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RESUMO 
 

Esta dissertação apresenta os resultados da pesquisa de mestrado, que analisou 
historicamente o ensino de Matemática no Grupo Escolar Adélia da Matta na 
cidade de Ipiaú – BA, nos anos entre 1960 e 1990. Esse recorte temporal deve-se 
ao período de implantação do grupo escolar pesquisado até a sua extinção. O 
objetivo deste estudo foi identificar o desenvolvimento do ensino de matemática 
ao longo da existência da instituição supracitada. Aportados nos referenciais 
teórico-metodológicos da História Cultural e da Cultura Escolar, nos valemos de 
diversas fontes, como livros de Atas, mapas de aproveitamento, diários de classe, 
relatórios, leis educacionais locais, históricos de ex-alunos que foram localizados 
nos arquivos da instituição pesquisada, na Secretaria Municipal de Educação de 
Ipiaú, na Câmara Municipal de Vereadores do município de Ipiaú –BA. Outras 
fontes foram obtidas através de entrevistas com ex-alunos, ex-professores, ex-
diretora, visando compreender como o ensino de matemática foi apropriado e 
responder ao seguinte problema de pesquisa: como era desenvolvido o ensino de 
Matemática no Grupo Escolar Adélia da Matta situado na cidade de Ipiaú-BA, 
no período compreendido entre 1960 e 1990? Os resultados obtidos indicam que 
o Grupo Escolar Adélia da Matta foi umas das primeiras instituições públicas de 
ensino da cidade tendo surgido em um contexto educacional precário. As 
análises realizadas apontam a permanência conteudísta e metodológica, sendo 
que o ensino de matemática nessa instituição era baseado nas quatro operações 
matemáticas básicas, no uso da tabuada de cor e na prática de castigos físicos e 
simbólicos, que eram utilizados e naturalizados como fatores disciplinadores. 

 
Palavras –chave: Ensino da Matemática; História da Matemática; Grupo Escolar; 

Cultura Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
 

 
 

ABSTRACT 
  

This dissertation presents the results of the master's research, which 

historically analyzed the teaching of Mathematics at the Adélia da Matta School 

Group in the city of Ipiaú – BA, in the years between 1960 and 1990. This time 

frame is due to the period of implementation of the school group researched until 

its extinction. The aim of this study was to identify the development of 

mathematics teaching throughout the existence of the aforementioned 

institution. Based on the theoretical-methodological references of Cultural 

History and School Culture, we used various sources, such as Minutes books, 

achievement maps, class diaries, reports, local educational laws, past-students' 

histories that were located in the archives of the researched institution, at the 

Municipal Education Secretariat of Ipiaú, at the Municipal Council of the 

municipality of Ipiaú –BA. Other sources were obtained through interviews with 

former students, former teachers, former principal, in order to understand how 

the teaching of mathematics was appropriated and to answer the following 

research problem: how was the teaching of mathematics developed at Grupo 

Escolar Adélia da Matta located in the city of Ipiaú-BA, in the period between 

1960 and 1990? The results obtained indicate that Grupo Escolar Adélia da Matta 

was one of the first public educational institutions in the city, having emerged in 

a precarious educational context. The analyzes carried out point to the content 

and methodological permanence, and the teaching of mathematics at this 

institution was based on the four basic mathematical operations, on the use of the 

color table and on the practice of physical and symbolic punishment, which were 

used and naturalized as disciplinary factors. 

 
 

Keywords: Teaching of Mathematics; History of Mathematics; School 

Group; School Culture 
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INTRODUÇÃO 

 
A presente pesquisa, intitulada O ensino da matemática no Grupo Escolar 

Adélia da Matta em Ipiaú –BA (1960-1990): uma investigação histórica, versa   sobre o 

ensino de matemática difundido na referida instituição de ensino. É o resultado 

da minha trajetória acadêmica,  que foi desenvolvida no Programa de Pós-

graduação em Educação Científica e Formação de Professores (mestrado 

acadêmico) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e se 

constituiu em mais uma pesquisa construída no âmbito do Grupo de Estudos em 

Educação Matemática (GEEM)1, que atua na mesma universidade, mais 

especificamente, nas perspectivas do projeto “O ensino de Matemática no Curso 

Primário no Estado da Bahia:  a caracterização de um percurso”2. 

Até chegarmos a essa versão, recebemos muitas críticas construtivas 

durante as disciplinas cursadas no PPG-ECFP, por meio das contribuições dos 

docentes e colegas de turma, mas, sobretudo, dos membros do GEEM  e do meu 

orientador que, com seus olhares atentos e experientes no campo da História da 

Educação Matemática, trouxerem riquíssimas inferências que foram 

fundamentais para o desenho da pesquisa, da definição do objetivo,  do percurso 

teórico-metodológico até à chegada  nas considerações finais. 

O GEEM, ao longo dos últimos 16 anos, vem promovendo investigações 

no campo da Educação Matemática, que envolvem sobre a História do Ensino da 

Matemática e sobre a Formação de Professores e Tecnologias  da Informação e 

Comunicação, buscando viabilizar o intercâmbio de experiências, a análise e a 

discussão sobre as pesquisas e ações de extensão desenvolvidas em diversas 

áreas da Educação, destacando a influência dessas na prática da docência, junto 

aos estudantes dos cursos de licenciatura, aos docentes e escolas de Educação 

Básica, tendo como objetivo também divulgar e discutir processos de produção 

da pesquisa entre professores do Ensino Fundamental, Médio e Superior, 

discentes de Graduação e Pós-Graduação.  

                                                 
1http://geem.mat.br 
2 CNPq edital 4/2013 Processo 4904/203-0 
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Dentre as pesquisas de Teses e Dissertações relacionada a História do 

Ensino de Matemática concluída pelo GEEM, podemos destacar: “A trajetória e 

a contribuição dos professores de matemática para a modernização da 

matemática nas escolas de Vitória da Conquista e Tanquinho (1960-1970)3”, “ A 

Transição do Clássico para o Moderno: O Ensino de Matemática no Colégio 

Taylor –Egídio no Município de Jaguaquara –BA (1950-1969)4”, “O Ensino de 

Desenho e Geometria para a Escola Primária na Bahia (1835-1925)5”, “Uma 

História do Ensino de Aritmética em Jequié, Poções e Vitória da Conquista-Bahia 

(1936-1980): inter-relações entre a Cultura Escolar, Política Educacional e Prática 

Educativa6”, “O Ensino do  Desenho Livre e sua Relação com a Matemática na 

Escola Primária em Vitória da Conquista – BA e Salvador – BA (1925-1982)7”, “O 

Ensino da Matemática nos Grupos Escolares no município de Aiquara-BA (1965-

1985): Documentos, Narrativas, e Perspectivas sobre a História8”, “A Cultura 

Escolar do Ensino de  Matemática nos Anos Iniciais : um panorama nos Grupos 

Escolares em Anagé, Brumado e Guanambi – Bahia (1938-2000)9” e a tese de 

doutorado “A Matemática Escolar no “Ginásio do Padre” em Vitória da 

Conquista (1936-1960)”10.  

Outras importantes publicações desenvolvidas no GEEM a exemplo do 

“Documentos Escolares: fontes para a pesquisa em História da Educação 

                                                 
3 SANT’ANA, I. P. A trajetória e a contribuição dos professores de matemática para a 
modernização da matemática nas escolas de Vitória da Conquista e Tanquinho (1960-1970). 2011.  
4GOMES, Malú Rosa Brito. A Transição Do Clássico Para O Moderno: O Ensino De Matemática 
No Colégio Taylor-Egídio No Município De Jaguaquara – Ba (1950-1969) 
5D’ESQUIVEL, Márcio Oliveira. O Ensino De Desenho E Geometria Para A Escola Primária Na 
Bahia (1835- 1925). 
6SOARES, Tatiana Silva Santos. Uma História Do Ensino De Aritmética Em Jequié, Poções E 
Vitória Da Conquista-Bahia (1936-1980): Inter-Relações Entre A Cultura Escolar, Política 
Educacional E Prática Educativa. 
7SANTOS, Emanuel Silva. O Ensino do Desenho Livre E Sua Relação Com A Matemática Na 
Escola Primária Em Vitória da Conquista-BA E Salvador-BA (1925-1982): Uma Compreensão 
Histórica.  
8SANTOS, Zenildo. O Ensino Da Matemática Nos Grupos Escolares No Município De 
Aiquara/Ba (1965-1985): Documentos, Narrativas E Perspectivas Sobre A História. 
9AMARAL, Rosemeire Dos Santos Amaral. A Cultura Escolar Do Ensino De Matemática Nos 
Anos Iniciais: Um Panorama Nos Grupos Escolares Em Anagé, Brumado E Guanambi – Bahia 

(1938-2000).  
10 SANT’ANA, I. P. A Matemática Escolar no “Ginásio do Padre” em Vitória da Conquista (1936-
1960). 

http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2017/03/zMALU.pdf
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2017/03/zMALU.pdf
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2017/03/marcio2.pdf
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2017/03/marcio2.pdf
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2018/07/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Emanuel.pdf
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2018/07/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Emanuel.pdf
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2018/07/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Emanuel.pdf
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2019/06/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-Zenildo-final.pdf
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2019/06/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-Zenildo-final.pdf
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2019/06/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-Zenildo-final.pdf
http://www2.uesb.br/ppg/ppged/wp-content/uploads/DISSERTACAO-ROSEMEIRE-AMARAL.pdf
http://www2.uesb.br/ppg/ppged/wp-content/uploads/DISSERTACAO-ROSEMEIRE-AMARAL.pdf
http://www2.uesb.br/ppg/ppged/wp-content/uploads/DISSERTACAO-ROSEMEIRE-AMARAL.pdf
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Matemática (SANT’ANA, 2014) e do “Saberes Elementares de Matemática na 

Bahia: currículos e programas de ensino” (1895-1925) (D’ESQUIVEL et al, 2014), 

“Ensino da Matemática Escolar: Colégio Batista Conquistense” 

(SANTANA,2014), dentre outros, compõem um rico e importante acervo que 

muito auxilia as pesquisas sobre a História do Ensino de Matemática. 

A Bahia, que é o estado da região nordeste com maior extensão territorial 

e com maior população, experimentou um processo de organização educacional 

de maneira distinta. Reconhecidamente, os estudos supracitados nos ajudam a 

entender como as disparidades educacionais foram construídas em nosso Estado, 

mais especificamente na região sudoeste da Bahia. 

O desenvolvimento educacional de Ipiaú-BA se assemelha com a de 

muitos municípios interioranos, conforme demostram os estudos relacionados 

acima. Caracterizando-se por uma organização da educação tardia, com poucos 

investimentos públicos e que atendia uma parcela populacional bastante 

reduzida. 

Nesse sentido, investigar a história da educação e, especialmente, a 

História do Ensino da Matemática de mais um município do interior da Bahia, 

faz parte do contexto da nossa pesquisa, em que buscamos conhecer 

historicamente o ensino de matemática no Grupo Escolar Adélia da Matta da 

cidade de Ipiaú na Bahia, no período compreendido entre 1960-1990. A escolha 

desta instituição se deve ao fato dela ser o primeiro grupo escolar implementado 

no município. Outras instituições de ensino públicas e privadas de ensino já 

funcionavam.  Nossas investigações apontam ser o Grupo Escolar Adélia da 

Matta o primeiro a entrar em funcionamento com a nomenclatura “Grupo 

Escolar” 

Por meio das análises das fontes documentais, a exemplo de um histórico 

escolar localizado no acervo da instituição pesquisada, identificamos que o 

Grupo Escolar Adélia da Matta foi fundado em 06 de maio de 1961, pelo governo 

do Estado da Bahia, sendo municipalizado pelo poder público em 29 de setembro 

de 1999.  

Souza (2019) afirma que desde meados do século XX até os dias atuais, a 
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história de instituições escolares tem se destacado na História da Educação, 

constituindo-se como campo, isso devido às características excepcionais, 

pioneiras e de relevância dessas instituições. Nesse sentido, a autora afirma que 

“a história dos grupos escolares vem sendo um tema novo, visando reconfigurar 

o lugar da escola primária na história das instituições educativas e redefinindo 

novos objetos, questões de pesquisa e conceitos” (SOUZA, 2019, p. 02). 

Ao se escrever uma história da matemática no ensino primá, é comum 

considerar-se que o ensino de matemática nos primeiros anos escolares em 

épocas passadas refere-se a uma pedagogia tradicional, ficando com a impressão 

de que não há transformações durante décadas e décadas no ensino (VALENTE, 

2016, p. 11). O autor destaca ainda que: 

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

 
Valente (2016) enfatiza as ideias equivocadas difundidas ao longo do 

tempo sobre o ensino de matemática no primário, como se as novas práticas 

surgissem somente recentemente e que no passado sempre se ensinou da mesma 

forma. O autor afirma que “uma análise mais cuidadosa do passado do ensino 

de matemática – da história da educação – revela, ao contrário, vários 

movimentos e propostas que se distanciam do rótulo escola tradicional” 

(VALENTE, 2016, p. 12). 

Partindo desse pressuposto, investigar como foi se desenvolvendo o 

ensino da matemática no primeiro Grupo Escolar do município de Ipiaú –BA, 

visará responder à seguinte questão: como o ensino da matemática foi 

desenvolvido no Grupo Escolar Adélia da Matta no período compreendido entre 

1960-1990?  

Acreditamos que as pesquisas sobre a criação dos Grupos Escolares no 

Brasil são de grande importância para compreendermos sua relação com o 

desenvolvimento no Ensino Primário no Brasil, possibilitando ao pesquisador 

entender as diversas mudanças e transformações educacionais, contextualizando 
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com os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais de dada época. Assim 

sendo, todo estudo histórico na área educacional traz reflexões que somadas com 

atitudes, proporcionam reformas e inovações no âmbito da educação. 

Por compreender a importância dos estudos históricos, além de investigar 

como era o ensino da matemática nessa instituição, procuraremos também 

conhecer as práticas culturais que ocorriam no interior dessa escola, o que nos 

dará uma dimensão de como a Cultura Escolar foi e é importante para a 

compreensão de como o ensino da matemática foi desenvolvido e apreendido. 

Nesse processo, nos apoiaremos nos aportes teóricos de Dominique Julia (2001) 

e Roger Chartier (1991). 

A Cultura Escolar, de acordo com Dominique Julia (2001), não pode ser 

entendida desvinculada das relações com as outras culturas que lhe são 

contemporâneas em cada período histórico. Para o referido autor, a Cultura 

Escolar pode ser entendida da seguinte forma:  

[...] 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). 
(JULIA, 2001, p. 10). 

 

Corroborando com o excerto acima, Diana Vidal (2005), ao se apropriar do 

conceito de Cultura Escolar difundido por Julia, indica que a interpretação dessa 

categoria possibilita uma apreciação das mudanças manifestas não apenas como 

“uma cultura conformista ou conformadora, mas rebelde ou subversiva, 

resultante de apropriações docentes e discentes do arsenal disponibilizado pela 

escola no seu interior, evidenciadas pelas práticas” (VIDAL, 2005, p. 45). 

Uma outra importante ideia trazida por Vidal (2009) é que os estudos 

sobre a Cultura Escolar ajudam na compreensão sobre o entendimento e 

funcionamento interno da instituição escolar, o que obrigatoriamente força uma 

revisão histórica das relações entre Escola, Sociedade e Cultura. Afirma ainda 

que a Cultura Escolar é uma ferramenta importante para explorar o passado e o 
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presente da escola na sua relação com a sociedade e a cultura, relação essa nem 

sempre pacífica, que envolve jogo de poder e que, por muitas vezes, revelam as 

contradições sociais. 

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

Cultura Escolar pode ocorrer a partir de três eixos: o estudo das normas e das 

finalidades que regem a escola; a interpretação do papel da profissionalização do 

professor; e análise dos conteúdos ensinados e das práticas escolares. 

Nesse sentido para entender a História da Cultura Escolar que circulava 

no interior das instituições escolares é preciso compreender como os professores 

e educandos se apossaram das normas e conhecimentos, assim como acontece 

com as outras culturas.  

As pesquisas relacionadas com o desenvolvimento e implantação dos 

Grupos Escolares e o Ensino de Matemática vêm colaborar na perspectiva da 

construção histórica do ensino em épocas e contextos distintos, em que as 

mudanças na educação, a organização e reorganização do currículo e programas 

de ensino têm ligação direta com as transformações que ocorreram na história da 

cultura escolar, sendo que a escola é o ambiente fértil que reflete essas mudanças. 

Na construção do nosso referencial teórico, encontramos em Souza (1998, 

2006, 2008), Vidal (2006) e Faria Filho (1996) estudos que analisaram a fundo a 

criação dos Grupos Escolares no Brasil e suas finalidades para o projeto de 

modernização da sociedade brasileira.   

Por se tratar de uma pesquisa do tipo histórica, os caminhos percorridos 

envolveram a busca e a interpretação de documentos oficiais localizados na 

Câmara Municipal de Ipiaú, bem como, em fontes respaldadas em Atas (reuniões 

e exames), cadernetas, boletins, mapas de aproveitamento, fotos, relatórios, entre 

outras informações que foram localizados no Grupo Escolar estudado.  

   Outras fontes foram encontradas e consultadas no acervo físico e digital 

do GEEM, onde constam importantes produções acerca da História do Ensino de 

Matemática do ensino primário de diversas cidades do interior da Bahia, além de 

legislações educacionais. Essas fontes analisadas foram fundamentais para 

entender o contexto histórico que antecederam a implantação dos grupos 
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escolares em nosso estado. 

Como instrumentos para a coleta de dados, aplicamos entrevistas 

semiestruturadas com depoentes que passaram pela instituição pesquisada em 

momentos e funções diversas. Os entrevistados foram identificados com nomes 

fictícios para assegurar o anonimato. As entrevistas concedidas muito 

colaboraram com as análises e compreensões do contexto educacional, sócio-

histórico e cultural dentro do período demarcado da nossa pesquisa. Nesse 

sentido, organizamos a dissertação, conforme apresentado a seguir.  

O primeiro capítulo aborda o contexto histórico da criação dos Grupos 

Escolares no Brasil, enfocando a contribuição destes para a modernização do 

ensino primário no nosso país. Em seguida, focalizamos a implementação dos 

Grupos Escolares na Bahia e as mudanças no ensino primário por meio das 

legislações que ocorreram em larga escala na Bahia. 

No segundo capítulo, trazemos uma retrospectiva histórica do processo 

de emancipação política administrativa da cidade de Ipiaú, com o propósito de 

situar os leitores para o lócus da pesquisa. Nele também realizamos um 

levantamento histórico dos documentos inventariados acerca da organização da 

Educação Municipal de Ipiaú, e para finalizar, a história de alguns elementos 

culturais que fizeram e ainda fazem parte da identidade do povo ipiauense.  

O terceiro capítulo é dedicado a história do Grupo Escolar Adélia da 

Matta. Nele trazemos as práticas do ensino de matemática com as análises dos 

registros documentais e dos depoimentos obtidos por meio das entrevistas 

realizadas.  

O quarto capítulo apresenta os aspectos relacionados à formação de 

professores que atuaram no grupo escolar pesquisado. Nele também, elencamos 

os elementos da Cultura Escolar desenvolvidos no interior da instituição. Os 

indícios das práticas culturais foram encontrados nos documentos analisados, 

bem como nas entrevistas realizadas. O referido capítulo está dividido em três 

seções, sendo que abordamos, na primeira delas, a formação dos professores que 

aturam no grupo escolar Adélia da Matta; na seção seguinte, trazemos o ensino 

religioso e as práticas culturais; e por fim, apresentamos as festas que faziam 
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parte das tradições culturais do Grupo Escolar investigado. 

Nas considerações finais apresentamos o caminho percorrido para a 

constituição do triângulo: estudo e análise das fontes, resposta ao 

questionamento da pesquisa e os resultados obtidos. 
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CAPÍTULO I - A CRIAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES NO 
BRASIL: UMA BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA DA SUA 

IMPLEMENTAÇÃO E IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO 
PRIMÁRIO 

 

A implantação dos Grupos Escolares no Brasil começou no final do século 

XIX, devido às necessidades de mudanças na educação, diante de um projeto 

político republicano, que tinha como intenção oferecer uma educação que 

abrangesse todas as classes sociais (ARANHA,2006). Nesse contexto, de acordo 

com Souza (1998, p. 30): 

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

 

 Os Grupos Escolares foram relevantes para modernizar o ensino primário 

brasileiro. O contexto econômico, social e cultural da época da sua criação, exigia 

o atendimento às novas demandas da sociedade, já que o país estava vivenciando 

um período de grandes transformações.  

Considerando a contribuição dos Grupos Escolares para implantação das 

escolas primárias no Brasil, ao longo do século XX, Souza e Faria Filho (2006) 

destacam a relevância das pesquisas históricas referentes a essas instituições de 

ensino: 

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

Escolares, Souza e Faria Filho (2006, p. 24) indicam que “é preciso reconhecer a 

relevante contribuição que os estudos históricos sobre os grupos escolares têm 

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

Encontramos em Aranha (2006) estudos que apontam que a educação 

brasileira na época do império era marcada pelo seu caráter essencialmente 

elitista e discriminador.  

