depoimentos, eram 

ministradas aulas expositivas com predominância da teoria, na qual as 

explicações eram registradas em quadro negro, com a adoção mínima de 

recursos que ilustrassem os conteúdos, salvo exceções em relação aos assuntos 

de Geometria. Por muitos anos a escola adotou a utilização da literatura do 

autor Antônio Trajano que buscou alinhar-se ao modelo pedagógico do método 

intuitivo. Contudo, o professor naquele momento decidiu aderir de forma clara 

uma abordagem pedagógica tradicional. 

Não apenas em relação à Matemática, mas ao que se refere à formação 

como um todo, os traços do tradicionalismo se sobrepondo à perspectiva de 
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ensino da escola nova percorreu todos os anos de preparação e 

profissionalização dos normalistas que por ali se instruíram. Parte dessas 

medidas podem ser percebidas no modelo avaliativo que em algumas situações 

expunha e constrangia o aluno. Outro aspecto tem relação com o contexto 

cultural e social da época. A exemplo, a separação das moças e rapazes dentro e 

nas imediações da escola. Os assentos na classe dividiam-se com rapazes à 

frente e moças atrás. Além de direcionar disciplinas específicas ao gênero 

feminino. O que de certo modo definia a função e o campo de atuação 

profissional da mulher. Dessa maneira, fica evidente o quão forte era a função 

moral em disciplinar, inculcar valores e comportamentos que não podemos 

omitir pertencerem ao modelo tradicional escolar e social. Além disso, 

incluímos nessa reflexão, considerarmos a possibilidade dos professores que 

lecionaram na Escola Normal de Caetité terem tido uma formação orientada na 

perspectiva pedagógica tradicionalista.  

Nesse sentido, ainda que a presença do tradicionalismo tenha marcado a 

formação, não significa dizer, que não houve esforços empreendidos para 

ampliar a reflexão sobre os métodos de ensino empregados e as tentativas de 

atender às instruções didático-metodológicas propostas pelo ensino 

escolanovista. A investigação revelou a ocorrência de um processo de 

amadurecimento e acolhimento parcial das inovações pedagógicas educacionais 

apresentadas pela escola nova e disseminadas no contexto nacional. Contudo, 

no âmbito da Escola Normal de Caetité, essas inovações foram sendo 

incorporadas e admitidas de uma maneira tímida, sem que arranhasse a visão 

disciplinar, moral, cultural e comportamental no ambiente escolar. O que 

resultou no convívio dessas duas tendências atuando naquele espaço de 

formação, provocados principalmente pela insuficiência de recursos humanos 

qualificados no modelo de ensino da escola ativa, bem como na incipiência de 

materiais didáticos elaborados no modelo de ensino proposto pela escola nova 

que pudessem facilitar a instrução e formação dos futuros professores.  

Passo a passo, o movimento de profissionalização foi impactando a 

elaboração dos conhecimentos. Em relação à Matemática, podemos concluir que 

a abordagem dessa ciência na formação dos professores normalistas de Caetité 
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abrangeu uma perspectiva do conjunto de saberes pertencentes às 

características do para ensinar. E na articulação com a Aritmética a ensinar, a 

Álgebra a ensinar e a Geometria a ensinar provindas do campo disciplinar 

matemático, transformadas pela cultura escolar, viria a constituir um saber 

profissional do professor primário daquele período. Tais processos de formação 

e transformação se deram pois, em momentos em que os próprios saberes 

estavam em constante evolução, conforme afirma Hofstetter e Schneuwly 

(2017), eles não são estáticos, prontos desde sempre aguardando o momento de 

serem integrados aos currículos. 

A Matemática passou à dimensão do para ensinar, constituindo-se pré-

requisito também para a compreensão e desenvolvimento de atividades 

relativas a outras disciplinas. Como exemplo, podemos destacar Administração 

Escolar e Estatística e Psicologia Educacional e Estatística que necessitavam da 

formação aritmética e dos artifícios algébricos para embasar a formação, mas, 

principalmente, porque as fontes nos permitiram interpretar que a Estatística 

tinha como função abordar atividades de gerenciamento escolar. Além disso, os 

exercícios dos componentes Desenho e Trabalhos Manuais necessitavam das 

instruções minuciosas da geometria. Por fim, essas importantes articulações 

nesse processo formativo fortaleceu e ampliou as ferramentas de preparação do 

profissional docente, sendo parte dos elementos que condicionaram à Escola 

Normal de Caetité, tornar-se referência no contexto de profissionalização do 

professor do ensino primário na região do Alto Sertão da Bahia. 