Outra característica da educação brasileira desse período, apontada por 

Aranha (2006), é o fato de que, para não terem seus filhos “misturados” com 

alguns poucos filhos de trabalhadores que frequentavam escolas públicas, as 

famílias mais abastadas contratavam professores particulares, sem vínculo com 

o Estado, para lecionarem em suas residências, viabilizando, assim, um ensino 

que ia além da leitura, escrita e contagem, como o que era oferecido aos filhos 

das classes populares. 

Com uma maioria da população formada por escravos, os governantes 

brasileiros não tinham projetos que abarcassem essa parcela significativa de 

pessoas, atendendo apenas o interesse das elites dominantes, com o objeto claro 

e definido: a manutenção daquele modelo de sociedade.  

Esse cenário educacional no Brasil só começou a mudar quando os ares 

republicanos começam a soprar em nossas terras. A Proclamação da República 

ocorreu no ano de 1889. Com ela, nasceu um projeto de Brasil mais moderno e 

promissor, com mudanças nas áreas econômica, política e social.  

Para atender às novas necessidades mercadológicas, era preciso formar 

um novo homem que pudesse servir aos interesses da produção industrial. Esse, 

deveria ser conhecedor dos seus deveres cívicos e morais, e que sobretudo, ser 

produtivo a nação (SOUZA, 1998). Dessa forma, a educação popular: 

Passa a ser considerada um elemento propulsor, um instrumento 
importante no projeto prometéico de civilização da nação 
brasileira. Neste sentido, ela se articula com o processo de 
civilização da nação brasileira rumo aos avanços econômico, 
tecnológico, científico, social, moral e político alcançados pelas 
nações mais adiantadas, tornando-se um dos elementos 
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dinamizadores dessa evolução. (SOUZA, 1998, p.27) 

 
Inspirado em países mais desenvolvidos e prósperos, os republicanos 

desejavam uma educação que garantisse a ordem e o progresso da sociedade 

brasileira e, seguindo essa perspectiva, buscava-se uma reorganização do ensino 

nos modelos que eram aplicados em nações tidas como civilizadas.  

Monteiro (2017) aponta que foi durante o período republicano que as 

discussões educacionais brasileiras tomaram outros rumos. A reestruturação 

político-administrativa empreendida no final do século XIX constituiu um novo 

modelo de Estado, mais moderno e democrático, que seguia o esboço de alguns 

países europeus. Ainda de acordo com a autora, os ideários de liberdade, 

igualdade e fraternidade, herdados da Revolução Francesa, precisavam dialogar 

e se contrapor com as desigualdades históricas em nosso país, ao tempo que se 

deveria “respeitar” as diferenças dos individuais. 

E assim, influenciados pelas ideias liberais e positivistas, os reformadores 

republicanos, crendo em um despertar nacionalista, começaram a implementar 

mudanças nos currículos das escolas com o objetivo de se alcançar as finalidades 

desejadas. Essas mudanças no sistema educacional brasileiro foram sentidas em 

todos os níveis (elementar, secundário e superior), que passaram por 

transformações em seus espaços físicos e em seus métodos de ensino, como 

afirma Aranha (2006, p. 224): 

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

 
Nesse contexto, os Grupos Escolares surgiram no primeiro período 

republicano no Brasil, com o propósito de democratizar a educação, em que, a 

princípio, o acesso à escola por grande parte da população seria favorecido por 

meio da implantação dessas instituições: 

Um amplo projeto civilizador foi gestado nessa época e nele a 
educação popular foi ressaltada como uma necessidade política 
e social. A exigência da alfabetização para a participação política 
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(eleições diretas), tornara a difusão da instrução primária 
indispensável para a consolidação do regime republicano. 
(SOUZA, 1998, p. 27). 

 

Ainda de acordo com Souza (1998), a escola pública surgiu em um 

contexto em que a relação entre ela e os novos valores republicanos que estavam 

sendo construídos era fundamental para a consolidação do novo regime. Nesse 

sentido, as instituições escolares públicas ganharam uma conotação política, 

além das finalidades cívicas, morais e instrumentais. E para alcançar todos esses 

objetivos, era necessário: 

[...] fundar uma escola identificada com os avanços do século, 
uma escola renovada nos métodos, nos processos de ensino, nos 
programas, na organização didático-pedagógica; enfim, uma 
escola moderna em substituição à arcaica e precária escola de 
primeiras letras que existia no império (SOUZA, 1998, p. 29). 

 

Nesse sentido, continuaremos nas próximas páginas, deste primeiro 

capítulo, contextualizando a criação dos Grupos Escolares no Brasil, até 

chegarmos ao Estado da Bahia. Importantes estudos e pesquisas já realizadas, 

como por exemplo, D’Esquivel (2015) e Amaral (2015), proporcionaram um 

arcabouço teórico–metodológico que muito contribuiu para traçarmos um 

panorama da História do Ensino da Matemática na Bahia. 

 

1.1 As contribuições da implantação dos Grupos Escolares no Brasil para a 
Modernização do Ensino Primário 

 

Como já salientamos anteriormente, a criação dos Grupos Escolares no 

Brasil teve como objetivo maior a modernização do ensino que era praticado no 

período imperial, ensino esse que era considerado pelos republicanos como 

arcaico e precário, possuidor de uma prática repetitiva e memorística. 

Vale ressaltar que esse período foi marcado por tensionamentos de origem 

política e econômica das mais variadas vertentes. Nesse contexto, o surgimento 

dessas instituições parte de uma demanda educacional densa e complexa.  

Foi no estado de São Paulo, no ano de 1893, que ocorreu a primeira 

experiência dessa nova modalidade de organização escolar. As escolas isoladas, 
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que ficavam próximas umas das outras, foram alocadas em um único espaço, e 

assim, as escolas passaram a ter características das escolas graduadas, que eram 

predominantes na Europa e nos Estados Unidos no século XIX, e que tinham um 

forte apelo popular (SOUZA,1998). A criação dos grupos escolares surgiu: 

portanto, no interior do projeto político republicano de reforma 
social e de difusão da educação popular – uma entre as várias 
medidas de reforma da instrução pública no Estado de São Paulo 
implementadas a partir de 1890. A implantação dessa nova 
modalidade escolar teve implicações profundas na educação 
pública do Estado e na história da educação do país. Introduziu 
uma série de modificações e inovações no ensino primário, 
ajudou a produzir uma na cultura escolar, repercutiu na cultura 
da sociedade mais ampla e encarnou vários sentidos simbólicos 
da educação no meio urbano, entre eles a consagração da 
república. (SOUZA, 1998, p. 30) 

 

As escolas graduadas no Brasil funcionavam por seriação e se 

fundamentavam essencialmente pela classificação por nível de conhecimento, 

sendo que a organização e classificação dos agrupamentos seguia uma lógica 

heterogênea. Ainda de acordo com a autora, os conteúdos teriam uma 

racionalização curricular, além do controle e da organização dos conteúdos, bem 

como o controle do tempo. Mais mudanças também podem ser citadas, como a 

introdução de um sistema de avaliação, a divisão do trabalho docente, a 

construção de um edifício com várias salas e vários professores. Este modelo 

colocava em prática a distribuição dos elementos nos espaços, seguindo uma 

racionalização pedagógica (SOUZA,2004). 

Outras características dos Grupos Escolares, de acordo com Souza (2004), 

é que o ensino era dividido em quatro anos, as matérias eram compostas de 

conhecimentos que visavam a formação integral, que envolvia a educação física, 

intelectual e moral. Nesses espaços, era exigida uma disciplina rígida, onde a 

ordem, a obediência, a pontualidade, assiduidade eram requisitos obrigatórios. 

Um calendário escolar previamente definido controlava o tempo.  

 Alterações percebidas nos grupos escolares envolveram as partes 

administrativas e pedagógicas, que passaram a ser organizadas dentro da lógica 

de uma sociedade capitalista. A industrialização e a urbanização eram processos 
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cada vez mais solidificados e as escolas deveriam estar alinhadas, como sinaliza 

Rosa Fátima de Souza (1998, p.91): 

Os republicanos deram à educação um lugar de destaque, sendo 
o grupo escolar representante dessa política de valorização da 
escola pública; dessa forma, eles conferiam a um só tempo: 
visibilidade à ação política do Estado e propaganda do novo 
regime republicano. [...]. Em certo sentido, o grupo escolar, pela 
sua arquitetura, sua organização e suas finalidades, aliava-se às 
grandes forças míticas que compunham o imaginário social 
naquele período, isto é, a crença no progresso, na ciência e na 
civilização. 

 
  
Partindo desse pressuposto, a implantação dos Grupos Escolares paulistas 

foi fruto de investimentos educacionais que estavam a serviço da modernização, 

higienização e disciplinamento do meio social, que logo se espalhou para outras 

unidades federativas do Brasil. A higienização era pensada no sentido dos 

Grupos Escolares proporcionarem melhores condições de limpeza e organização, 

onde os espaços seriam mais apropriados para o desenvolvimento de estudos, 

que diferenciavam das escolas isoladas. 

A partir da experiência da implantação dos Grupos Escolares em São 

Paulo, outros estados gradualmente foram adotando esse modelo educacional.   

No período compreendido entre 1903 e 1905, o estado do Maranhão criou seus 

primeiros Grupos Escolares. Minas Gerais, em 1906, após a efetivação da Lei n. 

439 de 28 de setembro. Os estados de Rio Grande do Norte e Espírito Santo, em 

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

promulgação do Decreto n. 258 de 20 de agosto. Já os estados de Santa Catarina 

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

estado da Paraíba em 1916 (JESUS, 2017). 

 

1.1.1 A Implantação dos Grupos Escolares na Bahia 

Inicialmente os Grupos Escolares foram implantados no Brasil nas regiões 

mais desenvolvidas economicamente. A região sudeste concentrou o maior 

número e, gradualmente, nos períodos compreendidos entre o final do século 
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XIX e início do século XX, foram se espalhando para outros estados da federação 

brasileira. 

 Na Bahia, foi a partir do ano de 1908 que os Grupos Escolares passaram a 

fazer parte do cenário educacional, apesar de que a legislação de 24 de agosto de 

1895 já previsse essa forma de institucionalização do ensino, como consta na Lei 

n° 1.1/1895, que apresentou uma nova organização do ensino, que passa a 

compreender o ensino infantil, o elementar ou de 1° grau e o complementar de 

2° grau. Surge assim, pela primeira vez, uma proposta de escola primária, os 

Grupos Escolares, definido no artigo 10° da referida lei como: “um grupo escolar 

completo compreende a escola infantil, a escola elementar e a complementar as 

quais poderão funcionar separadamente, ou em um só prédio”. 

Fatores sociais, políticos, econômicos e culturais talvez expliquem o lento 

desenvolvimento da modernização do ensino primário no território baiano, 

apesar das muitas reformas educacionais propostas, a saber: Ato de 31 de 

dezembro de 1889; Ato de 18 de agosto de 1890; Lei nº 117, de 24 de agosto de 

1895; Lei nº 1.006, de 6 de setembro de 1913; Lei nº 1.293, de 9 de novembro 1918 

e Lei nº 1.846, de 14 de agosto de 1925 (SANTOS, 2017). Essas legislações estão 

disponíveis na íntegra no acervo digital do Grupo de Estudos em Educação 

Matemática, o GEEM. 

 Pesquisas realizadas por Amaral (2015), Soares (2017) e Santos (2019) 

apontam que o processo de implementação dos Grupos Escolares em alguns 

municípios do interior baiano, a exemplo de Anagé, Brumado, Guanambi, Jequié, 

Poções, Vitória da Conquista e Aiquara não ocorreu de maneira simultânea. 

Essas pesquisas revelam ainda todo o processo de “designação, extinção ou 

substituição, a partir da análise das reformas educacionais no Estado na Bahia” 

(AMARAL, 2015, p. 34) dos Grupos Escolares dessas cidades baianas, mostrando 

que esse processo aconteceu em épocas e períodos distintos, reforçando que: 

Nesse contexto, os Grupos Escolares na Bahia não foram 
instalados na mesma época que em outros estados, por isso não 
haveriam de concluir seus ciclos em conformidade com as 
determinações ou acontecimentos em âmbito nacional. Assim, 
somos impulsionados a investigar os Grupos Escolares na Bahia e 
suas (retros) perspectivas para a pesquisa educacional (AMARAL, 
2015, p.39). 
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Apesar da Bahia ter tido períodos em que ocorreram uma intensa 

implementação de leis educacionais, Rocha e Barros (2008) chama a atenção que 

apesar dessa proliferação legislativa que aconteceu em um curto espaço de 

tempo, na prática essa quantidade de artigos e regulamentos não surtia efeitos. 

As autoras destacam que a ideia do Grupo Escolar foi sendo aperfeiçoada com o 

passar dos anos, como sinalizam:  

De um modelo que não implicava um só prédio (1895) e nem 
sempre grandes hierarquias e cargo de diretor, passou a incluir 
a ideia de um só prédio, uma direção e uma graduação de anos 
de estudo, a partir de 1913. Essa reforma, de 1913 estabeleceu 
duração de dois anos para escolas infantis, destinadas à 
população de quatro a sete anos, e em conformidade com o plano 
froebeliano; duração de quatro anos para escolas elementares, 
destinadas à população de 6 a 14 anos, e duração de três anos 
para escolas complementares, destinadas à população de 12 a 16 
anos (BARROS, 2008, p.183). 

 

Nesse ínterim, a Lei n° 1006 de 06 de setembro de 191311, foi sancionada 

no primeiro governo de J.J. Seabra, nos anos de 1912 a 1916. Atendendo aos 

anseios de parte da elite de Salvador, J.J. Seabra começou a tomar iniciativas 

buscando a modernização da capital baiana, o que incluía reunir iniciativas na 

área educacional para mudar o perfil da maioria da população local, tachada 

muitas vezes por deseducada, inculta e incivilizada. 

A referida lei visava garantir o ensino público no Estado da Bahia em 

instituições organizadas e mantidas pelo Governo, com a finalidade de aparelhar 

a sociedade com educação e instrução para qual se destinava, de modo que as 

escolas ficariam assim organizadas:  

 
Art. 21. Haverá para diffusão do ensino primario em todo o 
Estado, e em    número sufficiente ás necessidades publicas: 
Escolas isoladas; 
Grupos escolares. 
Art. 22. Grupo Escolar é a reunião de diversas escolas 
funccionando separadamente no mesmo predio, sob uma 
direcção. 

                                                 
11 A íntegra desta lei, dentre outras importantes leis educacionais do Estado da Bahia encontram-
se disponíveis em: geem.mat.br 
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Art. 24. As escolas isoladas e grupos escolares se classificam 
conforme as qualidades em que funccionam:  
Escola de primeira classe, as da capital. 
Escolas de segunda classe, as dos subúrbios da capital e as de 
cidades e villas sédes das comarcas. 
Escolas de terceira classe, as de villas, arraiaes e povoados 
(BAHIA, 1913). 

 

Com a reforma de 1913, deu-se um funcionamento mais específico daquilo 

que se entendia por Grupo Escolar propriamente dito. Nela, encontravam-se as 

orientações sobre o papel do diretor escolar, que era uma nomeação feita pelo 

governador, que geralmente era dada para um professor que desempenhava 

melhor suas atribuições, que, além de dirigir a escola, também era o responsável 

pedagógico da instituição. As atribuições do diretor foram tratadas nos seguintes 

artigos: 

Art. 29: o grupo escolar até 4 escolas terá por director um dos 
professores que cumulativamente exercerá este cargo. 
Art. 30: o grupo escolar de mais de 4 escolas poderá ter um 
director incumbido da administração technica e da substituição 
momentânea dos professores. 
Art. 31: o cargo de diretor é de comissão e de inteira confiança do 
governador, e renovado anualmente dada como prêmio aos 
professores de maior preparo pedagógico, e que tenham as 
qualidades administrativas (BAHIA, 1913). 

 
 

Com um tipo de organização escolar mais complexa, os Grupos Escolares 

foram pensados para serem instalados nas áreas urbanas das grandes cidades, 

dentro da lógica civilizatória republicana. Assim sendo, a reforma de 1913 

determinava a criação de um Grupo Escolar em cada distrito da capital e nas 

cidades mais importantes do estado. 

Na Educação Primária da Bahia, apesar de grandes avanços e de notórias 

contribuições para o desenvolvimento urbano, o primeiro governo de J.J. Seabra 

não conseguiu mudanças mais profundas. Enfrentando entraves 

socioeconômicos, além de instabilidades políticas, os avanços na educação foram 

tímidos, como destacam Rocha e Barros (2008): 

A preocupação ‘civilizatória’ estava, de fato, centrada em alguns 
aspectos disciplinadores das camadas populares e, ao que 
parece, não exatamente ou principalmente com a educação 
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primária. Por isso, pode-se afirmar que a reforma de 1913 não 
ocupou um lugar de destaque no projeto modernizador do 
governo Seabra. (ROCHA; BARROS, 2008, p.186)  

 

Assim, a realidade do ensino primário na Bahia na prática continuava 

bastante complicada. Existiam poucas escolas, e as que existiam não possuíam 

mobiliários nem materiais pedagógicos adequados que atendessem as demandas 

de um ensino intuitivo.12 

Apenas quatro anos após a promulgação da reforma de 1913, uma nova 

reforma foi decretada por meio da Lei n° 1.293, de 09 de novembro de 191813, que 

foi regulamentada pelo Decreto n° 1.994, de 26 de maio de 1919. Essa lei 

assegurava a continuidade do ensino primário elementar, que seria ministrado 

nas escolas isoladas e nos grupos escolares. 

O projeto republicano para a educação, até a chegada dos anos 1920, não 

se efetivava, principalmente nos interiores do Brasil. O analfabetismo continuava 

alarmante e a maioria das escolas públicas estava longe de alcançar a 

modernidade.  Numa tentativa de mudar esse contexto no território baiano, uma 

importante reforma da instrução pública ocorreu no governo de Francisco 

Marques de Góes Calmon (1924-1928). À frente da pasta da diretoria geral do 

ensino público, estava Anísio Spínola Teixeira14.  

                                                 
12O método de ensino intuitivo generalizou-se, na segunda metade do século XIX, nos países da 
Europa e das Américas, como principal elemento de renovação do ensino, juntamente com a 
formação de professores. Ficou conhecimento como o método do ensino popular por ser 
considerado, entre os educadores, como o mais adequado à educação das classes populares. 
13http://geem.mat.br/sites/default/files/inline-files/11%20-
%20Lei%20N.%201293%20de%209%20de%20Novembro%20de%201918.pdf 
14“Formou-se em ciências jurídicas e sociais no Rio de Janeiro em 1922. Entre 1924 e 1928, foi 

diretor-geral de instrução do governo da Bahia e promoveu a reforma do ensino naquele estado. 
Em seguida foi para os Estados Unidos, onde estudou na Universidade de Colúmbia e travou 
contato com as ideias pedagógicas de John Dewey, que o influenciariam decisivamente. 
Em 1931, de volta ao Brasil, trabalhou junto ao recém-criado Ministério da Educação e Saúde, 
dedicando-se à tarefa de reorganização do ensino secundário. Por essa época, assumiu a 
presidência da Associação Brasileira de Educação (ABE) e foi - junto com Lourenço Filho, 
Fernando de Azevedo e outros - um dos mais destacados signatários do Manifesto dos Pioneiros 
da Escola Nova, documento que defendia uma escola pública gratuita, laica e obrigatória. Em 

contrapartida, sofreu forte oposição da Igreja Católica, cujo projeto educacional era calcado em 
pressupostos inteiramente diferentes dos seus”. (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020). . 

 

http://geem.mat.br/sites/default/files/inline-files/11%20-%20Lei%20N.%201293%20de%209%20de%20Novembro%20de%201918.pdf
http://geem.mat.br/sites/default/files/inline-files/11%20-%20Lei%20N.%201293%20de%209%20de%20Novembro%20de%201918.pdf
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A Lei 1.846 de 14 de agosto de 1925, foi criada em um contexto em que a 

educação no estado da Bahia, principalmente a elementar, precisava se expandir 

para cidades do interior, o que não acontecia, pelo fato de que essa modalidade 

de ensino era de responsabilidade dos municípios. Com a criação dessa lei, 

importantes mudanças foram implementadas, a começar pela unificação 

administrativa e pedagógica no ensino primário municipal e estadual, que ficaria 

sob a direção do governo estadual. Seguindo os ideários da Escola Nova, a 

referida lei buscou introduzir novas determinações sobre a organização e 

funcionamento das escolas primárias da Bahia. 

 
O Ensino Público do Estado da Bahia desse período tinha como objetivo 

educar física, moral e intelectualmente o indivíduo, tornando-o apto para a vida 

em sociedade e compreenderia as seguintes modalidades: o ensino infantil, o 

ensino primário elementar, o ensino primário superior, o ensino complementar, 

o ensino normal, o ensino secundário, o ensino profissional, o ensino especial 

(para anormais). 

§ 1°.  O ensino infantil será ministrado nos “jardins de infância” 
ou “escolas infantis”, que farão parte dos grupos escolares 
annexos as escolas normaes. 
O ensino primário elementar será ministrado em quatro ou três 
annos, nas escolas primarias, urbanas ou ruraes, segundo o plano 
adaptado na presente lei em seu regulamento desdobrado, e será 
praticado consoante aos programmas approvados pelo Governo 
para adopção e observancia nas ditas escolas. 
O ensino complementar será ministrado em escolas 
complementares annexas as escolas normaes com dois annnos  
O ensino primário superior – nas escolas primarias superiores 
sendo de três annos os eu curso. 
O ensino normal – nas escolas normaes mantidas pelo Estado. 
O ensino secundário emquanto fôr único o estabelecimento 
official   especializado ao seu curso, será ministrado no 
Gymnasio da Bahia subordinado em sua organização, plano e 
programmas de ensino ao instituto congênere ao federal, a que 
se acha equiparado. 
O ensino profissional – nos institutos profissionaes mantidos 
pelo Estado. 
O ensino especial para os anormaes – nos institutos escolares ou 
classes para esse fim ereados ou subsidiadas pelo Estado. 
(BAHIA, 1925). 
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Criada na crença da instrução pública para a progresso e para o avanço da 

democracia, a Lei n°1.846, de 14 de agosto de 1925, defendia que a instrução 

primária no Estado da Bahia passaria pela ação moralizadora do professor, 

dentro de um viés democrático, visando garantir os direitos e deveres de todos 

os cidadãos. 

A legislação de 1925 trouxe um destaque especial para exercício do 

magistério que seria distinto por gênero. O art. 55 da Lei n° 1.846 indicava que as 

escolas isoladas ou seriam especiais para cada sexo, ou seriam mistas para ambos 

os sexos, e sempre será mista se a escola for a única na localidade. Um ponto que 

chama atenção é que as escolas mistas ou as de exclusividade feminina seriam 

regidas por professoras e as do sexo masculino por professoras e professores, 

como pontuam Amaral, Santana e Sant’ana 2015: 

Aos poucos, as professoras começam a assumir as classes 
destinadas para um ou outro sexo ou mistas. Essa ocorrência 
culminou com a abertura do mercado   de trabalho para o gênero 
masculino e com o discurso de que iniciativas ligadas ao setor 
econômico – vetor histórico das grandes e pequenas revoluções 
sociais – lançaram ao gênero masculino outras possibilidades, 
fazendo-o se afastar das instituições educacionais e inserindo 
gradativamente a figura feminina (AMARAL; SANTANA; 
SANT’ANA, 2015, p. 116). 

  
Nesse sentido, a legislação de 1925, de fato, viabilizou algumas mudanças 

estruturais e pedagógicas importantes, que começaram a reconfigurar a educação 

primária da Bahia. O modelo de Grupo Escolar, escolhido para essa 

reconfiguração do ensino elementar, garantiu, em parte, a expansão da 

escolarização primária em algumas regiões da Bahia, ainda que essas mudanças 

não tenham acontecido de forma homogênea ou uniforme no território baiano. 

A Lei n° 1898, de 04 de agosto de 192615, visando a interiorização das 

instituições escolares na Bahia, autorizou o Poder Executivo construir nos 

                                                 
 
15 O Art. 1 º da referida lei traz aponta que: “Fica o Poder Executivo autorizado a mandar construir 
nos municípios o Estado, prédios destinados às escolas publicas, estações fiscaes, collectorias e 
cadeias publicas, mediante contractos celebrados com os respectivos Intendencias Municipaes” 
(BAHIA, 1926). O parágrafo único assegura a obrigatoriedade dos municípios a doarem terrenos 
ao Estado se necessários para a construção desses estabelecimentos. A cópia da Lei encontra-se 
disponível em: geem.mat.br 
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municípios do Estado prédios destinados às escolas, mediante contratos com as 

respectivas intendências municipais. 

No ano de 1929, a Lei n° 2.232, de 20 de setembro, foi sancionada com o 

objetivo de reformar a Lei do Ensino. No ano seguinte, o decreto n° 7.163, de 31 

de dezembro, não trouxe grandes alterações em relação à lei anterior. As 

mudanças percebidas nessa lei envolvem os aspectos da inspeção, da promoção 

e investidura dos professores primários dos municípios e da capital baiana. 

Foi a partir da década de 1930 que a Bahia experimentou uma verdadeira 

proliferação de atos, leis e decretos que objetivavam organizar a educação da 

capital e do interior.  

Nas décadas seguintes, houve uma diminuição na institucionalização de 

leis que normatizavam a educação da Bahia. A nível nacional, o Decreto–lei n° 

8.529, de 02 de janeiro de 1946, que trata da Lei Orgânica do Ensino, foi a 

primeira elaborada pela União em um contexto que marcava o fim do Estado 

Novo. O ensino primário até 1946 não tinha diretrizes nacionais e carecia de um 

interesse maior dos governantes, que de fato assumissem a ampliação da 

educação popular.  

 

1.2 A Primeira LDB e o Ensino Primário na Bahia 

 

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 4024, 

de 20 de dezembro de 1961, após um longo período de debates, foi um passo 

muito importante para a constituição de uma legislação que organizasse e 

regulamentasse em todo o Brasil, a educação em todos os níveis. 

A LDB de 1961 assegurava,  no art. 25, que o “Ensino Primário tem por fim 

o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão da criança, e a sua 

integração no meio físico e social” (BRASIL, 1962). O ensino primário, de acordo 

com a nova lei, seria ministrado por, no mínimo, quatros séries anuais, sendo 

obrigatório a partir dos sete anos de idade. 

É importante salientar que embora a obrigatoriedade da educação 

primária a partir dos sete anos estivesse garantida por lei, o parágrafo único do 
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artigo 30, na prática aniquila essa prerrogativa, ao permitir as seguintes exceções: 

“a) comprovado estado de pobreza do pai ou responsável; b) insuficiência de 

escolas; c) matrícula encerrada; d) doença ou anomalia grave da criança” 

(BRASIL,1961, art. 27, § único). Impondo essas limitações, ficou previsível que a 

grande maioria da população brasileira daquela época não tinha o direto de 

frequentar a escola: 

 Vale ressaltar que na época, a maioria da população ativa da 
nação vivia de salário insuficiente para sobreviver; que a parte 
não ativa da população  adulta assim o era por causa do 
desemprego e constituía um número maior do que o da 
população ativa; que a economia de subsistência geradora de um 
estado de pobreza crônico tomava conta da maior parte do 
território brasileiro; e que segundo dados do censo escolar de 
1964, 33, 7% da população brasileira entre 7 e 14 anos não 
frequentavam escolas, em sua maioria por falta delas. (ASSIS, 
2012, p. 325). 

 

 As orientações curriculares centralizavam-se no ensino da escrita, da 

leitura e do cálculo, que eram trabalhados numa perspectiva metodológica 

tradicional e verbalista. A escola primária não tinha como objetivo maior a 

formação integral e todos os seus esforços se concentravam no ensinamento de 

técnicas elementares, que era único objetivo da escola primária (ZOTTI, 2004). De 

maneira geral, a LDB/1961 trouxe poucos avanços para a educação primária 

brasileira.  

Na Bahia, a Lei Orgânica do Ensino, promulgada também no ano de 1961, 

surgiu em um processo de adaptação do sistema baiano à Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e, a princípio, estaria pautada na filosofia 

democrática e progressista, conforme se nota no seguinte trecho: 

Art. 1° -  os serviços de educação e cultura, inspirados nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 
oferecerão a todos os habitantes do Estado da Bahia, sem 
distinção de raça, convicção política, condição econômica ou 
social, oportunidades iguais para o desenvolvimento de sua 
inteligência e personalidade a fim de habilitá-los à plena 
participação nos direitos e deveres da sociedade e benefícios da 
civilização e retribuí-los as múltiplas e variadas necessidades 
ocupacionais (BAHIA, 1962). 

 

No que se refere ao ensino primário, a respectiva lei, no artigo 29, traz: “o 
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ensino primário tem por fim o desenvolvimento do raciocínio e das atividades 

de expressão da criança e a sua integração no meio físico e social” (BAHIA, 1962). 

No artigo seguinte, determina que:  

A escola primária nos núcleos urbanos de mais de três mil 
habitantes constituirá o centro de iniciação cultural da 
comunidade, mantendo sempre que possível uma biblioteca 
de finalidade escolar e pública, auditório para radiodifusão 
e cinema, e outros agentes de informações, cursos e serviços 
de extensão cultural (BAHIA, 1962, art.30). 
 

A Lei Orgânica do Ensino da Bahia, em seu artigo 32, indicava que o 

ensino primário seria ministrado em cinco séries anuais sendo regulamentado 

pelo Conselho Estadual de Educação e Cultura. A lei assegurava a distribuição 

de materiais didáticos, a exemplo de livros, para alunos que fossem 

reconhecidamente pobres. 

Assis (2012) argumenta que umas das vantagens da LDB/1961 é que ela 

não prescrevia um currículo fixo e rígido para os segmentos e níveis do ensino 

no país, havendo uma descentralização, e possibilitando aos Estados a inclusão 

de disciplinas optativas ao currículo mínimo estabelecido pela legislação, o que 

na prática culminou na constituição de currículos com materiais e recursos 

humanos que as escolas dispunham. 

A partir do ano de 1964, regulamentações foram promovidas na Lei n° 

4.024/1961, com chegada do período nefasto e nebuloso que foi a Ditadura 

Militar no Brasil, com objetivos claros de alinhar o sistema educacional brasileiro 

aos do Estado capitalista militar, que seguira a ideologia do lema 

“desenvolvimento com segurança” (ZOTTI, 2004, p. 34). 

O ensino primário brasileiro, após as regulamentações aplicadas em 

virtude da LDB/1961 passou a ter disciplinas obrigatórias, como a Educação 

Física e a Educação Moral e Cívica (EMC), com objetivos claros de implementar 

e sustentar a ideologia militar. 

A Lei Orgânica do Ensino da Bahia de 1961 já prescrevia a prática da 

educação física, como indica o artigo 31: 

Nos centros de grande densidade urbana, a escola poderá 
distribuir suas funções entre a ‘escola classe’, na qual se 
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ministrará o ensino propriamente dito, e o parque escolar onde 
se proporcionará a educação física e sanitária, compreendendo 
recreação e jogos, princípios de higiene e nutrição, educação 
artística e de artes industriais (BAHIA, 1961). 

 

As mudanças educacionais no Brasil e na Bahia, a partir da década de 1960, 

tinham como intencionalidade maior moldar o indivíduo fazendo deste um ser 

harmônico que baseasse suas práticas e experiências regido pelo slogan: “Deus, 

pátria e família”. Assim sendo, o ensino primário nacional e baiano deveriam se 

pautar nas relações familiares, escolares e comunitários, formando crianças e 

jovens cumpridores de seus deveres, para que assim garantissem seus direitos. A 

construção de uma sociedade coesa e disciplinarmente “comportada” por meio 

da educação é novamente retificada na Lei n° 5.692/1971, que abordaremos no 

tópico a seguir. 

 

1.3 O Ensino Primário e a Lei n° 5.692/1971 

A reforma educacional de 1971 compõe o acervo de legislações implantadas 

no Brasil durante o século XX. Essa lei propôs a reformulação dos 1° e 2° graus, 

porém, mantendo os objetivos gerais da LDB/1961. O artigo primeiro da Lei n° 

5.692/1971, traz como objetivo geral: 

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

 

A continuidade dos objetivos gerais da Lei n° 5.692/1971 em relação à 

LBD/1961 pode indicar a continuação da ordem socioeconômica, em que a 

organização do ensino deveria atender a esses interesses. Germano (1994) destaca 

dois pontos que são fundamentais na Lei 5.692/1971: a) a ampliação da 

escolaridade obrigatória de 4 para 8 anos, o que na prática foi a junção do 

primário com ginásio, ou seja, a faixa etária do 7 a 14 anos; b) a generalização do 

ensino profissionalizante no nível médio ou 2° grau.  
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 O governo realizou uma inovação no que diz respeito a ampliação da 

escolaridade mínima, de quatro anos para oito anos, ou seja, o 1° grau de ensino, 

de caráter obrigatório e gratuito, o que  estaria intrinsicamente relacionado com 

o discurso da construção de um Brasil  que se tornaria em uma potência, e para 

alcançar tal feito, a nação brasileira deveria diminuir consideravelmente o 

analfabetismo e a baixa escolaridade dos cidadãos brasileiros (ZOTTI,2004). 

Dessa forma, o Estado construía um discurso de igualdade de oportunidade para 

todos, o que na prática não acontecia. 

No que tange à organização dos currículos de 1° e 2° graus, o artigo 4° da 

Lei 5.692/1971, garantia que eles teriam “um núcleo comum, obrigatório em 

âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender, conforme as 

necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades locais; aos planos dos 

estabelecimentos a às diferenças individuais dos alunos” (BRASIL, 1971). 

O Conselho Federal de Educação, por meio da Resolução n° 8, de 

dezembro de 1971, definiu o núcleo comum dos currículos de 1° e 2° graus.  Nessa 

resolução, as matérias seriam trabalhadas de maneira integrada, obedecendo um 

escalonamento que seguiria o amadurecimento do aluno. Conforme o artigo 5° 

da resolução 8/1971, a matriz curricular das séries iniciais, sem ultrapassar a 

quinta, foi organizada seguindo uma linha tríplice com as seguintes matérias: a) 

Comunicação e Expressão; b) Integração Social e Iniciação às Ciências (que inclui 

a matemática), que aqui era tratadas predominantemente com atividades.16 Além 

das matérias obrigatórias de núcleo comum, a matriz curricular era completada 

com as seguintes matérias: educação física, educação artística e programa de 

saúde e ensino religioso, de matricula facultativa, mas, de oferecimento 

obrigatório pelas escolas. 

 Aspectos importantes a respeito da Lei 5.692/1971, a exemplo, da 

manutenção da ênfase a disciplina de educação física e a EMC, “dessa forma, o 

objetivo consistia na formação de comportamentos, atitudes, visões de mundo e, 

                                                 
16  “Atividade é uma forma de organização que utiliza as necessidades, os problemas e 

interesses dos alunos como base de seleção, orientação e avaliação das experiências de 
aprendizagem – necessidades, interesse e problemas que deverão ter origem nas áreas de vida da 
pessoa” (BRASIL, 1971, p. 78). 
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nesse momento histórico, era fundamental a preocupação da educação para além 

dos saberes práticos” (ZOTTI, 2004, p. 17). O cumprimento dessas matérias de 

ensino estaria consoante com os propósitos ideológicos da ditadura militar, 

continua a autora, cujo principal objetivo era formar cidadãos pacíficos e 

obedientes, conhecedores de seus direitos e cumpridores de seus deveres, 

patriotas, nacionalistas e, sobretudo, trabalhadores exemplares e submissos ao 

capitalismo.  

O ensino de matemática, nesse período da história do Brasil, é o assunto 

do próximo tópico, no qual buscaremos contextualizar a referida disciplina com 

as mudanças socioeconômicas ocorridas com o Regime Republicano no Brasil. 

 

1.4 O Ensino da Matemática no Período Republicano no Brasil 

Na busca do entendimento e compreensão sobre o ensino de matemática, 

após o fim no imperialismo no Brasil, acreditamos que antes é preciso reconhecer 

a importância dos estudos e pesquisas em relação à História das Disciplinas 

Escolares. André Chervel (1990), um dos principais pesquisadores desse campo 

de pesquisa, afirma que “a noção de ‘disciplina’, independentemente de toda 

consideração evolutiva, não foi, nas ciências do homem, e em particular nas 

‘ciências da educação’, objeto de uma reflexão aprofundada” (CHERVEL, 1990, 

p. 117). O autor sugere que as definições para o termo “disciplina” são restritas e 

vagas, e por muito tempo não se fez as diferenciações necessárias que afastasse 

seu uso banalizado. 

A História das Disciplinas Escolares põe em evidência as novas tendências 

dos ensinos primário e secundário, nesse sentido, as disciplinas são produções 

escolares que visam a transformação do ensino em aprendizagem (CHERVEL, 

1990). Mais do que reproduzir conteúdo, as instituições escolares, por meio das 

disciplinas, são responsáveis por produzir conhecimentos em contextos culturais 

próprios. Nesse sentido, a História das Disciplinas Escolares e Cultura Escolar 

estão interligadas: 

Tendo como horizonte a Cultura Escolar, cultura que molda um 
tipo de saber, o saber escolar, a história das disciplinas escolares, 



43 
  

tem se apresentado no cenário científico como um novo ramo da 
história da educação que vem dando visibilidade à trajetória 
escolar de saberes, sua constituição e as finalidades educativas 
que cumpriu em diferentes períodos históricos (PINTO, 2014, p. 
127). 

 
A história da disciplina de Matemática no Brasil começa com a 

necessidade de preparar os militares que aqui atuavam no período colonial (1744-

1748) contra os ataques dos países vizinhos, que visavam as imensas terras 

pertencentes à Portugal. A partir desse momento, várias mudanças foram 

acarretadas na disciplina de matemática, diferenciando-os desse período, em que 

os saberes de matemática a ensinar moldados pelas ideias da Escola Nova e, 

posteriormente, pelo Movimento da Matemática Moderna começaram a ser 

institucionalizados no Brasil (VALENTE,1990). 

Dassie e Rocha (2000), trazendo uma contextualização histórica, aponta 

que a da disciplina de matemática no Brasil teve origem na década de 20 do 

século passado, quando os professores do Colégio Pedro II propuseram ao 

Conselho Nacional de Ensino, mudanças na seriação do ensino secundário. Em 

26 de julho de 1928, o pedido de alteração foi homologado pelo referido conselho 

e, por meio do Decreto n° 18.564, de 15 de janeiro de 1929, foi regulamentada a 

sua aplicação.  

O currículo do ensino secundário incluía a aritmética, a álgebra e a 

geometria, não existia uma disciplina como o nome “matemática” até a 

promulgação do decreto. O ensino era fragmentado nessas ramificações e as 

mudanças proporcionadas pela seriação do Colégio Pedro II resultou em 

transformações mais aprofundadas que, por meio dessa fusão que aconteceu de 

forma gradual e cuidadosamente planejadas pelo catedrático Euclides Roxo, 

proporcionou inovações do ensino da matemática. É importante frisar que todas 

as mudanças pensadas e planejadas para a disciplina de matemática no Brasil 

foram influenciadas por um movimento que acontecia em âmbito mundial, 

iniciado por Félix Klein na Alemanha, cujo objetivo era reestruturar a educação 

matemática (DASSIE, ROCHA 2000). 

A Reforma Francisco Campos, de 1931, foi a primeira iniciativa de 
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implementação das mudanças pensadas para a disciplina de matemática no 

ensino secundário, sendo consolidada pelo Decreto 21.241, de 4 de abril de 1932. 

O objetivo principal dessa reforma era ampliar as finalidades do ensino 

secundário, que deveria deixar de ser apenas um curso propedêutico e assumir 

características próprias. Apesar de algumas mudanças estabelecidas nos novos 

programas, o ensino de matemática continuou praticamente o mesmo. As 

instruções metodológicas, na Reforma Francisco Campos, foram descritas de 

maneira geral, não apresentando exemplos práticos de como essa fusão 

(aritmética, álgebra e geometria) que de fato modificaria o ensino de matemática 

(DASSIE, ROCHA, 2000). 

 A Matemática, no curso primário no Brasil no recorte temporal de 1920-

1960, alinhava-se aos ideários da Escola Nova, consoante num movimento que 

acontecia internacionalmente. Em um contexto sociopolítico que buscava 

reforçar o nacionalismo, o discurso das classes dominantes era diminuir o 

analfabetismo e a baixa escolaridade da grande maioria da população brasileira 

e, assim, aproximar o Brasil das nações mais desenvolvidas (VALENTE, 20017). 

Valente (2017) argumenta que os objetivos da escola primária, dentro de 

uma concepção utilitária de ensino e formação de professores, não era preparar 

as crianças e jovens para o ingresso no ensino secundário meramente. Antes, era 

necessário despertar as curiosidades da vida prática, viabilizando mesmo que 

minimamente o contato com uma ciência pragmática, que poderia render-lhes 

usos imediatos. 
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CAPÍTULO II - A EMANCIPAÇÃO POLÍTICO -
ADMINISTRATIVA DO MUNÍCIPIO DE IPIAÚ-BA E A SUA 

ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Neste capítulo, dedicaremos uma atenção especial à história política 

administrativa do lócus da nossa pesquisa, trazendo também a história de alguns 

elementos culturais que fizeram e ainda fazem parte da identidade do povo de 

Ipiaú, por compreendermos a sua importância na constituição da nossa pesquisa 

que não pode ser dissociado desses elementos centrais. 