Sobre a orientação pedagógica predominante neste espaço escolar, 

consideramos Anísio Teixeira como o maior mentor responsável pelo desenho 

de ensino que as escolas baianas deveriam assumir naquele período. Sobretudo, 

no que tange à Escola Normal de Caetité, que por ser instalada em sua terra 

natal pode ter um significado singular. Em seu discurso inaugural, manifestou 

claramente orientação avessa à manutenção de uma educação pautada no 

tradicionalismo. Anunciou a chegada de novos tempos e com eles as mudanças 

relacionadas aos modelos pedagógicos de ensino até ali vigentes. Sinalizando a 

importância da implantação das orientações metodológicas defendidas pela 

escola nova, que valorizava a criança nessa formação, tendo, sobretudo, o 
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cuidado ao adotar essas medidas, para que essas crianças não fossem 

experimentos de uma nova metodologia.  

O trabalho educacional a ser desenvolvido na unidade escolar de Caetité, 

assumiu a tarefa de formar intelectualmente e moralmente educadores 

profissionais que atuariam na realidade sertaneja, rica de asperezas e inúmeros 

desafios. Contudo, o maior desses desafios durante esse processo consistiu em 

tornar a escola de Caetité um espaço minimamente apto a realizar formação 

condizente com os parâmetros previstos pelo novo programa, mediante uma 

realidade permeada por escassez de recursos de infra-estrutura, humanos, 

didáticos, financeiros e culturais comparados àqueles que ambientavam os 

cenários de grandes avanços educacionais que podiam evidenciar resultados 

promissores. 

Obviamente a realidade do interior baiano estava imensamente distante 

das transformações educacionais ocorridas nos grandes centros e, 

especialmente, em espaços escolares internacionais. Contudo, percebemos a 

ocorrência do que Anísio Teixeira intitulou como “Pedagogia Sertaneja”, que foi 

o resultado da adaptação das orientações do modelo pedagógico da escola 

nova, do processo de transição da abordagem de conteúdos nos manuais 

didáticos, adaptando-se ao novo modelo de ensino, da apropriação dessa nova 

forma de ensinar pelos educadores e da organização do conjunto para garantir 

a manutenção e a qualidade do ensino ofertado. 

Nesse processo, durante os anos iniciais de funcionamento da unidade 

escolar, identificamos características importantes no contexto de formação dos 

professores primários na Escola Normal de Caetité que mostram a circulação de 

ideias pedagógicas.  

A seleção das obras literárias que foram adotadas para o ensino possuía 

uma abordagem embasada principalmente na didática francesa. A pesquisa 

apontou circulação significativa dos livros da Congregação dos Irmãos da 

Instrução Cristã (Les Frères de l’Instruction Chrétienne – FIC) construídas por 

frades-professores no intuito de atender, conforme anuncia Valente (2007, 

p.177), “[...] o funcionamento das escolas cristãs espalhadas por toda França”. 

Como exemplo, fazem parte dessa relação obras como: Elementos de Arithmetica 
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com numerosos exercícios por F.I.C. e Elementos de Cosmographia por F.I.C., 

ambos, segundo Valente (2017), traduzidos pelo Dr. Eugênio de Barros Raja 

Gabaglia. E também os livros da FTD (Frère Théophane Durand), da 

Congregação Marista, Geographia Curso Elementar por F.T.D. e História Natural 

por F.T.D. 

A didática francesa e a literatura internacional faziam-se presentes não 

apenas nas matérias de formação básica, mas principalmente na abordagem de 

disciplinas metodológicas e pedagógicas. Como exemplos de algumas dessas 

literaturas, destacamos: Gramática Francesa por Tanty-Vasconcellos, Psychologia 

Experimental de Henri Pierón, Nouveau Manuel de Langue Française, Coura 

Moyen; Selecta de Autores Franceses por João Chère e O Methodo da Pedagogia 

Scientifica pela Doutora italiana Maria Montessori, entre outros. 

Por fim, consideramos o legado deixado pelo trabalho dos profissionais e 

discentes da Escola Normal de Caetité algo de real valor pedagógico e 

educacional que transformou a realidade sertaneja, disseminou conhecimentos 

e possibilitou uma profissão a muitas mulheres, muitas Marias como pudemos 

encontrar no álbum de formatura de 1956 e 1958, onde ser Maria era quase um 

“pré-nome” predominante e recorrente entre as alunas.  