Para contarmos um pouco sobre a história da cidade de Ipiaú, nos 

referenciaremos na obra Ipiaú Histórias de nossa História (MENDES; ANJOS, 2006), 

escrita por um coletivo de intelectuais ipiauenses que, por meio de documentos 

oficiais, depoimentos orais, fotos e narrativas construíram a referida obra que 

muito preserva as memórias locais. 

A área onde se localiza a cidade de Ipiaú, no sul da Bahia, situada na 

microrregião Ilhéus-Itabuna, possui um processo de urbanização que 

compreende o fim do século XIX e início do século XX. Este processo de formação 

da cidade foi resultado, principalmente, da expansão da lavoura cacaueira e das 

atividades comerciais das tropas originárias do Sertão da Ressaca, designação 

que abrange várias localidades baianas, a exemplo de, Jequié, Poções, Vitória da 

Conquista, Boa Nova, dentre outras (ANJOS; MENDES, 2006). 

Em sua dissertação intitulada Nos Caminhos das Tropas: História, Cultura e 

Turismo, a historiadora Sandra Regina Mendes (2006) afirma que o processo de 

ocupação nas terras que hoje se constitui o território ipiauense teve início no 

século XVI, tendo como ponto de partida as primeiras incursões exploratórias 

portuguesas em torno do Rio de Contas, que tinham como objetivo identificar a 

existência de riquezas naturais que porventura pudesse existir ao longo das suas 

margens.  

Por volta de 1560, o bandeirante Vasco Rodrigues Caldas 
percorreu a região em buscas por minerais. Entretanto, as 
tentativas foram frustradas. As incursões continuaram no século 
XVIII com Pantaleão Rodrigues, que, estando no sertão desde 
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1710, tentou uma marcha com mais de trinta e cinco homens pela 
Barra do Rio de Contas, durante o qual perdeu um por um os 
melhores companheiros, sucumbiu afinal. Só dois se salvaram 
para narrar a história lamentável dessa aventura (MENDES, 
2006, p. 56). 

 

É no contexto dessas incursões exploratórias, que o Sertão da Ressaca, área 

compreendida entre a margem esquerda do rio Pardo e a direita do rio de Contas, 

começa a ser desbravado, sendo a partir daí produzidos os primeiros registros 

sobre o devassamento das terras do interior do território do Médio Contas, área 

que contempla as terras onde hoje está Ipiaú. 

 O resumo histórico apresentado pela Enciclopédia dos Municípios 

(FERREIRA, 1958) faz referência ao ano de 1913 como sendo o marco para o início 

do povoamento das terras que hoje compõem Ipiaú e entorno. 

Entretanto em 1912 já havia uma agência arrecadadora de 
impostos na região da Água Branca do Riachão do Guloso, duas 
importantes localidades rurais da cidade de Ipiaú, taxando 
diversos produtos, dentre os quais figura o cacau, com o 
resultado de 595 arrobas, e o café, com 245 arrobas, no período 
de julho a dezembro.  Além da agricultura, nesse período havia 
ainda um incipiente comércio no local, com cinco casas 
comerciais e uma quitanda, além dos comerciantes ambulantes 
que negociavam joias, tecidos e outros bens. (MENDES, 2006, 
p.56). 

 

 

2.1 A Formação da Cidade 

Ipiaú, cidade situada na região Sul da Bahia, inserida no bioma de Mata 

Atlântica, de acordo com os atuais dados disponíveis no site do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, possui uma população de cerca de 45.873 mil 

habitantes, que estão distribuídos numa área total de 280.454 km². Por muitas 

décadas, a economia do município estava voltada para a monocultura cacaueira, 

porém, com a chegada de pragas como a “Vassoura de Bruxa”17, a produção do 

                                                 
17Vassoura-de-bruxa do cacaueiro é uma doença dos cacaueiros causada por um fungo 
basidiomiceto Moniliophtora perniciosa Stahel Aime & Phillips-Mora. É uma das doenças de maior 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cacau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moniliophtora_perniciosa
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cacau praticamente foi dizimada em nossa região, o que resultou numa grave 

crise econômica. A economia gira em torno da extração de minérios como níquel, 

extração essa que já ocorre há mais de dez anos e que possivelmente acarretará 

prejuízos ambientais ainda incalculáveis.  

 Entendemos que trazer essa contextualização política, social, cultural e 

econômica é necessária, pois acreditamos que tais elementos não são 

desassociados dos processos educativos e interferem fortemente nas relações 

estabelecidas na ambiência escolar. A imagem a seguir (figura 1) representa o 

começo do povoamento do município de Ipiaú. 

 
 

 
Figura 1: O “embrião” da cidade de Ipiaú-BA 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (19?)    

 

Por volta do ano de 1913, começou o povoamento das terras ipiauenses, 

pela ação do desvabrador Raimundo Santos, conhecido popularmente como 

“Raimundo Crente”, que ajudou no desenvolvimento da economia local e via um 

                                                 
impacto econômico nos países produtores de cacau da América do Sul e das ilhas do Caribe. M. 
perniciosa ataca as regiões meristemáticas do cacaueiro, principalmente frutos, brotos e almofadas 

florais, ocasionando queda acentuada na produção, provocando o desenvolvimento anormal, 
seguido de morte, das partes infectadas. Informações retiradas do site 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vassoura-de-bruxa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meristema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vassoura-de-bruxa


48 
  

potencial grande nas terras recém povoadas. O antigo arraial, situado às margens 

do Rio de Contas, possuía uma posição geográfica privilegiada e por isso, foi 

conhecido inicialmente, através da tradição oral, como Encruzilhada do Sul, uma 

alusão à convergência de caminhos que ligavam a Camamu, Jequié e Boa Nova 

(MENDES, 2006). 

Segundo Mendes (2006), o primeiro nome oficialmente reconhecido do 

lugarejo foi o de Alfredo Martins. A autora indica que foi “através da Lei 

municipal n° 90, de 1° de junho de 1916, ato ratificado pela Lei Estadual n°1.156 

de 1° de agosto do mesmo ano” (MENDES, 2006, p.38) que o nome foi 

estabelecido para homenagear o presidente da Câmara Legislativa de Camamu. 

Antes de se chamar oficialmente Ipiaú, ainda de acordo com autora, a localidade 

recebeu o nome de Rapatição. Esse topônimo é explicado através de três versões 

distintas. A primeira delas decorre das brigas constantes dos primeiros 

moradores da região que amiúde faziam uso de armas de fogo (armas de 

repetição de tiros). Os fazendeiros nunca deixavam de ter às suas ordens, alguns 

jagunços sempre bem armados e municiados. 

A segunda versão fala de uma briga entre duas mulheres que numa luta 

corporal fizeram uso de tições de uma fogueira para se agredirem. Já terceira 

versão, a mais provável, provêm da corruptela do termo repartição: a sede do 

município (Camamu) criara o Distrito de Paz e com ele uma agência 

arrecadadora de impostos, denominado em geral de “repartição”, que o 

povo inculto transformara, em seu linguajar, em “Rapatição” (MENDES, 2006). 

Silva (2006) afirma que os primeiros movimentos emancipatórios da vila 

datam do ano 1924, quando ela desfrutava de um crescimento econômico que 

passou a atrair pessoas dos mais diversos lugares da região, isso devido ao 

excelente solo propício à lavoura cacaueira. A figura 2, mostra o início das 

atividades comerciais da então vila. 
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 Figura 2: Comércio em crescimento, Rio Novo, 1920. 

 
                                Fonte: Castro, 2017, p.30 

 
No ano de 1930, com Getúlio Vargas no poder, a sede do Distrito de 

Alfredo Martins passou à categoria de subprefeitura, com o nome de Rio Novo, 

através do Decreto Estadual número 7.139, de 17 de dezembro (FERREIRA, 1958), 

ainda subordinada ao município de Camamu. Apenas em 1931, Rio Novo foi 

desmembrado de Camamu, pelo Decreto Estadual número 7.455, de 23 de junho, 

e anexado ao de Jequié, na condição de subprefeitura dividida, em 31 de 

dezembro de 1932, pelo Decreto Estadual número 8.249, em três distritos: Rio 

Novo, Tesouras e Barra do Rocha 

O Decreto estadual n.º 8.725, de dezembro de 1933, elevou Rio Novo à 

categoria de vila e criou o município do mesmo nome, com território 

desmembrado de Jequié. A nova comuna passou a denominar-se Ipiaú, em 

virtude do Decreto-lei estadual n.º 141, retificado pelo Decreto estadual n.º 12. 

978, de 1. ° de junho de 1944. Exatamente em 31 de dezembro de 1943, através de 

uma reformulação administrativa impôs a mudança do nome de Rio Novo, 

assim, surgiu o novo nome Ipiaú, que quer dizer “rio novo” na língua Tupi. A 

imagem a seguir (figura 3), nos mostra comemorações que envolvia toda a 

comunidade local. 
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Figura 3: Desfile em comemoração ao aniversário de Getúlio Vargas, Rio 
Novo (1942) 

 
Fonte: Página da Farmácia Bahia no Facebook 18 

 

Famílias oriundas de alguns países ajudaram a povoar o mais novo 

município e foram fundamentais para o desenvolvimento do comércio, da 

economia, da educação e da cultura local. Podemos citar aqui os árabes 

Marons, Midlejs e Atalas, os italianos Grissis e Miraglia, além do espanhol Noival 

Suarez, que juntos exploraram as terras, avançando “mata a dentro” derrubando 

árvores, abrindo pastagens, plantando cacau e café, construindo casas, dando 

ares mais urbanos para a localidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18Disponívelem<https://ptbr.facebook.com/farmaciasbahia/photos/a.438608506195225/11139
60615326674/?type=3&theater> acesso em 18/08/2019. 

https://ptbr.facebook.com/farmaciasbahia/photos/a.438608506195225/1113960615326674/?type=3&theater
https://ptbr.facebook.com/farmaciasbahia/photos/a.438608506195225/1113960615326674/?type=3&theater
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Figura 4: Os pioneiros da cidade de Ipiaú -BA 

 
Fonte: Castro, 2017, p.203 

A figura 4 apresenta alguns dos representantes das famílias supracitadas, 

a fotografia foi feita em frente à residência do italiano José Miraglia, na atual 

Praça Rui Barbosa, praça essa que é a principal do município hoje. 

No tocante à administração pública, foi a partir de 17 de dezembro de 1930 

que o então distrito de Rio Novo foi elevado à condição de subprefeitura de 

Camamu. Com isso ganhou uma nova estrutura administrativa, inclusive tendo 

sido criado o cargo de subprefeito, o qual tinha a função de tratar das questões 

locais. Foram três os subprefeitos de Rio Novo: Waldomiro Almeida Santos, 

Osório Cordeiro da Silva, que conseguiu que a subprefeitura fosse anexada ao 

município de Jequié; Leonel Dias Andrade (1931/32) e Antônio Augusto Sá 

(1932/33) em cuja gestão ocorre a emancipação política de Rio Novo (02-12-1933) 

continuando no cargo como prefeito nomeado (CASTRO, 2006). 

No Quadro 1, apresentaremos os prefeitos que administraram a cidade de 

Ipiaú entre as décadas de 1930 até os dias atuais. 
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Quadro 1:  Os prefeitos da cidade de Ipiaú (1933-2020) 

Nomes Período de administração 

Antônio Augusto Sá 17/12/1933-1934 

José do Eirado Silva 07/10/1935-1936 

Leonel Dias de Andrade  1936-37 

Eurico Simões Paiva 17/12/1937-1938 

Jaime Pontes Tanajura 01/03/1940-1943 

Agostinho Cardoso Pinheiro  26/03/1940-1943) 

Antônio Lisboa Nogueira 12/06/1945-1946) 

José Borges de Barros  08/04/1946-05/12/1946 

Sandoval Fernandes Alcântara 05/12/1946-1948 

Pedro Caetano Magalhães de Jesus 1948-1952 

José Muniz Ferreira 1952-1955 

Salvador da Matta 17/04/1955 14/04/1959 e 1971-1973 

José Motta Fernandes 14/04 /1959 a 07/04/1963 e 07/04/1967 a 1971 

Euclides José Teixeira Neto 07/04/1963 a 07/04/1967 

Hildebrando Nunes Rezende  1983 a 1988 

Miguel Cunha Coutinho 1989 a 1992 

Ubirajara Souza Costa 1993 a 1996 

José Andrade Mendonça 2001 a 2008 

Sandra da Purificação Lemos de Santana 2008 

Deraldino Alves de Araújo 2009 a 2016  

Maria das Graças Mendonça 2017 a 2020 

Fonte: Elaborada pelos pesquisadores com base no arquivo disponível na Câmara de 
Vereadores de Ipiaú-BA. 

 
 

2.2 A organização educacional da cidade de Ipiaú: uma análise dos registros 
documentais 

Nesta importante etapa da dissertação, que é mostrar como a educação do 

município de Ipiaú foi organizada ao longo tempo, encontramos alguns 

documentos que nos revelam algumas iniciativas que foram tomadas nesse 

sentido a partir década de 1930. 

Por meio de alguns depoimentos orais de moradores mais antigos do 

município, foi relatado que a primeira escola da cidade foi criada no ano de 1923 e 

tinha como única regente a professora Eveline Freire. A princípio, a escola 
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funcionava na sala principal da residência de Moysés Santos19 (CASTRO 2017). 

Passados alguns anos, foi transferida para uma casa isolada no meio de um pasto, 

situada entre as propriedades dos imigrantes árabes e italianos. Assim, como a 

escola descrita, existiam outras espalhadas em outras regiões urbanas e 

principalmente rurais do município, nos mesmos moldes. Escolas isoladas, uni 

docentes, sem separação por idade ou série dos educandos e que sobreviviam, 

sobretudo, com as subvenções dadas pelo poder público municipal. 

 

Figura 5: Escola Rural em Barra do Rocha (distrito de Rio Novo- 1940) 

 
Fonte: arquivo particular do pesquisador Dílson Araújo 

 

O primeiro documento inventariado até o presente momento, no que tange 

à organização da educação municipal, data da década de 1930: 

            

 

 

 

 

 

 

                                                 
19Na década de 1920 Moysés Santos era o administrador do lugarejo. 



54 
  

 

Figura 06: Lei n° XIX que determina crédito especial para escolas (1937) 

 
Fonte: Câmara de Vereadores de Ipiaú 

 

Trazemos as informações na íntegra, do referido documento, por 

entendermos a sua importância histórica no contexto da nossa pesquisa: 

Registro da Lei n° XIX – A Comarca de Vereadores do Município 
de Rio Novo no uso das suas atribuições decretou e o Poder 
Executivo sancionou: Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir o Crédito Especial de R..s 4.000 000 (quatro contos de R..s) 
destinados ao subvencionamento de cinco escolas particulares 
que serão localizadas em cinco pontos diferentes do Município. 
§ I°. Os pagamentos serão feitos mensalmente em quótas de 
oitenta mil reis. Art° II°. São condições indispensáveis ao pôvo 
de tal favor: a) ser a escola registrada na Secretaria da Instrução 
e Saúde Pública: b) ministrar cada escola gratuitamente o ensino 
a dez crianças pobres os quais manifesta o desejo de aprender: c) 
funcionar com máxima regularidade durante o ano letivo, ou 
seja, dez mezes. d) ficar a fiscalização por proposta municipal ou 
então pelo delegado escolar residente, onde houver. Art°. III 
Revogam-se as disposições ao contrário. Rio Novo, 5 de maio de 
1937. 

 

Os documentos inventariados evidenciam que a política de 

subvencionamento foi uma prática recorrente no município de Ipiaú até o final da 
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década de 1970. Apesar da promulgação de leis que garantia a construção de 

escolas na sede e no interior do município, como por exemplo, a Lei n° 45, de 07 

de dezembro de 1949, que criou nove escolas, que foram construídas para atender 

parte das necessidades educacionais do município. Créditos públicos municipais, 

que financiavam muitas escolas particulares que funcionavam em casas sem as 

condições mínimas adequadas, continuavam a acontecer, como aponta a figura 

7. 

Figura 07: Trecho da Lei n° 45 (1949) 

 
                Fonte: http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/lei-decreto/lei-n-045-cria-

nove-escolas 

 

O artigo 1° da Lei n° 45 de 1949 determina a criação de noves escolas, como 

mencionamos anteriormente, sendo que seis dessas deveriam ser localizadas na 

zona rural da cidade e as outras uma em cada Sede Distrital. De acordo com o 3° 

artigo da referida lei, cabia ao prefeito fazer as devidas denominações das 

instituições escolares bem como escolher suas localizações. 

No ano de 1951, mais dez escolas foram criadas por meio da promulgação 

da Lei n° 18, de 1° de setembro de 1951. Nos mesmos moldes da Lei n° 45 de 1949, 

a distribuição dessas escolas aconteceria entre a sede e os distritos do município. 

Os documentos dos quais tivemos acesso, indicam que até o final da década de 

1950 foram criadas na cidade de Ipiaú vinte e duas escolas municipais, sendo a 

maioria localizada na zona rural da cidade.  

Uma importante conquista para a Educação Municipal de Ipiaú na década 

de 1950 foi a promulgação da Lei n° 288, de onze de dezembro de 1956, que 
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dispôs sobre a organização do Ensino Primário, uma das primeiras iniciativas de 

estruturação e organização desse segmento de ensino do município. 

Continuando com nossas análises documentais que tangem à organização 

educacional da cidade, pudemos verificar que na década de 1960 houve uma 

proliferação de leis que garantiam subvenções às pequenas escolas particulares, 

em detrimento da criação de escolas públicas. Poucas exceções foram percebidas, 

a exemplo da Lei n° 706, de 25 de maio de 1963, que trata da criação do Ginásio 

Municipal de Ipiaú. Compilamos no Quadro 2 as leis educacionais que foram 

implementadas em Ipiaú na década de 1960. 

 
Quadro 2: Leis, atos e decretos educacionais da cidade de Ipiaú (1961-1966) 

Ano N° da Lei Resumo Fonte 

1961 509 Denomina “Doutor Salvador da Matta o prédio 
escolar situado à Av. São Salvador, nesta 
cidade. 

http://camaradeipiau.ba.go
v.br/novo/ 

1961 512 Concede uma subvenção anual de $ 6.000,00 à 
Escola particular Santos Dumont 

http://camaradeipiau.ba.go
v.br/novo/ 

1961 569 Concede subvenção de CR$ 12.000,00 anuais 
para a Escola particular São Roque nesta 
cidade. 

http://camaradeipiau.ba.go
v.br/novo/ 

1961 586 Concede subvenção anual de CR$ 6.000,00 para 
a Escola Particular regida por Floracy Valdelice 
de Deus, na zona do Paty, neste município. 

http://camaradeipiau.ba.go
v.br/novo/ 

1962 592 Aumenta subvenção para CR$ 12.000,00 
concedida à Escola Particular José Muniz 
Ferreira, no distrito de Algodão. 

http://camaradeipiau.ba.go
v.br/novo/ 

1962 593 Autoriza o Executivo a construir um prédio em 
Córrego de Pedras, para funcionamento de 
uma escola municipal já existente. 

http://camaradeipiau.ba.go
v.br/novo/ 

1962 625 Aumenta para CR$ 12.000,00 anuais e 
subvenção concedida à escola particular regida 
por Floracy Valdelice de Deus. 

http://camaradeipiau.ba.go
v.br/novo/ 

1962 660 Concede auxílio de CR$ 100. 000,00 para a 
construção da Escola Rotary, nesta cidade. 

http://camaradeipiau.ba.go
v.br/novo/ 

1963 702 Cria Ginásio Municipal de Ipiaú e a Escola 
Técnica Industrial de Ipiaú, abre crédito 

http://camaradeipiau.ba.go
v.br/novo/ 

http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
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especial de CR$ de 100.000,00 e dá outras 
providências.  

1963 710  Dispõe sobre a contratação de professores 
leigos e dá outras providências.  

http://camaradeipiau.ba.go
v.br/novo/ 

1963 734 Estabelece novas tabelas de vencimentos para 
regentes leigos do quadro efetivo, dispõe sobre 
os salários dos regentes leigos contratados. 

http://camaradeipiau.ba.go
v.br/novo/ 

1964 775 Autoriza o Executivo a doar ao Estado duas 
áreas de terras para a construção de prédios 
escolares e dá outras providências.  

http://camaradeipiau.ba.go
v.br/novo/ 

1966 847 Fixa em $ 10.000 mensais e subvenção à escola 
particular regida por Pernina Almeida 
Pinheiro, nesta cidade e dá outras providências. 

http://camaradeipiau.ba.go
v.br/novo/ 

1966 861 Aumenta para $ 12.000 mensais a subvenção à 
escola regida por Andrelina Pereira, nesta 
cidade. 

http://camaradeipiau.ba.go
v.br/novo/ 

Fonte: elaborado pelos pesquisadores Claudinei Sant’Anna e Marlúcia Santos 

Na década seguinte, os documentos inventariados e analisados trazem a 

criação de leis e decretos que visavam uma melhor estruturação da carreira 

docente, a exemplo da Lei n° 1054, de 01 de janeiro de 1971, que dispunha sobre 

a unificação do quadro dos regentes municipais, fixando os respetivos 

vencimentos. A Lei n° 1165, de 01 de maio de 1973, na mesma linha, assegurava 

o aumento dos vencimentos das regentes municipais.  Percebemos que a política 

de subvencionamento de algumas escolas particulares continuaram, porém em 

menor volume.  

Ainda na década de 1970, encontramos a Lei n° 1144, de 2 de novembro 

de 1972, que autorizava a doação de um imóvel ao Instituto da Sagrada Família 

para a Ação Social e a Lei n° 1041, que isentava de pagamento de impostos 

municipais essa instituição. O Instituto da Sagrada Família para a Ação Social, 

entidade surgida na Itália, prestou relevantes serviços sociais e educacionais para 

a cidade de Ipiaú, desde a sua fundação em 21 de julho de 1970 até o 

encerramento de suas atividades em dezembro de 2003. 

http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/


58 
  

Na década de 1980, a Educação Municipal de Ipiaú viveu praticamente um 

“apagão”. No levantamento que realizamos nos documentos oficiais do 

município, encontramos apenas três leis. Dentre elas, está a de n° 1.421, de 30 de 

novembro de 1982, que tratava de uma doação de cinquenta hectares de terras 

para a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia (SEC), visando à 

construção da Escola Média de Agricultura de Ipiaú, projeto esse que não chegou 

a ser executado, encontramos também a Lei n° 1.413 de 05 de março de 1982 

também tratava de uma doação para a SEC, objetivando a construção de quatro 

salas de aulas em um bairro popular da cidade.  

E por fim, a Lei n° 1.370, de 06 de maio de 1980, que também tratava de 

uma parceria com a Secretaria de Educação Cultura do Estado, que visava à 

recuperação de prédios escolares do Estado e à construção de mais seis salas de 

aulas no Colégio Estadual de Ipiaú. Não foi localizado nenhum que tratasse de 

construção de novas escolas municipais, ou ainda que dispusesse sobre 

mudanças no ensino primário local. 

Semelhantemente o que ocorreu na década anterior, a educação de Ipiaú 

na década de 1990 amargou poucos avanços e quase nenhum investimento 

significativo. Talvez, a iniciativa educacional mais importante nesse foi a 

aprovação da Lei n° 1.634, de 01 de abril de 1995, que institucionalizou o 

Conselho Municipal de Educação, que dentre outras deveria: 

I – Zelar pelo cumprimento da legislação aplicável à educação e 
ao ensino; 
II- Propor diretrizes educacionais; 
III- Assessorar o Governo Municipal na formulação de políticas 
e planos educacionais; 
IV- Propor escalas de prioridades na elaboração da proposta 
orçamentária da Secretaria Municipal de Ipiaú; 
V- Emitir pareceres sobre questões de natureza educacional no 
âmbito da rede municipal de escolas, e para as demais redes, com 
base nas competências que lhes forem delegadas pelo CEE 
(IPIAÚ, 1995). 
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2.3 Elementos Culturais  

A cultura ipiauense foi e é marcada por diferentes elementos, que juntos 

ajudaram a constituir a identidade do seu povo. Analisando as contribuições 

culturais que ao longo do tempo foram desenvolvidas, destacamos a 

emblemática chegada do cinema Éden na década de 1920. José Miraglia, este que 

foi um dos primeiros povoadores do município, foi o responsável por sua vinda.  

O historiador José Américo Castro (2017) aponta que, por volta do ano de 

1927, as portas do Cine Éden foram abertas no povoado que se tornou a cidade 

de Ipiaú-BA. Os filmes eram projetados na parede e a sua estrutura contava com 

poltronas e piso de madeira de lei e a trilha sonora era feita por um pianista e um 

narrador ao vivo. 

As sessões ocorriam nos finais de semana, sempre às 19h. 
Miraglia expunha as latas de filmes empilhados, instigando o 
imaginário coletivo e fazia cartazes com letras garrafais, 
afixando-os em cavaletes na porta do seu estabelecimento 
comercial/cultural. Grande parte da população não sabia ler, 
mas procurava se informar do que se tratava, e logo, o cinema se 
tornou programação obrigatória nos finais de semana, quando se 
vestia a melhor roupa (CASTRO, 2017, p.159). 

 

Ainda de acordo com Castro (2017), em 1937, Miraglia fez uma grande 

reforma no cinema e o transformou em Cine Teatro. A referida reforma durou 

alguns anos, foi construída uma fachada ao estilo “art-noveau” e passou a ter 560 

poltronas de madeira que foram distribuídas em três fileiras e proporcionava 

uma ótima visibilidade para o palco que foi construído para promover 

espetáculos teatrais, shows musicais, dentre outas atrações culturais. Foi com 

essa estrutura que importantes artistas brasileiros se apresentaram no palco do 

Cine Éden, como os cantores Nelson Gonçalves, Wanderley Cardoso, Orlando 

Silva, Raul Seixas, Jerry Adriane, Luiz Gonzaga, além da prestigiada cantora 

Ângela Maria. Com o Cine Éden, a pequena cidade de Ipiaú ganhou um 

importante centro cultural, que mudou os hábitos de boa parte da sua população, 

considerando que “o cinema chegou em Ipiaú antes do rádio e das grandes 

revistas nacionais: o público não tinha conhecimento da técnica e da dramaturgia 

cinematográfica, a linguagem audiovisual” (CASTRO, 2017, p. 160).  
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Um fato curioso que ocorreu durante o período da reforma foi a chegada 

de um equipamento, o projetor Triunpho, que acabou causando um grande 

alvoroço na pequena cidade. Isso porque, a reforma acontecia em plena II Guerra 

Mundial e o tal projetor era enorme “parecido com um canhão” diziam as 

testemunhas, e para piorar a situação quem veio instalar o objeto era um alemão, 

o que acabou gerando ainda mais confusão nos moradores que pensaram que 

haveria um extermínio total (CASTRO, 2017). 

O Cine Éden se consolidou como a única opção de lazer por algumas 

décadas em Ipiaú. Com a morte do proprietário, José Miraglia, no ano de 1961, o 

cinema foi vendido e, em 1962, passou por uma nova reforma e reabriu 

justamente quando o Brasil estava prestes a vivenciar o seu pior cenário: o golpe 

militar. Uma curiosidade que merece destaque, é que o projetista dessa época foi 

o talentoso artista plástico Luiz Martins20, que dentre tantas obras foi o 

protagonista do filme Meteorango Kid e o criador da lendária capa do disco Acabou 

Chorare dos Novos Baianos21. 

Após passar por várias administrações e com a popularização da televisão 

e o do videocassete, as famílias pararam de frequentar o cinema, o que tornou 

inviável a continuação da sua manutenção.  

Assim, o povo de Ipiaú perderia sua maior opção de divertimento coletivo-

cultural. O prédio foi arrendado e o espaço onde funcionou o cinema deu lugar a 

uma loja de móveis e eletrodomésticos, retirando toda a estrutura interior do 

prédio. A imagem abaixo (Figura 8) retrata a fachada original do Cine Éden. 

 
 

 

                                                 
20http://www.dopropriobolso.com.br/index.php/musica-34379/44-musica-brasileira/410-
lula-martins-a-tropicalia-vista-por-dentro 
21Novos Baianos é um conjunto musical brasileiro, nascido na Bahia, ativo em seu auge entre os 
anos de 1969 e 1979, que se reuniram em 1997 e novamente em 2015. Eles marcaram a música 
popular brasileira e até o rock brasileiro dos anos 70, utilizando-se de vários ritmos musicais 
brasileiros que vão de samba, bossa nova, frevo, baião, choro, afoxé e ijexá ao rock n' roll. 
Disponível em: https://medium.com/@lucianapiva/acabou-chorare-a-obra-prima-da-mpb-
7e5ac64dbc5e 

 

 

http://www.dopropriobolso.com.br/index.php/musica-34379/44-musica-brasileira/410-lula-martins-a-tropicalia-vista-por-dentro
http://www.dopropriobolso.com.br/index.php/musica-34379/44-musica-brasileira/410-lula-martins-a-tropicalia-vista-por-dentro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1969
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular_brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular_brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frevo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bai%C3%A3o_(m%C3%BAsica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Choro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afox%C3%A9_(ritmo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ijex%C3%A1_(ritmo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_n%27_roll
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Figura 08: Fachada do Cine Éden década de 1940 

 
Fonte: Castro, 2017, p.157 

Conforme texto publicado no Jornal Rapatição, em agosto de 1984, a 

população não ficou alheia ao fechamento do Éden e de maneira organizada 

promoveu atos públicos, passeatas, denunciou e conseguiu sensibilizar a Câmara 

de Vereadores Municipal, que, por sua vez, embargou a depredação e convocou 

todos os segmentos da sociedade para discutir o problema, no dia 02 de agosto de 

1982, na Sede do Rio Novo Tênis Clube. Na oportunidade a prefeitura quis 

comprá-lo, mas o proprietário pediu pelo prédio um valor extremamente alto. 

A tentativa de comprar o imóvel de forma dialogada não deu certo, foi 

então que a população intensificou as manifestações para que, pelo menos a 

fachada do imóvel fosse tombada e com isso, houvesse a possibilidade de um dia 

reestruturá-lo. Em 1991, houve o tombamento da fachada, transformando o Cine 

Teatro Éden em Patrimônio Histórico Cultural de Ipiaú, mas o mesmo nunca mais 

retornou à sua atividade de origem, de promover shows, exibir filmes, realizar 

eventos, reunir a população, formar artistas e movimentar a produção cultural no 

interior da Bahia. 

A população de Ipiaú vive esperando um “Novo Cine Teatro Éden”. O 

Éden constituiu um elemento importante para o desenvolvimento da cidade, uma 

vez que levou milhares de pessoas da cidade e da região para o local e gerou 
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muitos empregos. Foi ainda fator importante para a construção do caráter artístico 

de muitos cantores, artistas plásticos, escritores, jornalistas, fotógrafos, além de 

fazer parte de um memorial que progressivamente é esquecido pelo Poder Público 

e pela população. 

A música e a formação de músicos foi e ainda continua sendo um forte 

elemento cultural das terras ipiauenses.  Na década de 1940, a Filarmônica Alberto 

Pinto atuava em diversos eventos sociais da cidade e, com a atuação do maestro 

Alberto Pinto, incentivava e despertava nos jovens de várias gerações da cidade o 

gosto pela dança, pela música e pela poesia. A Figura 9, traz o registro fotográfico 

da prestigiada filarmônica. 
 

Figura 9: Filarmônica Alberto Pinto e a banda Jazz Band 15 (193?) 

 
Fonte: arquivo do pesquisador Paulo Magalhães 

 
A Sociedade Filarmônica Alberto Pinto, de Ipiaú, que com absoluto 
sucesso impôs uma feição moderna ao estilo de banda e 
acompanhou as transformações da cidade, foi criada em 10 de 
dezembro de 1928, possibilitando o entretenimento da pobreza e da 
nascente classe média, com um repertório refinado e genérico 
(MAGALHÃES, 2006, p. 192)  

 

Outro componente cultural de Ipiaú é a tradicional Exposição 

Agropecuária, que desde o ano de 1965 acontece no município. Organizada pelos 

fazendeiros da cidade e idealizada pelo então prefeito Euclides Neto, a primeira 

edição ocorreu entre os dias 5 e 12 de dezembro de 1965, ganhando projeção 

nacional logo no primeiro ano, atraindo visitantes e expositores das mais diversas 
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partes do Brasil. Esse evento ocorre anualmente e movimenta toda a comunidade 

local em torno da sua realização, favorecendo a economia da região, mantendo as 

tradições culturais que são parte da identidade do povo de Ipiaú. 

 

Figura 10: I Edição da Exposição Agropecuária de Ipiaú (1965) 

 

Fonte: Arquivo do Jornalista José Américo Castro (2017) 

 

Os aspectos culturais da cidade de Ipiaú ainda envolvem festividades 

tradicionais que há muitos anos são realizadas. Os desfiles cívicos, por exemplo, 

acontecem rigorosamente ano após ano, é fato que não existe mais tanta pompa 

quanto tinha nas décadas do século passado, mas ainda assim, conseguem 

mobilizar diferentes segmentos sociais, envolvendo principalmente alunos e 

educadores das escolas públicas municipais e estaduais para a realização do 

evento. 

Ao elencarmos alguns dos aspectos culturais que fazem parte do processo 

histórico da cidade de Ipiaú, bem como da formação cultural do seu povo, 

entendemos a sua importância na constituição da nossa pesquisa, já que estamos 

trilhando os caminhos teórico-metodológico da Histórica Cultural, que dentre 

outros aspectos identifica “o modo como em diferentes lugares e momentos, uma 

determinada realidade social é pensada, construída, dada a ler” (CHARTIER, 1990, 

p. 23). 
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De maneira geral, esses eventos culturais que citamos direta ou 

indiretamente ressoaram no processo de escolarização e educação de várias 

gerações. Talvez, as mais emblemáticas manifestações culturais sejam os desfiles 

cívicos que continuam acontecer anualmente, como mencionamos anteriormente. 

 
Figura 11: Desfile cívico nos anos de 19?  

 
Fonte: arquivo de José Américo Castro (2017) 

 

As tradicionais festas juninas, mais especificamente a festa de São Pedro, 

acontecem todos os anos e envolve praticamente toda a comunidade local, com 

destaque para as apresentações dos alunos da rede pública e privada na praça 

principal, onde ocorre a festa. Os educandos ensaiam durante alguns meses e 

apresentam seus passos coreografados para o grande público que aguardam as 

atrações musicais. 

Certamente, essa é a festa mais esperada pelo povo nordestino, e 

invariavelmente, pela população de Ipiaú. O mês de junho no interior das escolas 

é tomado por um clima festivo, que envolve projetos e ações pedagógicas que 

visam manter viva a tradição dos festejos juninos através da culinária, das 

vestimentas, da música e da dança. 

Nas nossas incursões sobre os aspectos culturais que fizeram e ainda fazem 

parte da história da cidade de Ipiaú, intentamos averiguar o alcance dessas 

manifestações e se de alguma forma a Cultura Escolar do Grupo Escolar Adélia da 
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Matta foi marcado por essas tradições. No quarto capítulo desta dissertação, 

trazemos mais detalhes de como foi percebido esses elementos culturais. 
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CAPÍTULO III – AS PRÁTICAS DO ENSINO DE MATEMÁTICA 
DO GRUPO ESCOLAR ADÉLIA DA MATTA ATRAVÉS DOS 

REGISTROS DOCUMENTAIS E NARRATIVAS  

O contexto educacional do município de Ipiaú, na época da fundação do 

Grupo Escolar Adélia da Matta, era desafiador. Entre as décadas de 1940 e 1950, 

havia poucas escolas na cidade e as que existiam funcionavam de maneira 

precária, onde professoras abriram as portas das suas casas e faziam dos seus 

aposentos “salas de aula”. 

 Na tentativa de dar melhores condições de trabalho a essas professoras, 

na década de 1940, uma importante iniciativa foi tomada no sentido de organizar 

essas “escolas”. De acordo com Castro (2015), um prédio foi construído para 

abrigar esses estabelecimentos e melhor atender aos estudantes e professores 

ipiauenses desse período e recebeu o nome de Escolas Reunidas Professora 

Celestina Bittencourt. 

Entre décadas de 1950 e 1960, instituições escolares particulares foram 

criadas e eram situadas na zona urbana da cidade. Duas se destacaram:  o Ginásio 

de Rio Novo e a Escola Castro Alves. Essas duas escolas que eram localizadas em 

áreas nobres da cidade atendiam um público seleto, basicamente filhos de 

fazendeiros, de profissionais liberais e de comerciantes locais.  

 Gradualmente, outras escolas públicas e privadas foram surgindo em 

Ipiaú atendendo clientelas diferentes e situadas em contextos sociais e 

econômicos igualmente diversos.  

3.1 A Fundação do Grupo Escolar Adélia da Matta 

O Grupo Escolar Adélia da Matta foi fundado em 1961, autorizado pela 

Portaria Estadual n° 2.879, publicado no Diário Oficial da Bahia em 06 de maio de 

1961, sendo municipalizado pelo Executivo Municipal em 24/09/1999, por meio 

do Decreto Municipal n° 3.643. O nome foi uma homenagem à senhora Adélia 

Martins da Matta, mãe de Salvador da Matta, médico e educador, personagem que 

muito contribuiu para a educação local.  
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Iniciando nossas incursões em busca das fontes que nos ajudasse a contar a 

história dessa instituição de ensino, partimos inicialmente da leitura do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) na versão mais atualizada. Geralmente, esse, que é um 

dos mais importantes documentos de uma unidade de ensino, traz em seu corpo a 

história de fundação da escola, os números dos atos legais, o contexto social, 

político, econômico e cultural que fizeram e ainda fazem parte da sua constituição.  

Localizamos o PPP de 2018 e, após uma leitura atenta, constatamos que esse 

documento trazia poucas informações históricas da sua fundação e algumas 

divergiam de outros documentos que tinham que foram encontrados. Como 

exemplo, de acordo com o PPP, o Grupo Escolar Adélia Matta foi fundando pelo 

Decreto Estadual n° 10.802, não citando dia, mês ou ano, aponta apenas que sua 

fundação ocorreu entre os anos de 1966 e 1967, porém localizamos no arquivo 

institucional  documentos  como exemplo, um Histórico Escolar do 1°Grau do ano 

de 1992, que traz no seu cabeçalho um outro número de portaria, que de acordo 

com este documento seria o de n° 2.879 registrado no Diário Oficial do Estado em 

06 de maio de 1961, como apontado na Figura 12: 

 

Figura 12: Fragmento do Histórico Escolar (1992) 

 

Fonte: Arquivo Institucional do Grupo Escolar Adélia da Matta 

 

Prosseguindo em busca dos registros históricos documentais do Grupo 

Escolar Adélia Matta, encontramos Mapas de Aproveitamento que eram 

distribuídos pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia através da 

Assistência de Programas e Classificação de Alunos, a partir do ano de 1963. 
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Figura 13: Mapa de Aproveitamento (1963) 

 
Fonte: Arquivo Institucional do Grupo Escolar Adélia da Matta 

 

Um outro documento localizado foi uma ficha preenchida a mão para ser 

enviada para a Seção de Estatística e Recenseamento Escolar da Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia datada de 31 de outubro de 1964.  

 

Figura 14: Boletim Mensal (1964) 

 
Fonte:  Arquivo institucional Grupo Escolar Adélia da Matta 
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Ainda foi possível verificar nesse documento (Histórico Escolar figura 12) 

algumas informações a respeito da estrutura física do Grupo Escolar Adélia da 

Matta (GEAM) nesse período. No ano de 1964, ele possuía apenas duas salas de 

aula, onde trinta alunos eram distribuídos em duas séries: 2ª e 3ª do Ensino 

Primário. Duas professoras normalistas ministravam as aulas, sob a supervisão de 

uma Delegada Escolar. Muito longe dos prédios pomposos idealizados para 

abrigar esse tipo de instituição escolar, a realidade é que o Grupo Escolar Adélia 

Matta, funcionava de maneira precária, não tinha água encanada nem energia 

elétrica e o espaço era cedido pelo município, como mostra a Figura 15: 

Figura 15: Verso do Boletim Mensal (1964) 

 

Fonte: Arquivo Institucional Grupo Escolar Adélia da Matta 

 

Essa realidade permaneceu precária por um bom período, como aponta um 

relatório que localizamos e que foi encaminhado para a Coordenação (o 

documento não especifica que coordenação seria essa), datado de 09 de outubro 

de 1973, cujo conteúdo revela as condições estruturais e pedagógicas desfavoráveis 

para o desenvolvimento de um bom trabalho, ao tempo que pede a colaboração 

dos responsáveis para a solução das problemáticas apresentadas. A Figura 2, onde 
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há a transcrição do documento, traz em maiores detalhes as reivindicações 

solicitadas.

Figura 16: Relatório do Grupo Escolar Adélia da Matta 

  
Transcrição do documento: 
 
9 de outubro 73 
RELATÓRIO DO GRUPO ESCOLAR 
ADÉLIA DA MATTA 
Sr. Coordenador: 
Levo ao conhecimento de V. Sa. O 
Relatório de toda situação do Grupo 
Escolar Adélia Matta. 
2. Encontra-se o mesmo em plena 
restauração feita em convênio da 
Secretaria de Educação e Prefeitura 
Municipal. A mesma está sendo feita 
abrangendo todas as dependências. 
3. O Grupo tem 3 salas, uma secretaria, 3 
sanitários para alunos. Funciona em dois 
turnos, com matrícula de 130 alunos. 
4. Temos apenas 3 de professoras 
regentes, tendo portanto 3 vagas. 
5. temos ainda uma classe regida por 
uma professoranda, 
6. Necessitamos de material didático 
para o bom andamento das atividades.  
Confiamos no bom atendimento de V.Sa. 
no sentido de contratar professores para 
atender as necessidades do Bairro. 