Lembrando também da seriedade e compromisso que a escola assumiu, 

rompendo algumas barreiras, admitindo como segundo diretor um negro, 

professor Alfredo José da Silva, que por duas vezes assumiu essa cadeira, e que 

manteve sua vida profissional dedicada à Escola Normal de Caetité; ao ter o Dr. 

Edgar Pitangueira (primeiro diretor), compromissado em tornar efetivo e 

alcançável a aplicação do modelo de ensino da escola nova no desenvolvimento 

da formação, bem como em direcionar a cátedra docente a vivenciar os anseios 

e os sonhos que o próprio Anísio Teixeira desenhou para aquele ambiente 

educacional. A dimensão dessa obra não pode ser mensurada por um texto. 

Mas esperamos que por meio do nosso trabalho, uma mostra possa ao menos 

contribuir para elucidar e atribuir parte da sua tão importante herança. 
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ANEXO A – Álbum de formatura da Escola Normal de Caetité-BA 1956. 
 

Figura 01: Capa do álbum de formatura da Escola Normal de Caetité de 1956. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base no álbum de formatura da Escola Normal de Caetité-BA, 
ano de 1956. 
 
 

RELAÇÃO DE FORMANDOS DA ESCOLA NORMAL DE CAETITÉ-BA, ANO DE 1956 

01-Maria de Lourdes Santos Pereira; 32-Marília Adelina Castro Costa; 

02- Nadir Silva Lessa; 33-Maria Cardoso Castro; 

03-Evilásio Santana Gama; 34-Maria Conceição Mendes Silva; 

04-Oscar de Oliveira Alves; 35-Maria Cardoso de Castro; 

05-Ruy de Lima Vasconcelos; 36-Marina Ramos Pinto; 

RELAÇÃO DE MEMBROS HOMENAGEADOS NA FORMATURA DA ESCOLA 
NORMAL DE CAETITÉ-BA, TURMA DE 1956: 

01 - Prof.º Dr. Vanni Moreira Silveira Lima Paraninfo 

02 - O Divino Mestre Patrono 

03 - Turma Dr. Juscelino Kubitscheck 

04 - Prof.º Hélio Negreiros Homenagem Especial 

05 - Prof.º Dr. Alfredo José da Silva Grande homenagem 

06 - Prof.º Dr. João de Almeida Bulhões Honra ao mérito 

07 - Prof.º Dr. Clóvis Moreira da Cunha Honra ao mérito 

08 - Prof.ª Helena Lima Santos Inteligência e Cultura 

09 - Prof.ª Idalina Vieira Cardoso Preito de Amizade 

10 - Prof.ª Irany Públio Teixeira Mestra Insígne 

11 - Prof.ª Aída Silveira Mestra e amiga 

12 - Prof.ª Moema Dias Teixeira Bondade e justiça 

13 - Judith Moreira da Cunha Preito de Gratidão 

14 - Maria da Conceição Pontes Honra ao trabalho 

15 - Alvacyr de Brito Silva Dedicação e Carinho 
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06-Águeda Medrado Silva; 37-Marlene Fagundes Neves; 

07-Ana Pereira de Almeida; 38-Marly Cardoso Melo; 

08-Ana Rizério de Lima; 39-Maria de Lurdes Pires; 

09-Belaniza Moura Cambuí; 40-Maria Sarafina Dantas Teirxeira; 

10-Cecília Gumes Portella; 41-Natália Santana; 

11-Cremilda Fernandes Lessa; 42-Neide Fernandes Baleeiro; 

12-Camila Rute de Vasconcelos; 43-Neyde Pinho; 

13-Dalva Soares de Aguiar; 44-Nice Alves de Oliveira; 

14-Délia de Castro Costa; 45-Ruth Guimarães Tanajura; 

15-Darcy Bastos Barbosa; 46-Sônia Danúsia Meira; 

16-Dilma Gomes Fernandes; 47-Walkyria de Figueiredo Santos; 

17-Ermelinda Mirante; 48-Sulamita Abrêu Correia; 

18-Dolores Alves Silva; 49-Teresinha Leite Soares; 

19-Diva Azevêdo Dantas; 50-Thereza de Jesús Vasconcelos; 

20-Eunice Carlos Cotrim; 51-Maria Leonor Nogueira; 