Atenciosamente,  

Arquivo Institucional Grupo Escolar Adélia da Matta 
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Os problemas estruturais, administrativos e pedagógicos do GEAM foram 

registrados também no ano de 1977, na Ata de n° 3 da instituição. Ao lermos o 

referido documento, um fato curioso nos chamou atenção: ao findar a reunião de 

Pais e Mestres do dia 14/10/1977, a diretora fez, segundo consta no documento, 

um veemente apelo aos pais, para que eles doassem a quantia de Cr$ 5,00 mensais 

para que fossem revestidos na compra de materiais de limpeza, materiais 

didáticos, consertos de carteiras, dentre outras despesas. Esse pedido foi 

prontamente atendido pelos presentes na reunião, conforme apresenta a Figura 

17.  

Figura 17: Trecho da Ata n° 3- pedido de ajuda aos pais 

 

Fonte: Arquivo institucional Grupo Escolar Adélia da Matta 

 

Essa prática continuou na década seguinte, como mostra a Ata n° 09, de 

uma reunião que ocorreu em 25/05/1982. Desta vez, a diretora não estabeleceu 

um valor fixo, mas pediu a colaboração dos pais e responsáveis para que o 

dinheiro arrecadado fosse investido nas despesas cotidianas, tais como: consertos 

de carteiras, material de limpeza, fechaduras, dentre outros. Atitudes como essas, 

podem sinalizar a ausência do Estado no atendimento às necessidades básicas, 

que viabilizasse um ambiente melhor para professores, funcionários e alunos. 

Algumas melhorias na estrutura física foram realizadas em 1987, quando 

uma reforma foi realizada pelo Governo do Estado da Bahia, na então gestão do 
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governador Waldir Pires. Na década seguinte, no ano de 1995, outra reforma foi 

feita, conforme ficou registrado:  

Figura 18: Placa de reinauguração da Escola Adélia da Matta 

 
Fonte: acervo particular dos pesquisadores (2020) 

No tópico a seguir, abordaremos o processo de formação das professoras 

que atuaram no Grupo Escolar Adélia da Matta e de como essa formação 

impactou o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de matemática 

praticado no estabelecimento escolar pesquisado. 

3.1.1:  O Ensino de Matemática do Grupo Escolar Adélia da Matta através dos 
registros documentais e das narrativas  

 

Considerando que fontes são materiais potencialmente utilizáveis   na 

perspectiva de estudos e pesquisas que envolvem a História da Educação. Nesse 

sentido, é necessário fazer o “exame crítico” delas. Esse cuidado é de 

fundamental importância para as futuras etapas, que são a composição e 

interpretação, “dessa forma, compreende-se que o objeto da história não é apenas 

a descoberta do documento, e sim a reconstituição histórica baseada em 

documentos que tenham autenticidade e que sejam fiéis ao estudo proposto” 

(NUNES, 2017, p. 192). 

Partindo dessas premissas, fizemos a organização dos materiais 

inventariados a saber: cadernetas, livros de Atas, mapas de aproveitamento, 

históricos escolares, boletins de recenseamento, Atas de resultados finais, dentre 
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outros. Após uma minuciada avaliação, selecionamos aqueles que nos ajudasse 

a contar a história do ensino de matemática nessa instituição a partir da sua 

implementação e cientes da sua importância, pois: 

Se não cuidarmos das fontes documentais escolares hoje, elas 
acabarão se perdendo e amanhã não as teremos mais, o que 
prejudicará grandemente o levantamento da evolução da 
educação local, regional e mesmo do país, pois não se conhece a 
história de um país apenas tendo informação da capital e das 
principais cidades (NUNES, 2017, p. 201). 

 
Como já mencionado anteriormente, o Grupo Escolar Adélia da Matta foi 

fundado no ano de 1961. Os documentos escolares encontrados da década da sua 

fundação, a exemplo, de Mapas de Aproveitamento foi possível verificar as 

disciplinas que eram lecionadas no período: Leitura Pátria, Aritmética, História 

do Brasil, Geografia, Ciências e Religião, como apresentado na Figura 19:  

 

Figura 19: Trecho do Mapa de Aproveitamento (1964) 

 
Fonte: Arquivo Institucional Grupo Escolar Adélia da Matta 

 
Dentre o conjunto das matérias escolares ministradas, encontra-se a 

Aritmética. Esse que é “o mais elementar e mais antigo ramo da Matemática” 

(LORENSSATI, 2012, p. 2). A nomenclatura Aritmética permanece até o fim do 

ano de 1969 no conjunto das disciplinas lecionadas, de acordo com os 

documentos localizados no arquivo da instituição. 

Compreendendo que “os saberes matemáticos presentes desde os 

primeiros anos escolares constituem os passos iniciais para a aprendizagem da 
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matemática” (VALENTE, 2016, p. 35), a matemática chamada de elementar, por 

extensão, está presente em todos os anos escolares até a chegada ao nível 

superior, destaca o autor. 

 Visando identificar os indícios do ensino da matemática e da cultura 

escolar, destacaremos os indícios que constam nas cadernetas e nas Atas. Os 

depoimentos coletados, por meio da realização de entrevistas semiestruturadas 

com ex-alunos, ex-professores e ex-diretores, nos ajudaram substancialmente 

para a constituição histórica desses saberes ensinados. 

3.1.2 Os Registros Documentais 

Os Grupos Escolares como objeto de pesquisa têm ganhado força nos 

últimos anos. Isso ocorreu primeiramente pela abertura da renovação no campo 

da História e da História da Educação e de todas as reações provocadas a ela e 

pela relevância dessas instituições na modernização e difusão do ensino público 

no Brasil, e por fim, pela potencialidade dos documentos escolares, que por muito 

tempo eram armazenados nos arquivos “mortos” dessas instituições, ou 

simplesmente descartados, mas, que têm se mostrado como importantes e 

riquíssimas fontes (SOUZA,2019). 

Partindo dessas premissas, e buscando entender a natureza “informativa 

e interpretativa” (SOUZA, 2019, p.3) dos documentos encontrados, fizemos um 

levantamento dos assuntos matemáticos registrados em cadernetas da década de 

1970, já que infelizmente as da década de 1960 não foram localizadas. Em 

seguida, apresentaremos os registros documentais dos conteúdos matemáticos 

aplicados na década de 1980 e 1990 que foram localizados nas cadernetas. 

Comumente os conteúdos da matemática elementar dos primeiros anos 

escolares se resumem as quatro operações fundamentais, ao sistema de 

numeração decimal, e na geometria estaria presente os conteúdos que envolvem 

a noção de ponto, reta, planos, figuras e sólidos (VALENTE, 2016). O Quadro 

3traz uma síntese dos conteúdos trabalhados e registrados nas cadernetas da 1ª 

até a 3ª séries, a partir do ano de 1975. Salientamos, que essas cadernetas foram 

as mais “antigas” localizadas na instituição pesquisada.   
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Quadro 3: Conteúdos matemáticos registrados em cadernetas (1975-1979) 

Ano Série Conteúdos Registrados nas 
cadernetas 

Fonte 

1975 1ª 
Série 

Objetos maiores e menores; 
desenho e posição de lugares; 
conjuntos; tabuada, operações de 
adição; conceito de número; 
agrupamento de conjuntos; 
identificação dos sinais = e ≠; sinais de 
adição e subtração. 

Arquivo 
institucional do 
Grupo Escolar 
Adélia da Matta 

1975 2ª 
Série 

Noções de grandeza; adição; 
conjunto; desenho; subtração; 
algarismo romano; problemas com 
adição e subtração; noção de dobro. 

Arquivo 
institucional do 
Grupo Escolar 
Adélia da Matta 

1978 3ª 
Série 

Contas de adição e subtração; 
tabuada;  

Arquivo 
institucional do 
Grupo Escolar 
Adélia da Matta 

1979 1ª 
Série 

Desenho; direita e esquerda; 
numeral 0; numerais de 0 a 10; 
conjunto; conjunto unitário e vazio; 
unidade; dezena; ½ dúzia; numerais de 
10 a 20; contas de adição e subtração; 
noções de dezenas e ½ dezenas; 
tabuada; numerais ordinais; 

Arquivo 
institucional do 
Grupo Escolar 
Adélia da Matta 

Fonte: Elaborada pelos pesquisadores Claudinei Sant’Ana e Marlúcia Santos 

 
Alguns aspectos nos chamaram atenção em relação ao processo de 

verificação de aprendizagem e as disciplinas ministradas especificamente nos 

anos de 1975 e 1978, nas 1ª séries e 3ª séries, respectivamente. A caderneta da 1ª 

série do ano de 1975 traz nas fichas individuais dos alunos indícios que mostram 

que a avaliação era dividida em oito unidades e os conceitos AS (aprendizagem 

superior e AI (aprendizagem inferior) eram usados para classificar os estudantes 

como aprovados ou reprovados, sendo que AS era empregado para os que 

tiravam notas acima de 5,0 pontos e AI para os de notas inferiores a 5,0 pontos. 

Esses conceitos eram atribuídos por meio de arguições, provas, testes e exercícios. 

A Figura 20 apresenta os detalhes da ficha individual de avaliação dos alunos 

contidas na caderneta. 
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Figura 20: Ficha individual caderneta da 1ª Série (1975) 

Fonte: Arquivo Institucional do Grupo Escolar Adélia da Matta (1975) 

As disciplinas ministradas no Grupo Escolar pesquisado na década de 

1970 eram:  Comunicação e Expressão, Matemática e Estudos Sociais, o que 

estaria em conformidade com o artigo 5º da resolução 8/1971, que organizou a 

matriz curricular numa classificação tríplice que deveria conter as seguintes 

matérias: “a) Nas séries iniciais, sem ultrapassar a Quinta, sob as formas de 

Comunicação e Expressão, Integração Social e Iniciação às Ciências (incluindo 

matemática), tratadas predominantemente como atividades.” (BRASIL, 1971b, 

p.61). 
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Na década seguinte, os assuntos de matemática, registrados tanto nas 

cadernetas quanto nas Atas de reuniões pedagógicas, apresentam praticamente 

os mesmos conteúdos abordados na década anterior. Encontramos no arquivo da 

instituição um livro de Ata do ano de 1988, onde estão registrados os conteúdos 

matemáticos que os professores deveriam trabalhar quinzenalmente a partir do 

mês de setembro. O primeiro registro consta na Ata de n° 24, de 02 de setembro 

de 1988. Na sequência localizamos as de n° 25 de 16/09/1988, nº 26 de 

30/09/1988, nº 27 de 14/10/1988 e por fim, a de nº 28 de 28/10/1988. No Quadro 

4, apresentamos o compilado dos conteúdos matemáticos registrados por série:  

Quadro 4: Registros dos conteúdos matemáticos no livro de Ata (1988) 

Ano: 

1988 

Conteúdos matemáticos registrados em Atas Fonte 

1ª Série Numeração; conjunto e números naturais; noções quantitativas 

básicas; sequências de numerais; sinais = e ≠; > maior que e < menor 

que; ordem crescente; dúzia e meia dúzia; ordem crescente e 

decrescente  

Arquivo 

institucional do 

Grupo Escolar 

Adélia da Matta 

2ª Série Multiplicação por dez, cem, mil; exercício de fixação; tabuada, 

problemas com multiplicação; prova dos nove; tabuada de 

multiplicar com o segundo número no fator, sistema monetário 

brasileiro, medidas de tempo, Antecessor e Sucessor, divisão e fração;  

Arquivo 

institucional do 

Grupo Escolar 

Adélia da Matta 

3ª Série Multiplicação por dez, cem e mil; propriedade da multiplicação; 

prova dos nove; contas de multiplicar com dois números ou 

algoritmos no fator; problemas de multiplicar; dobro, triplo; 

quádruplo e quíntuplo; expressão numérica, divisão; expressão 

numérica. 

Arquivo 

institucional do 

Grupo Escolar 

Adélia da Matta 

4ª Série Frações; números mistos; frações próprias e impróprias; comparação 

equivalente; simplificação; multiplicação; divisão; tabuada; números 

mistos. 

Arquivo 

institucional do 

Grupo Escolar 

Adélia da Matta 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores Claudinei Sant’Ana e Marlúcia Santos 

No Quadro 5, apresentaremos os registros matemáticos ministrados na 

década de 1990 nas quatro séries iniciais. Reforçamos que o quadro foi elaborado 

com as informações presentes nas cadernetas e nas Atas de reuniões pedagógicas. 
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Quadro 5: Registros dos conteúdos matemáticos (1990) 
Ano Série Conteúdos matemáticos Fonte 

1990 1ª 

Série 

Conjuntos; pertence ou não pertence; números naturais; 

conjunto unitário e vazio; sinais = e ≠; contas de adição e 

subtração; dezena; dúzia; tabuada. 

Arquivo 

institucional do 

Grupo Escolar 

Adélia da Matta 

1990 2ª 

Série 

Noções de centenas; decompor unidade, dezena e centena; 

dezenas e unidades, adição simples; subtração com reserva; 

números pares e ímpares; tabuada; conjuntos; pertence ou 

não pertence; sinais = e ≠; número e numeral; somar com 

reserva;  

Arquivo 

institucional do 

Grupo Escolar 

Adélia da Matta 

1993 3ª 

Série 

Conjuntos e elementos; tabuada; conjunto vazio e unitário; 

subconjuntos; contas de adição e subtração; pertence e não 

pertence; sistema de numeração decimal; Antecessor e 

Sucessor; prova “nove fora”; milhar; algarismo romano; o 

dinheiro; problemas com adição; prova real; contas de 

multiplicar com dois algarismos; expressão numérica; 

divisão. 

Arquivo 

institucional do 

Grupo Escolar 

Adélia da Matta 

1990 4ª 

Série 

Contas; tabuada; símbolos matemáticos; subconjuntos; 

união U; interseção; valor relativo; algarismos romanos; 

subtração; multiplicação; propriedades; sentença 

matemática; problemas com subtração; sentença 

matemática; múltiplos e divisores de um número; M.M.C; 

M.D.C; números primos; números fracionários; leitura de 

frações; tabuada; simplificações de frações; frações 

equivalente; multiplicação de números decimais; 

multiplicação por 10, 100, 1000. 

Arquivo 

institucional do 

Grupo Escolar 

Adélia da Matta 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores Claudinei Sant’Ana e Marlúcia Santos 

Ao analisarmos os conteúdos matemáticos registrados nos documentos 

inventariados, podemos perceber poucas mudanças nos conteúdos de uma 

década para outra, sobretudo, nas duas séries iniciais. A respeito desse aspecto, 

nos instiga a pensar: “esses saberes elementares permaneceram invariáveis ao 

longo do tempo”? (VALENTE, 2016, p.35). Seria possível a imutabilidade desses 

saberes mesmo diante das mais diversas mudanças pedagógicas sofridas ao 
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longo dos últimos dois séculos? Quais seriam as funções desses saberes 

matemáticos elementares? Alguns caminhos indicados por Valente (2016) podem 

nos fazer refletir sobre a Matemática e a Pedagogia e colaborar para entendermos 

melhor a temática. 

Uma abordagem da questão leva-nos a investigar o ensino desses 
saberes elementares em face de diferentes movimentos 
pedagógicos. Em cada um deles há diferentes modos de conceber 
a escola, as suas finalidades, a maneira de conduzir o ensino, o 
modo de avaliar e a aprendizagem. Em suma, os movimentos 
pedagógicos caracterizam épocas escolares [...] ficariam esses 
conteúdos ditos elementares - para o âmbito numérico, como se 
disse, o sistema de numeração, a as quatro operações 
fundamentais; para o geométrico, as primeiras noções de ponto, 
reta, plano, figuras -  sujeitos a essas pedagogias tão somente 
pelos métodos de ensino? (VALENTE, 2016, p.35). 

Os conhecimentos matemáticos elementares e a sua relação com as mais 

diversas correntes pedagógicas podem render importantes debates acerca da 

História da Educação Matemática nos primeiros anos escolares e nos fazer 

perceber se eles são realmente imutáveis frente a tentativas de “modernizá-los”. 

3.2 As práticas do ensino de matemática pelas narrativas  

Uma investigação histórica traz nuances que, por muitas vezes, pode-se 

comparar a montagem de um quebra-cabeça. Um trabalho histórico requer um 

olhar apurado, crítico e cuidadoso do historiador (a) sobre as fontes, uma vez que 

“os fatos históricos são constituídos a partir de traços, de rastros deixados no 

presente pelo passado” (VALENTE, 2007, p. 31). Assim sendo, é necessário 

trabalhar com esses traços visando a constituição dos fatos. Nessa tarefa 

complexa, a criticidade do historiador (a) é fundamental para o tratamento dos 

materiais encontrados. 

Cientes desse contexto e das especificidades que envolvem o método 

histórico, destacamos também outro elemento muito importante na construção e 

ou reconstrução dos fatos históricos que é a oralidade, pois ela permite “uma 

leitura em profundidade dos temas estudados e compreensão dos fenômenos 

históricos sob o olhar de quem os vivenciou “(SANTOS, 2019, p.18). Nesse tópico, 

os dados coletados por meio das entrevistas semiestruturadas que realizamos 
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com uma ex-aluna, uma ex-diretora e uma ex-professora que tiveram passagens 

pelo Grupo Escolar pesquisado. 

Optamos em realizar entrevistas semiestruturadas por entendermos que 

elas estão “relacionadas com o nível de diretividade que o pesquisador pretende 

seguir, variando desde a entrevista na qual o entrevistador introduz o tema da 

pesquisa, até deixando o entrevistado livre para discorrer sobre o mesmo” 

(FRASER; GONDIM, 2004, p.144). Sendo ainda que “na entrevista a relação que 

se cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem 

pergunta e quem responde” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p.33).  

É preciso destacar que as entrevistas realizadas para o desenvolvimento 

desta pesquisa aconteceram em um contexto totalmente atípico. A pandemia 

causada pela COVID-19, que impactou o mundo em 2020, afetando todos os 

setores da sociedade global, nos impôs reveses que limitaram o número de 

entrevistados e a forma como foram realizadas. Devido às medidas de isolamento 

social e de restrições em relação à circulação de pessoas determinadas pelas 

autoridades de saúde do Estado e do município e, acima de tudo, resguardando 

a saúde dos entrevistados e a nossa, as entrevistas aconteceram via ligações 

telefônicas e ou na modalidade remota utilizando plataformas digitais. 

Ao elaborarmos o questionário, tivemos o cuidado de não colocarmos 

perguntas que pudessem constranger ou amedrontar os entrevistados. A ideia 

era justamente o contrário. No início da entrevista, deixamos claro a totalidade 

do anonimato e, salientamos que eles pudessem ficar à vontade para expressar 

todas as lembranças e memórias que tivessem sido reavivadas naquele momento.  

E assim, conseguimos realizar quatro entrevistas, que apesar do número 

reduzido, trouxeram importantes e ricos relatos que nos ajudaram, juntamente 

com a documentação inventariada, a contar a história do ensino de matemática 

do Grupo Escolar Adélia da Matta e a cultura escolar praticada em seu interior. 

Os entrevistados foram identificados com nomes fictícios para assegurar o 

anonimato. 

Madalena, nascida em Ipiaú-BA em 23/10/1956, ex-aluna, Técnica em 

Administração aposentada, estudou no Grupo Escolar Adélia da 
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Matta da 1ª até a 4ª série entre os anos de 1964 e 1967. Quando 

questionada sobre as lembranças do espaço físico do Grupo Escolar 

Adélia da Matta, disse: “Naquele tempo a escola só tinha duas salas 

de aula e eram lotadas! Eu lembro do livrinho da tabuada, que a minha 

mãe comprava para mim e para meus irmãos a pedido da professora, 

que todos os dias queria na ponta da língua “(Madalena, em 

15/12/2020). 

Joana, nascida em Ipiaú-BA em 01/07/1971, ex-aluna, estudou no 

Grupo Escolar Adélia da Matta da 1ª série até a 4ª, a partir do ano de 

1978. Cursou o magistério, formou-se em Letras, é professora 

concursada do Estado da Bahia. A depoente lembrou das aulas de 

matemática: “Eu sempre fui uma boa aluna, sempre gostei de estudar! 

Gostava de todas as matérias, matemática, então, eu amava! Me 

destacava na sala” (Joana, em 14/08/2020). 

Francisca, ex-diretora, formada em magistério, atualmente é 

professora aposentada. Atuou no Grupo Escolar entre as décadas de 

1980 e finais da década de 1990. “As festas em comemoração ao dia 

das mães eram lindas! A escola lotava de mães” (Francisca, em 

13/08/2020). 

Laura, ex-professora, nascida em Ipiaú-BA, atuou no Grupo Escolar 

Adélia da Matta por 27 anos. Foi diretora no ano de 1989, e nesse 

mesmo ano realizou um sonho: “eu consegui levar todos os alunos da 

Adélia para desfilar no desfile cívico de 7 de setembro! Foi muito 

lindo! Realizei um sonho meu!” (Laura, em 02/09/2020). 

 

No questionário aplicado (em anexo) fizemos perguntas específicas sobre 

o ensino de matemática praticado no Grupo Escolar Adélia da Matta, com o 

objetivo de extrair o máximo de informações possíveis a respeito da temática. Um 

dos questionamentos foi: “Como era o ensino de matemática nesse período?” A 

depoente respondeu:  

“A matemática não era trabalhada com a prática como hoje. Não tinha relação 
com nosso cotidiano, não. Não trazia para a vivência do dia a dia da gente. Era 
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mais atividade no quadro, as professoras faziam corpo a corpo com a gente... 
exigia mesmo, a gente aprendia, não é como hoje... hoje acompanho meu filho 
nas atividades da escola... ele esquece tudo de um dia para o outro! Naquele 
tempo a gente aprendia, talvez porque a relação entre a escola e a família era mais 
forte... nós tínhamos medo de apanhar caso alguma professora fizesse queixa” 
(JOANA, 2020). 
 

Quando questionada sobre quais e como os conteúdos matemáticos eram 

ministrados respondeu:  

“Na primeira série, eu me lembro que fazíamos muitas contas de ‘mais e de 
menos’, a gente aprendia assim: contas de ‘mais’ de ‘menos’, acredito que dessa 
forma era mais fácil para a gente gravar, diferente de hoje: subtração, adição, 
multiplicação, hoje os meninos não gravam nem os nomes das operações! 
Lembro também que diariamente era cobrado da gente a tabuada. Todos os dias 
praticamente a professora ‘tomava’ a tabuada da gente! E quem não chegasse 
com a tabuada na ponta da língua ficava sem recreio, ficava isolado, vendo as 
outras crianças se divertindo... eu não alcancei à palmatória, nem o tempo que os 
que erravam a tabuada ficavam de joelhos nos caroços de milho, mas minha irmã 
sim! Era ensino tradicional mesmo!” (JOANA, 2020). 
 

A respeito das práticas pedagógicas inicialmente pensadas a época de 

implantação dos Grupos Escolares no Brasil, o ensino intuitivo era previsto, 

numa tentativa de se “abandonar” o ensino tradicional:  

 

Os textos da história da educação, no que concerne ao ensino 
primário, mostram como o modelo construído em São Paulo 
propaga-se para os demais estados brasileiros. A forma ‘grupo 
escolar’ tem sucesso. Ela é construída em finais do século XIX 
através dos reformadores republicanos do ensino paulista. A 
Escola Normal da Capital constitui, através das suas escolas-
modelo, o laboratório para se chegar a essa fórmula de organizar 
o ensino nas séries iniciais. O novo modelo traz consigo um 
ideário: o ensino intuitivo. Ele é propagado por livros didáticos, 
artigos em revistas, programas e leis de ensino dentre outros 
veículos. Está caracterizado desse modo, o cenário de uma 
transição. Há que ser abandonada a forma de aprender de cor. 
Deve ficar para trás o ensino tradicional. (VALENTE, 2012, p.27) 

 
 A depoente Laura, ao ser questionada sobre as suas práticas de ensino no 

Grupo Escolar Adélia da Matta, respondeu:   

 

“Eu cobrava muito! Chamava a família para acompanhar os filhos... eu 
sabia que sempre tinham aqueles que a família não tinha condições de 
ajudar... muitos pais não sabiam nem ler, nem escrever, mas, mesmo 
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assim, pedia para eles acompanharem seus filhos! Eu passava atividade 
no quadro para eles copiarem no caderno, passava atividade para casa, e 
se voltasse com a tarefa sem fazer ficava sem recreio! Eu cobrava a 
tabuada todos os dias! Ia de carteira em carteira para ver quem tinha 
estudado... nesse tempo não tinha mais a palmatória, quer dizer, eu pelo 
menos, não fazia essas coisas... palmatória, ficar de joelhos no caroço de 
milho, mas cobrava, cobrava muito, porque eu queria que eles 
aprendessem...” (LAURA,2020). 

 
Em um outro depoimento, as práticas de ensino no Grupo Escolar Adélia 

da Matta até finais da década de 1990, foram assim descritas Francisca: 

 
“Me recordo no tempo em fui diretora lá da Adélia, ao professoras eram 
carinhosas, mas exigiam muito dos alunos, muito mesmo! As carteiras 
eram colocadas em fileiras, sempre tinha atividade no quadro... a oração 
era realizada sempre antes das aulas começarem... as professoras 
cobravam muito as quatro operações e a tabuada! Às vezes, quando o 
menino chegava sem fazer as atividades de matemática, ou sem saber a 
tabuada, eles ficavam sem recreio, sem merenda não ficavam não... mas 
ficavam sem brincar no recreio... tinham muitos meninos levados que 
precisavam de um ‘castigozinho’ (risos)…” (FRANCISCA, 2020). 
 

 

É possível perceber com a documentação inventariada e com as entrevistas 

realizadas, poucas mudanças tanto dos conteúdos matemáticos que eram 

abordados, sobretudo nas duas séries iniciais, quanto nas práticas pedagógicas 

desenvolvidas no Grupo Escolar pesquisado. Essa possível “rigidez”, ou pouca 

“flexibilidade”, foi percebida dentro do recorte temporal estabelecido para a 

nossa pesquisa. Ainda assim, muito possivelmente algumas mudanças nesses 

aspectos mencionados poderiam ter ocorridos, ainda que não percebidos por ora. 

 É possível perceber que a Ciência, a pedagogia e as disciplinas escolares 

se inter-relacionam. Partindo dessa premissa, já não se aceita pensar 

separadamente as Ciências e a Pedagogia, uma vez que a pedagogia agiria como 

“um lubrificante que age sobre os conteúdos produzidos pela comunidade 

científica, de modo a vulgarizar a ciência para crianças e adolescentes” 

(VALENTE, 2012, p.24). Sendo assim: 

 

Não se separa método e conteúdo, pedagogia e ciência na escola, 
matemática e pedagogia. Estuda a matemática escolar: elemento 
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produzido historicamente no embate entre a cultura escolar com 
outras culturas constituída do imbricamento inseparável de 
métodos e conteúdos definidores das matérias a ensinar 
(VALENTE, 2012, p.24). 

 

Diante do exposto, apesar não percebermos explicitamente mudanças que 

ocorreram no desenvolvimento do ensino de matemática, sobretudo nos 

depoimentos das nossas entrevistas, acreditamos que as propostas de inovações 

advindas dos mais variados movimentos pedagógicos, dentre as quais podemos 

citar as pedagogias moderna, científica, ativa, influenciaram em diferentes 

épocas o ensino de matemática, para além das metodologias, no Grupo Escolar 

Adélia da Matta. 
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CAPÍTULO IV -  A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E OS 
ELEMENTOS DA CULTURA ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR 

ADÉLIA DA MATTA 

 

Faria Filho (2004) afirma que os estudos relacionados com o termo Cultura 

Escolar vêm ganhando espaço nas pesquisas sobre a história da educação nas 

últimas décadas no Brasil e no mundo, tanto como categoria de análise, quanto 

campo de investigação. No entendimento do autor, as discussões e os debates 

educacionais que giravam basicamente em torno das crises dos sistemas e dos 

seus fracassos eram limitantes e pouco fomentavam as reflexões necessárias 

sobre outros aspectos que fazem parte do universo das instituições escolares. 

Dessa forma, o aprofundamento das pesquisas que envolvem a Cultura Escolar 

destaca dentre outros fatores que:  

 
Os vários sujeitos da educação vêm sendo valorizados em suas 
ações cotidianas, o que se explicita no aumento de interesse pelas 
trajetórias de vida e profissão e no engajamento que observa em 
análises organizadas em torno de questões de gênero, raça e 
geração (Faria Filho, 2004, p. 141). 
 

Nesse sentido, ao propormos uma investigação de uma instituição 

educacional, entendemos que os pressupostos da Cultura Escolar na perspectiva 

de Dominique Julia (2001) nos possibilitam entender e compreender de maneira 

própria como as relações são estabelecidas e como a participação dos seus 

diversos agentes culminam na constituição de um contexto educacional único, 

que vai muito além do cumprimento de normativas e dispositivos legais: 

 

Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta 
o corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer a 
essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos 
encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores 
primários e os demais professores. Mas, para além dos limites da 
escola, pode-se buscar identificar, em um sentido mais amplo, 
modos de pensar e de agir largamente difundidos no interior de 
nossas sociedades, modos que não concebem a aquisição de 
conhecimentos e de habilidades senão por intermédio de 
processos formais de escolarização (JULIA, 2021, p. 11). 
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 Os estudos sobre a Cultura Escolar, longe de inventariar todas as 

complexas demandas que as escolas apresentam, constitui-se numa importante 

ferramenta para se compreender ao menos três aspectos: o primeiro deles, seria 

a reflexão acerca da conservação e inovação em educação; o segundo, a atenção 

sobre a cultura material como elemento constitutivos das práticas escolares; e o 

último a valorização dos sujeitos escolares como agentes sociais (VIDAL, 2009). 

 A Escola, pensada como um aparelho ideológico do Estado, por Bourdieu 

e Passeron, cujo principal papel era reproduzir um modelo de sociedade que 

pudesse manter o status quo, agora também é vista como um local que produz 

uma cultura própria, com objetivos específicos, onde as mais diversas culturas 

circulam e representam os símbolos sociais (VIDAL,2009). 

É sabido que as instituições escolares são ambientes altamente dinâmicos, 

e que vive numa linha tênue entre permanências e mudanças. Na convivência 

com as mais variadas culturas que engloba o universo infantil, adulto, religioso 

e político, a escola se apresenta como um ambiente altamente fértil. E assim, nesse 

contexto, os estudos sobre a Cultura Escolar têm se mostrado muito importante, 

pois essas relações imprevisíveis que acontecem no interior dessas instituições 

nem sempre reproduzem o que a sociedade esperava. 

 A estrutura da escola vem sendo modificada e abalada historicamente. 

Vidal (2009) encontra em Dominique Julia (2009) leituras que reconhecem a 

perenidade da cultura escolar. Dominique Julia, observa a autora, interessa-se 

pelas práticas, tentando entender como professores e alunos traduzem as regras 

nas quais estavam submetidos e o porquê dos sujeitos adotarem determinados 

comportamentos em detrimento de outros, escolhas essas que nem sempre 

refletem as diretrizes, em relação ao gênero, etnia ou classe social.  

Diante do exposto, as próximas páginas foram dedicadas a compreender 

os elementos da Cultura Escolar do Grupo Escolar Adélia da Matta que 

constituíram a sua história ao longo da sua existência. O ponto de partida foi a 

investigação acerca do processo de formação dos professores que atuaram na 

instituição na tentativa de compreendermos as influências dessa formação nas 
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práticas de ensino. 

4.1 A Escola Normal de Rio Novo e a formação de professores  

No Brasil, de acordo com Soares (2013), foi na província do Rio de Janeiro 

no ano de 1835 a primeira iniciativa de formação para o magistério, com a 

fundação da Escola Normal de Niterói. 

A formação de professores da cidade de Ipiaú e de alguns municípios 

circunvizinhos, a partir da década de 1950, ficou a cargo da Escola Normal de Rio 

Novo. Essa instituição de ensino privada foi fundada no ano de 1949 e recebeu 

inicialmente o nome de Ginásio de Rio Novo.  

Visando ampliar o alcance do ginásio e garantir a permanência dos jovens 

ipiauenses em sua terra natal, até que completassem seus estudos secundários, 

seus fundadores conseguiram reunir a documentação necessária e, após um 

período de estudos e preparação no estado do Rio de Janeiro, o ginásio foi 

fundado e passou a oferecer cursos, entre os quais o de magistério e de 

contabilidade. A forma de ingresso era por meio dos exames de admissão que 

ocorriam anualmente. 

Contando com o apoio de alguns setores da sociedade civil organizada 

ipiauense e das famílias mais abastadas da cidade da época, a implementação do 

Ginásio de Rio Novo foi um marco para o município e para as cidades 

circunvizinhas, que até então não contava com uma instituição de ensino 

secundário.  

Fizemos algumas tentativas no sentido de encontrarmos documentos que 

nos indicassem quais eram os componentes curriculares do curso de Magistério 

da Escola Normal de Rio da época da sua fundação ou dos períodos 

subsequentes, mas infelizmente não pudemos ter acesso ao acervo.  
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Porém, por meio do depoimento de uma das nossas entrevistadas, 

listamos as disciplinas que eram lecionadas na instituição na década de 1970. O 

curso de Magistério desse período era organizado conforme consta no Quadro 6: 

Quadro 6: Disciplinas do curso de Magistério da Escola Normal de Rio Novo (1975) 

Disciplinas da Formação Geral Disciplinas profissionalizantes 

Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira 

Educação Artística 

Geografia 

História 

Matemática 

Educação Moral e Cívica 

Ciências Físicas e Biológicas 

 

Desenho 

Cultura Religiosa (Facultativa) 

 

Aspectos Psicológicos da Educação 

Aspectos Sociológicos da Educação 

Aspectos Filosóficos da Educação 

Aspectos Históricos da Educação 

Aspectos Biológicos da Educação 

Didática I 

Didática II 

 

Estrutura e Funcionamento de Ensino 1º 

Grau 

Prática de Ensino 

Comunicação e Expressão 

Integração Social 

Fonte: elaborada pelos pesquisadores 

Nas primeiras décadas de funcionamento, o Ginásio e a Escola Normal de 

Rio Novo oferecia anualmente cerca de 200 vagas, que eram acirradamente 

disputadas. A procura era infinitamente maior que as vagas, o que significava 

que uma boa parcela de estudantes ficava sem a oportunidade de cursar o curso 

secundário. “Até 1965 só existia o Ginásio de Rio Novo (GRN). Nesse ano, o 

exame de admissão ao GRN oferece 200 vagas. Mais de 1.200 alunos se 

candidataram. Mais de mil ficam de fora” (CASTRO, 2017, p. 126). 
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Figura 21: 1ª turma de professorandos da Escola Normal de Rio Novo (1959) 

 
Fonte: arquivo particular do professor José da Silva 

Ao analisarmos documentos de natureza administrativa, localizamos 

indícios que o quadro docente do Grupo Escolar Adélia da Matta, entre as 

décadas de 1960 e 1990, era formado exclusivamente por mulheres, sendo que a 

maioria delas cursou o magistério na Escola Normal de Rio Novo.  

De acordo com Carvalho (2002), a predominância feminina no magistério 

no Brasil é fruto das reconfigurações políticas, econômicas e sociais, surgidas com 

a evolução industrial em nosso país que, a partir desse momento, abriam-se 

outras oportunidades de trabalho para o sexo masculino com salários mais 

atraentes. 
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Figura 22: cerimônia de formatura de Magistério da Escola Normal de Rio 

Novo (1968) 

 
 

Fonte: arquivo particular da professora Maria Nevolanda 

 Outros aspectos também concorreram para o predomínio feminino 

sobretudo na educação primária:  

Com uma sociedade tradicionalista, baseada nos princípios 
paternalistas e, tanto quanto machistas, o gênero masculino, 
precursor da cadeira de magistério em todo o país, encontra nessa 
nova visão, um argumento e justificativa para seu afastamento das 
atividades escolares, enquanto docente, devido às opções externas 
e ocupações mais diversificadas, mais atraentes financeira e 
socialmente, enquanto que as mulheres ansiosas para ampliar seu 
universo, restrito ao lar e à igreja, encontravam-se diante de uma 
oportunidade inegável (AMARAL , 2015, p. 118). 

 
A Escola Normal de Rio Novo possuía uma escola anexa de ensino 

primário onde os (as) normalistas realizam seus estágios sob a supervisão dos 

seus professores. Costa (2010) afirma que que a construção das escolas-modelo 

anexadas à Escola Normal efetivou a certeza da imprescindível formação dos 

professores para concretizar a renovação da escola pública, que carecia de novas 

práticas de ensino, sobretudo nos moldes preconizados pelo método intuitivo. 

Portanto, esses espaços práticos para a formação das normalistas tinham como 

principal objetivo a aprendizagem de métodos modernos, viabilizando 

experiências que buscava a consolidação da escola renovada. 
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4.2 O espaço físico e a organização das salas do Grupo Escolar Adélia da Matta 

 

Outros aspectos relacionados à Cultura Escolar foram percebidos nas 

entrevistas semiestruturadas e nos documentos analisados. Uma das perguntas 

realizadas com os entrevistados foi sobre a quantidade de alunos nas salas de 

aula. Essa pergunta foi pensada para nos dar uma ideia de como era “povoado” 

o Grupo Escolar pesquisado. As respostas a esse questionamento foram 

unânimes: Joana, disse: “as turmas eram lotadas! Com certeza tinham mais de 

trinta alunos por turma! Eram muito cheias mesmo”. Francisca, na condição de 

diretora em 1990, afirmou: “as turmas da Adélia sempre eram cheias! Eu fazia de 

tudo para não colocar mais de trinta por turma para não sobrecarregar as 

professoras, mas não tinha jeito!”. Laura, ex-professora, reforça: “as minhas 

turminhas eram sempre cheias... era uma luta dar aulas para turmas tão 

lotadas!”. 

Turmas cheias dentro de salas pequenas. A organização das carteiras eram 

fileiras, sendo as mesas das professoras centralizadas. Muitos seres circulantes 

com seus saberes, seus valores, seus costumes, seus hábitos, possuidores de 

culturas diversas, mas que possivelmente eram condicionados “a visão 

homogeneizadora da instituição escolar como reprodução social (VIDAL, 2009, 

p.26). Joana, lembrou de um detalhe sobre o ordenamento das carteiras na época 

que estudou: “os melhores alunos eram colocados na frente! Sempre foi assim na 

minha época! Eu sempre gostei de estudar, era uma boa aluna, então, eu sentava 

na frente!”. Essa prática tão comum, poderíamos arriscar a dizer que acontece até 

os dias atuais, não deixa de ser discriminatória e excludente. Ela supõe que os 

“melhores” merecem mais atenção e mais investimento dos docentes, em 

detrimento dos outros mais “fracos”. 

O Grupo Escolar Adélia da Matta era situado numa avenida sem 

calçamento e a sua clientela era formada por filhos e filhas de trabalhadores 

rurais, de lavadeiras, de costureiras, de pedreiros, ou seja, eram oriundos das 

classes menos favorecidas economicamente.  
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Figura 23: Ruas de Ipiaú (1942) 

 

Fonte: arquivo de Gabriel Santos 

 

Uma das nossas entrevistadas relembrou alguns detalhes da estrutura 

física e do ambiente no período em que estudou lá na década de 1960: 

“Era uma escolinha muito simples. Só tinha duas salas. O portão era de 
madeira e arame farpado. Duas turmas entravam e duas esperavam do 
lado de fora, e assim a gente ia levando. As carteiras eram aquelas de três 
lugares, sabe? Não tinha merenda. Como eu morava muito perto da 
escola, eu ia em casa para comer mesmo! Comia o que minha mãe estava 
preparando para o almoço, depois eu voltava para a escola.  Eu tinha 
sorte, pois muitos colegas não tinham o que comer (Madalena em 
15/12/2020). 

 

3.4 O Ensino Religioso como prática cultural  

Observando os documentos escolares localizados, percebemos que o 

ensino religioso tinha uma forte tradição católica no Grupo Escolar Adélia da 

Matta. A Ata de nº 05, datada de 02 de março de 1979, registrou uma reunião 

entre pais e professores com o intuito de apresentar o livro que seria adotado pelo 

Grupo Escolar. A coordenadora de ensino religioso na ocasião demostrou como 

deveria ser uma aula de catequese, ensinado inclusive a fazer os planos de aulas, 

planos de unidades e plano anual, como apresenta a Figura 23: 
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Figura 23: Ata com orientações sobre o Ensino Religioso (1979) 

 

Fonte: Arquivo institucional do Grupo Escolar Adélia da Matta 

 

Conseguimos encontrar os índicos desse ensino católico também por meio 

das entrevistas realizadas. Francisca, ex-diretora, falou sobre as orações antes do 

início das aulas: “as professoras sempre rezavam antes das aulas começarem, era 

o Pai Nosso e a Ave Maria”. Laura, ex-professora, disse: “as sextas-feiras eram 

sempre reservadas para as minhas aulas de religião... rezava, ensinava sobre o 

amor de Deus... como as sextas o horário era mais curto, eu deixava para a aula 

de religião”. Joana, ex-aluna, também recordou: “sempre fazíamos as orações 

antes da aula começar... o Pai Nosso e a Ave Maria”. 

Borin (2018), em sua obra História do Ensino Religioso no Brasil, apresenta 

como foi estruturado e organizado o ensino dessa disciplina em nosso país:  

 
Desde a vinda os primeiros colonizadores até os dias atuais, a 
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questão da religião na educação foi alvo de muita discussão. Não 
obstante a isso, O Ensino Religioso segue o mesmo caminho. Esse 
tipo de educação religiosa, por meio da disciplina, funcionou, em 
muitos casos, como uma forma de doutrinação e imposição das 
ideologias colonialistas, baseadas em seus valores sociais 
cristãos. Com a Proclamação da República (1889), a nova 
concepção de Estado laico (em certos aspectos) e as influências 
da Escola Nova, a qual pregava a separação das questões 
religiosas da escola, O Ensino Religioso traça caminhos 
diferentes do que até então estava formatado no Brasil (BORIN, 
2018, p.10). 