21-Exupéria Moura Pires; 52-Maria de Lourdes Luz Ribeiro; 

22-Maria da Glória Rêgo; 53-Maria Olívia Ribeiro de Azevêdo; 

23-Eurídice da Rocha Gama; 54-Maria Stela Rodrigues Silva; 

24-Hilda Lima Vasconcelos; 55-Maria Zélia Cotrim; 

25-Ivanilde Ivo Junqueira; 56-Valmir de Oliveira Alves; 

26-Laurinda Silva Souza; 57-Wilma Sônia Teixeira Carvalho; 

27-Lia Moura de Castro; 58-Záira Gumes Cotrim; 

28-Linea Bezerra Lacerda; 59-Zélia Moreira Cunha; 

29-Lourdes Cardoso Novato; 60-Zenilda de Moura Rocha; 

30-Maria Amélia de Almeida; 61-Zildete de Moura Rocha; 

31-Maria Aída Ribeiro Cardoso; 62-Zilma Cardoso. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no álbum de formatura da Escola Normal de Caetité-BA, 
do ano letivo de 1956. 
 
Figura 02: Vanni Moreira Silveira Lima - Paraninfo do álbum de formatura da Escola Normal 

de Caetité de 1956. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 03: Patrono do álbum de formatura da Escola Normal de Caetité de 1956. 

Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 
 
 

Figura 04: Turma Juscelino Kubitscheck - álbum de formatura da 
Escola Normal de Caetité de 1956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 
 
 
 
 



248 

 
Figura 05: Hélio Negreiros - Homenagem especial do álbum de formatura da  

Escola Normal de Caetité de 1956. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]   
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 
 

Figura 06: Professores Alfredo José da Silva, João Almeida Bulhões e Clóvis Moreira da 
Cunha – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1956. 

 Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 07: Professoras Helena Lima Santos, Idalina Vieira Cardoso e Irany Públio Teixeira – 
álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1956. 

Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 

Figura 08: Professoras Aída Silveira, Moema Dias Teixeira e Judith Moreira da Cunha – 
álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1956. 

Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 09: Professoras Maria da Conceição Pontes, Alvacyr de Brito Silva – álbum de 
formatura da Escola Normal de Caetité - 1956. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 
 

Figura 10: Formandos (as) – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1956. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 11: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1956. 

 Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 

Figura 12: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1956. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 13: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1956. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 
Figura 14: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1956. 

Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 15: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1956. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 
 

Figura 16: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1956. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 17: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité – 1956. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 

Figura 18: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité – 1956. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 19: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1956. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 
 

Figura 20: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1956. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 21: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1956. 

Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 

 

Figura 22: Formandas– álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1956. 

Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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ANEXO B – Álbum de formatura da Escola Normal de Caetité-BA, turma de 
1958. 
 

Figura 23: Capa do álbum de formatura da Escola Normal de Caetité de 1958. 

Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 

RELAÇÃO DE MEMBROS HOMENAGEADOS NA FORMATURA DA ESCOLA 
NORMAL DE CAETITÉ-BA, TURMA DE 1958: 

01-Contra capa: Turma Prof.º Hélio Negreiros 

02- D. José Pedro Costa Patrono 

03-Prof.ª Belaniza Lima Paraninfa 

04-Prof.º Vanni Moreira Silveira Lima Homenagem Especial 

05-Prof.º Antônio de Meirelles Grande homenagem 

06-Prof.ª Amanda Rodrigues Lima Tanajura Honra ao mérito 

07-Prof.º Clóvis Moreira da Cunha Mestre Insígne 

08-Prof.ª Alena Machado Pereira Souza Mestra Insígne 

09-Prof.ª Aída Moreira Silveira Preito de Justiça 

10-Prof.ª Irani de Castro Muniz Teixeira Bondade e Compreensão 

11-Prof.ª Julinda Costa Silveira Lima Dedicação e Amizade 

12-Prof.ª Celina Teixeira Rodrigues Lima Preito de Gratidão 

13-Prof.ª Maria Conceição Ramos Pontes Inteligência e Cultura 

14-Prof.ª Idalina Vieira Cardoso  Honra ao trabalho 

15-Prof.º Ubaldo Silveira Souza Dedicação e Carinho 

16-Prof.ª Clotilde R. L. Koehne  Preito de Amizade 

17-Prof.º Pe. Homero Leite Meira Preito de Amizade  

18-Profª. Alice R. L. Koehne Mestra e Amiga 

19- Haroldo Luiz Cardoso Gumes Orador oficial 

20-Maria Celeste Medrado Bomfim Oradora à Paraninfa 

Fonte: Elaborado pela autora com base no álbum de formatura da Escola Normal de Caetité-BA, 
ano de 1958. 
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RELAÇÃO DE FORMANDOS DA ESCOLA NORMAL DE CAETITÉ-BA, ANO DE 1958 

01-Airam Teixeira Matos; 24-Josefina Magalhães Ramos; 

02-Abília da Silveira Guedes; 25-Lucilia Domingues de Souza 

03-Celita Cotrim Silva; 26-Leone Aparecido Públio 

04-Cleusa Augusta Correia; 27-Maria Tereza Azevedo  

05-Cremilda Luzia Gottschall Chaves; 28-Marlene Teixeira Mattos; 

06-Dalva Alves Pereira; 29-Maria Helena de Sousa; 

07-Dagmar Elvira de Jesus; 30-Maria Stela de Oliveira; 

08-Dilma Lacerda Ramos; 31- 

09-Dirce Rodrigues da Silva; 32- 

10-Edite Almeida Marques; 33-Maria da Glória Neves; 

11-Edna Rose dos Santos; 34-Maria Natividade Vilares Ramos; 

12-Elsa Maria Fernandes; 35-Maria da Glória Ribeiro; 

13-Eudite Silva Lessa; 36-Maria Rute Martins; 

14-Eleyce Santos Lôbo; 37-Maria Terezinha Cotrim Silva; 

15-Emília Fausta Cotrim; 38-Nilza Silva Lima; 

16-Flôr de Lisce Cardoso e Silva; 39-Natalina Oliveira Lima; 

17-Glória Gomes; 40-Solange Carvalho Lemos; 

18-Helena Azevedo Silveira; 41-Terezinha Pimenta de Castro; 

19-Ivone Arruda Públio; 42-Vera Lúcia Lédo Rocha; 

20-Irma Silveira Azevedo; 43-Vilma Bastos Barbosa; 

21-Irani Pereira Lopes; 44-Verbena Mendes Luz; 

22-Iara Gumes Fernandes; 45-Zenaide Honória da Silva; 

23-José Abreu Magalhães; 46-Zuleide Silveira Sousa. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no álbum de formatura da Escola Normal de Caetité-BA, 
ano de 1958. 

 

Figura 24: Contra-capa do álbum de formatura da Escola Normal de Caetité-BA ano de 1958. 

Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 25: Patrono do álbum de formatura da Escola Normal de Caetité-BA, ano de 1958. 

Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
 
 
 

Figura 26: Paraninfa do álbum de formatura da Escola Normal de Caetité-BA, ano de 1958. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 27: Prof.º Antônio de Meirelles e Prof.ª Amanda R. L. Tanajura do álbum de 
formatura da Escola Normal de Caetité-BA, ano de 1958. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 
 

Figura 28: Prof.º Clóvia M. da Cunha, Prof. ª Alena M. P. Souza e Prof.ª Aída M. Silveira  
do álbum de formatura da Escola Normal de Caetité-BA, ano de 1958. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 29: Prof.ª Irani de C. M. Teixeira, Prof. ª Julinda C. S. Lima e Prof.ª Celina T. R. Lima 
do álbum de formatura da Escola Normal de Caetité-BA, ano de 1958. 

Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
 
 
 

Figura 30: Prof.ª Maria C. R. Pontes, Prof. ª Idalina V. Cardoso e Prof.º Ubaldo S. Souza do 
álbum de formatura da Escola Normal de Caetité-BA, ano de 1958. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 31: Prof.ª Clotilde R. L. Koehne, Prof.º Pe. Homero L. Meira e Prof.ª Alice R. L. 
Koehne do álbum de formatura da Escola Normal de Caetité-BA, ano de 1958. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 
 
 

Figura 32: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1958. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 33: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1958. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 
Figura 34: Formandas– álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1958. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 35: Formandas– álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1958. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 
 

Figura 36: Formandas– álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1958. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 37: Formandos (as) – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1958. 

Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 
 
 

Figura 38: Formandos (as) – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1958. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 39: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1958. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 
 

Figura 40: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1958. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 41: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1958. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 

 
 

Figura 42: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1958. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 
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Figura 43: Formandas – álbum de formatura da Escola Normal de Caetité - 1958. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Julinda Costa Silveira Lima. 