 
O Ensino Religioso, que destacamos no Grupo Escolar Adélia da Matta, 

aconteceu no período de Ditadura Militar no Brasil. A educação, nesse nebuloso 

período da história brasileira, deveria seguir as diretrizes da Educação Moral e 

Cívica, disciplina que era obrigatória nos primeiro e segundo graus. Essa 

disciplina tinha como objetivo promover o fortalecimento do civismo por meio 

dos cultos aos símbolos nacionais, além de outro propósito que era “estimular os 

educandos a obedecerem às leis, desenvolvendo um senso moral baseado em 

pressupostos religiosos” (BORIN, 2018, p. 22). 

A Lei nº 5.692 de 1971 garantia “O ensino religioso, de matrícula 

facultativa, constituirá disciplina dos horários normais dos estabelecimentos 

oficiais de 1º e 2º graus” (BRASIL, 1971). Assim, ainda que de natureza 

facultativa, a disciplina Religião fazia parte da estrutura curricular nas décadas 

de 1970, 1980 e 1990 do Grupo Escolar Adélia da Matta, juntamente com as 

outras: Comunicação e Expressão, Integração Social, Iniciação às Ciências e 

Matemática. 

 

3.5 A Cultura Escolar através das Festas 

As manifestações culturais em ambientes escolares também são 

representadas através das festas. Nos depoimentos dos entrevistados sentimos 

uma certa euforia e nostalgia quando questionados sobre as festividades que 

eram realizadas. Todas lembraram da Semana da Pátria, quando eram 

organizadas atividades para os dias que antecediam o 7 de setembro. 

Hasteamento das bandeiras e fileiras para cantar o Hino Nacional e o Hino da 
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Cidade de Ipiaú davam a tônica dessas comemorações. Francisca, ex-diretora, 

falou como acontecia essas comemorações: “as crianças quando chegavam na 

escola, antes de entrarem nas salas eram organizadas em fileiras no pátio. 

Cantávamos o Hino, hasteava a bandeira do Brasil. Depois, cada professora 

levava sua turma para a sala, e dava continuidade com as outras atividades, como 

pintura da bandeira... essas coisas...cada um em sua sala”. A figura abaixo traz a 

íntegra da lei de adoção do hino municipal de Ipiaú. 

Figura 24: Lei nº 1295 de adoção do Hino da cidade de Ipiaú (1975) 

 
Fonte: http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/lei-decreto/lei-n-1295-hino-do-

municipio-de-ipiau. Acesso em 15/09/2020 

 
Na fibra e na coragem do teu povo/ reside tua riqueza, Ipiaú/ 
Histórico do saudoso Rio Novo/ são lembradas no norte/ 
exaltadas no sul/ salve os pioneiros que um dia chegaram, / e, 
que plantaram os teus cacauais/ dando a semente/ do teu 
presente/ crescendo mais e mais.../ Ipiaú, meu bem querer/ 
meu Rio de Contas tranquilo a correr/ Ipiaú que bom lembrar/ 
teu céu de estrelas sempre a brilhar! (IPIAÚ, 1975) 

 
As festividades cívicas tinham uma atenção especial nas instituições de 

ensino, sobretudo no período citado pelos entrevistados. Eram anos da Ditadura 

Militar e, para a construção de uma nação com ideários da “ordem e progresso”, 

era preciso incutir, por meio dos gestos e simbologias, o amor incondicional à 

pátria.  

http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/lei-decreto/lei-n-1295-hino-do-municipio-de-ipiau.%20Acesso
http://camaradeipiau.ba.gov.br/novo/lei-decreto/lei-n-1295-hino-do-municipio-de-ipiau.%20Acesso
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Para Chartier (2004), a Revolução Francesa influenciou as festas cívicas. 

Essas festas, teria um caráter pedagógico, que objetivava a formação completa do 

sujeito e que, naturalizadas, tornariam-se práticas indissociáveis do processo 

educativo. 

Datas comemorativas como dias mães, dias dos pais, semana do folclore, 

semana da cidadania e as tradicionais festas juninas, também faziam parte das 

festividades do Grupo Escolar Adélia da Matta. Joana, lembrou com muito 

entusiasmo a semana do folclore: “A escola ficava linda! Eu adorava me enfeitar! 

Era uma festa muito linda! Tinha também a festa de São João! Eu amava!”. As 

festas dos dia das mães também foi lembrada por Laura: “As festas do dia das 

mães eram muito lindas! a escola lotava! Fazíamos tudo com muito carinho!”. 

Francisca, relembrou: “Fazíamos todo ano, a festa para as mães! Tudo era feito 

com muito carinho... as mães amavam”. 

No ano de 1978, de acordo com a Ata nº 04, de 10 de outubro, ocorreu o 

encerramento da Semana da Comunidade. Os pais e ou responsáveis foram 

convocados para uma reunião, em que participaram das comemorações e 

puderam acompanhar as apresentações dos trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos durante a semana dedicada ao evento. No ensejo, a direção do Grupo 

Escolar, realizou uma palestra com o tema: “Importância da Participação da 

Família na Escola”. Na Figura 25, trazemos um recorte do documento localizado: 
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Figura 25: Ata de encerramento da Semana da Comunidade (1978) 

 
Fonte: Arquivo institucional do Grupo Escolar Adélia da Matta 

  
 
A convocação à participação das famílias era uma constante. Em diversas 

Atas encontramos registros de reunião de Pais e Mestres, com apelos para que os 

pais se fizessem mais presentes na escola e na vida escolar dos filhos. Ainda que 

não percebido explicitamente, acreditamos que esse “chamamento” das famílias 

teria como objetivo formar o cidadão em tempos de Ditadura Militar: “obediente 

e pacífico; cumpridor de deveres, por isso merecedor de direitos, nacionalista e 

patriota; trabalhador exemplar e submisso aos ditames do capital. Tudo isso, 

desde a fase inicial de escolarização, deveria ser enfatizado” (ZOTTI, 2004, p. 20). 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pesquisas sobre a História da Educação Matemática, atreladas aos 

estudos da História Cultual, têm possibilitado análises importantes e 

interessantes que traz o entendimento e a compreensão a respeito dos avanços e 

limites dos saberes matemáticos escolares, que foram sedimentados e 

consolidados ao longo do tempo, trazendo uma representatividade daquilo que 

já foi e não o é mais.  

É muito interessante percebermos que cada história é única. Antes de 

iniciarmos nossa pesquisa, nos debruçamos em diversos trabalhos publicados 

sobre a história dos Grupos Escolares no Brasil e pudemos perceber as 

particularidades de cada pesquisa realizada. A nossa não foi diferente. E é 

justamente pelo fato de cada história guardar suas singularidades que o 

trabalhado do historiador vai se tornando um desafio prazeroso, pois nasce junto 

com a pesquisa a compreensão da importância da valorização dos fatos históricos 

locais/regionais, que por muitas vezes passariam desapercebidos, ou 

simplesmente seriam ignorados, já que infelizmente, ainda vivemos sob a cultura 

dos “grandes heróis” da Macro História. 

Nesse sentido, as investigações sobre o processo histórico da organização 

educacional municipal de Ipiaú, por meio das análises documentais e o foco dado 

ao ensino de matemática no Grupo Escolar Adélia da Matta, permitiu, dentro do 

recorte temporal proposto, identificar como o ensino de matemática foi praticado 

e como esses conhecimentos fomentaram a formação dos educandos e 

educandas. 

Ao contextualizarmos o processo histórico da emancipação político-

administrativa de Ipiaú no corpus na pesquisa, percebemos que a sociedade 

ipiauense foi alicerçada em disparidades que demarcaram as camadas sociais, 

que impactaram a estruturação da educação local.  Ao recontarmos a história da 

cidade de Ipiaú e seus elementos culturais compreendemos a sua importância 

dentro no nosso contexto de pesquisa e acreditamos que essa seria mais uma 

oportunidade de levarmos essa história para um maior número de leitores 

possível. 
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Sobre o ensino primário, os dados coletados e analisados indicaram que   

que as primeiras escolas do munícipio funcionavam em casas particulares, em 

condições pouco favoráveis, atendendo a um pequeno número da população em 

idade escolar. A política de subvencionamento foi uma constante, em detrimento 

de investimentos mais relevantes na área educacional, sendo essa realidade 

mudada de forma muito lenta e gradual.  

Os dados analisados indicaram que foi apenas a partir da década de 1950 

que Ipiaú passou a experimentar uma melhor organização na educação com a 

construção de escolas públicas e particulares, sendo que as escolas privadas 

garantiam seu funcionamento também por meio das verbas destinadas pelo 

poder público municipal. As escolas rurais eram em maior número quando 

comparada ao quantitativo da zona urbana. 

  O Grupo Escolar Adélia da Matta surgiu nesse contexto, no início da 

década de 1960, para atender alunos e alunas oriundos de classes populares. Ao 

apostarmos em trazer no primeiro capítulo a história dos Grupos Escolares no 

Brasil, situando o contexto social, político, econômico e pedagógico, que 

subsidiaram a criação dessas instituições, intentamos traçar um paralelo, claro, 

observando as devidas proporções, como as características dos grupos escolares 

no Brasil influenciaram a ampliação do acesso à educação primária na cidade de 

Ipiaú. E, ao findar esse aspecto de análise, foi percebido que em Ipiaú, ainda que 

tardiamente, as instituições escolares implementadas também buscavam 

aumentar o número de vagas para estudantes oriundos das classes menos 

favorecidas. 

O compilado dos documentais legais disposto no segundo capítulo desta 

dissertação traz os dados educacionais desde a década de 1930, que constituíram 

a organização municipal de Ipiaú, e foi muito importante para se entender o 

contexto que precisaríamos saber para chegarmos à instalação do Grupo Escolar 

Adélia da Matta. Fizemos esse levantamento documental na Câmara de 

Vereadores de Ipiaú, tanto no arquivo físico, quanto no arquivo digital e na 

Prefeitura Municipal de Ipiaú. Salientamos que essa análise e organização é um 

estudo de caráter inédito, podendo futuramente auxiliar outras pesquisas de 
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natureza histórica.  

Os dados coletados e analisados sobre o ensino de matemática no Grupo 

Escolar Adélia da Matta revelaram que era baseado nas quatro operações básicas, 

no uso da tabuada e na aplicação de exercícios memorísticos. Não localizamos 

livros didáticos ou outros materiais similares que pudessem indicar outros 

conteúdos possivelmente ensinados no período pesquisado.  

É necessário reforçar mais vez, que o desenvolvimento dessa pesquisa 

ocorreu em um momento pandêmico, o que limitou e muito as buscas por novas 

fontes e depoimentos, inclusive nos impossibilitando de termos acesso aos 

arquivos particulares de ex-professores e ex-alunos (as) dentre outros 

personagens. 

As entrevistas realizadas apontaram que as aulas eram expositivas e os 

educandos enfileirados. As sabatinas faziam parte da rotina e aqueles alunos que 

porventura não tivessem um bom desempenho na “na tabuada de cor” ficavam 

de castigo na sala na hora do recreio. De acordo com depoimentos, a merenda era 

servida na sala para os alunos castigados. Os castigos físicos e simbólicos fizeram 

parte do processo de ensino de aprendizagem durante todo o recorte temporal 

proposto por nossa pesquisa. 

Em relação à formação dos professores que atuaram no Grupo Escolar 

Adélia da Matta foi constatado, ao fazermos as análises, que a extinta Escola 

Normal de Rio Novo foi a principal instituição formadora das professoras que 

trabalharam na instituição no período pesquisado.  

De acordo com os relatos, a formação de professores nesta instituição foi 

marcada pelo rigor disciplinar, na qual a direção e corpo docente exigiam o 

cumprimento de horário, de vestimentas adequadas, da pontuação mínima de 

sete pontos em cada disciplina, além disso, os estudantes eram incentivados a se 

aprofundarem na literatura clássica brasileira e no latim. Sobre a metodologia do 

ensino de matemática ministrada na escola de formação, os depoimentos indicam 

uma introdução ao Movimento da Matemática Moderna aos conteúdos 

trabalhados. Não foi possível perceber as implicações dessa formação 

metodológica na prática dos professores que aturam no Grupo Escolar Adélia da 
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Matta.     

No que se refere às análises dos aspectos culturais, buscamos 

incessantemente símbolos que nos remetessem a identidade do Grupo Escolar 

Adélia da Matta, como bandeira, brasão, hino, ou outros elementos que 

destacasse o caráter singular do grupo escolar, mas infelizmente não foi 

localizado nada a respeito. Em continuidade nas análises dos elementos culturais, 

foi percebido que o processo de ensino aprendizagem foi permeado pela 

rigorosidade, pela disciplina, mas também pelas festividades, comemorações e 

celebrações. 

Foi possível perceber que mesmo após a promulgação da Lei 5.692/1971, 

que previa a extinção dos Grupos Escolares no Brasil, as práticas culturais e 

educacionais, tão marcantes nesse modelo de instituição de ensino, fizeram-se 

presentes em todo período pesquisado. É importante frisar, que mesmo os 

registros nas cadernetas indicarem uma “evolução” nos conteúdos ensinados, a 

prática revelada pelos entrevistados mostra a permanência tanto das ações 

pedagógicas quanto dos conteúdos matemáticos ensinados em sala de aula. 

Algumas lacunas ficaram no processo de construção da nossa pesquisa, a 

exemplo de não termos localizados mais materiais didático–pedagógicos, como 

livros didáticos, atividades aplicadas, provas, testes dentre outros documentos 

que nos fornecessem mais indícios do ensino de matemática e que nos 

permitissem entender, por exemplo, o porquê de não termos encontrado 

vestígios do Movimento da Matemática Moderna nos conteúdos lecionados, 

sobretudo, nas primeiras décadas de atuação Grupo Escolar Adélia da Matta, 

uma vez que a formação dos docentes que trabalharam naquela instituição, de 

acordo com relatos obtidos, já indicavam inclinações para a renovação do ensino 

da matemática. 

Finalizado a pesquisa, entendemos que o não esgotamento do objeto 

estudado faz parte do processo e deixa brechas para estudos futuros, uma vez 

que os estudos históricos são marcados por uma dinâmica de ir e vir, que os torna 

ainda mais fascinantes. 
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APÊNDICES 
 
Apêndice A: Termo de autorização de uso e imagem e depoimentos 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 

DEPOIMENTOS 

 

 Eu_____________________________________, depois de conhecer e 

entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 

pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem 

e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores Marlúcia Jesus 

dos Santos e Claudinei Camargo de Sant’Anna do projeto de pesquisa intitulado  

O Ensino de Matemática nas Escolas do Curso Primário de Ipiaú –Ba (1950-1980) 

a realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem 

quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

 Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos 

negativos) e/ou depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, 

slides e transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima 

especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os 

direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 

Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.º 10.741/2003) e das 

pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 

5.296/2004). 

 

 

Jequié-BA, ____ de ______ _______. 

 

__________________________________

 __________________________________ 

 

 Participante da pesquisa                                   Pesquisador responsável pelo projeto



109 
  

 

 

 

Apêndice B: Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Atende à Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho 
Nacional de Saúde, que define as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos 

Prezado (a) Senhor (a) 

Eu, Marlúcia Jesus dos Santos, discente do Mestrado Acadêmico, do 

Programa Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores 

(PPG-ECFP), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), estou 

realizando, juntamente com o pesquisador Prof. Dr. Claudinei de Camargo 

Sant’Ana, e o(a) senhor(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a 

participar da pesquisa “O Ensino de Matemática no Curso Primário de Ipiaú- Ba 

(1950-1980). Neste estudo procuraremos contar as marcas do ensino de 

matemática, analisando sobretudo as práticas docentes na respectiva disciplina, 

visando colaborar para uma maior difusão do campo da História da Educação 

Matemática do interior da Bahia.  
O motivo que nos leva a estudar esse assunto é pela sua relevância  para o 

campo científico ao contribuir, na área da Ciência e da Matemática,  por buscar 

conhecer de que forma o conhecimento matemático era difundido nas primeiras 

instituições escolares no município de Ipiaú- Ba bem como quais os limites, 

desafios e métodos adotados no funcionamento destas instituições, e também, 

possibilitará conhecer as mudanças vivenciadas no contexto educacional durante 

esse período, considerando que essas transformações estavam relacionadas com 

os acontecimentos sociais, econômicos e culturais da época. 

Com a sua participação, você responderá algumas perguntas, que serão 

gravadas e fotografadas. Como a sua participação será voluntária, você poderá 

desistir da pesquisa a qualquer momento, não havendo nenhum tipo de 

penalidade, riscos e prejuízo pessoal.  

Este estudo não trará riscos para a sua integridade física ou mental. 

Consideramos a possibilidade de riscos morais quanto ao uso indevido das 

informações pessoais, gravações e imagens dos envolvidos. Neste caso, para 

evitar estes riscos, os pesquisadores manterão em sigilo todas as informações 

obtidas. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou 

indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela 

pesquisa.  

As informações desta pesquisa serão confidenciais e somente divulgadas 

em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 
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voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o 

sigilo sobre a sua participação. As gravações e imagens serão utilizadas em 

publicações, relatórios e eventos científicos da área. Para isto, precisamos de sua 

autorização e deixamos claro que as suas informações pessoais serão 

preservadas.  

Os benefícios deste estudo são de natureza social, pois propiciará a revisão 

da prática pedagógica, conhecimento de experiências matemáticas e 

conhecimentos dos ex-professores e ex-alunos do grupo escolar e fornecer 

elementos das transformações do ensino de Matemática e das práticas 

educacionais.  

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o 

pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão 

destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, 

sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será 

fornecida a você. 

Os resultados desta pesquisa serão publicados na dissertação do Mestrado 

e em revistas especializadas. O (A) Senhor (a) poderá solicitar esclarecimentos 

antes, durante e depois da sua participação na pesquisa.  

Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos:  

a) com a pesquisadora, Marlúcia Jesus dos Santos, por meio do e-mail 

lilaamamalu@gmail.com, ou por telefone (73) 99990-2695 

b) Com o orientador, Prof. Dr. Claudinei de Camargo Sant’Ana, pelo e-

mail claudinei@ccsantana.com, ou pelo fone: (77) 98841-5664;  

c) e no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, que autorizou a realização desta pesquisa, através do e-mail 

cepjq@uesb.edu.br.com ou do telefone (73) 3528-9727 ou ainda no seguinte 

endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Comitê de Ética 

em Pesquisa da UESB (CEP/UESB), Módulo Administrativo, Sala do CEP/UESB, 

Rua José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, Jequié – BA, CEP 45.206-510.  

Se o (a) Senhor (a) aceitar o convite e concordar em participar desta 

pesquisa, precisará assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em 

duas vias: uma via ficará com o participante e a outra sob a guarda do 

pesquisador e arquivada por cinco anos. 

Desde já agradeço sua atenção e colaboração com a pesquisa!  
 

Eu, __________________________________________________fui 

informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e posso 

modificar a decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar 
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desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento e me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Jequié, ____ de ______________ de 20__ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice C: Autorização para coleta de da 

Apêndice C: Autorização para coleta de dados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

______ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

_______________________________

______ 

Assinatura do(a) participante 

 

 

Impressão digital (se for o caso) 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO CIENTÍFICA  
E FORMAÇÃO DE PROFESSORES (PPG-ECFP)  

MESTRADO ACADÊMICO 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

Eu, Alan Márcio Vitorino, ocupante do cargo de Secretário de Educação 

do Município de Ipiaú- Bahia, AUTORIZO a coleta de dados para a realização do 

projeto de pesquisa intitulado “O Ensino de Matemática nas Escolas do Curso 

Primário em Ipiaú-Ba (1950-1980)”, após a aprovação do referido projeto pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), nas escolas, nos arquivos da SEC e nos outros órgãos educacionais deste 

munícipio.  

O projeto é de autoria da pesquisadora Marlúcia Jesus dos Santos, 

mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação 

de Professores, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

 

Ipiaú -BA, 13 de janeiro de 2020. 

 

 
__________________________________________________________________ 

Alan Márcio Vitorino 
ASSINATURA 
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Apêndice D: Roteiro de entrevista com ex-professores, ex-diretores e ex-

funcionários 

 

NOME DO ENTREVISTADO:_____________________________GRAU 

DE ESCOLARIDADE:_________________________________________________ 

DATA DA ENTREVISTA: _____/______/_______. 

LOCAL: ____________________________________________________________ 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM EX-PROFESSORES, EX-

DIRETORES E FUNCIONÁRIOS. 

 

1- Qual é o seu nome completo? Onde nasceu? 

2- Qual é a sua formação? 

3- Você sempre quis ser professor (a)? 

4- Como você ingressou no Grupo Escolar Adélia Matta? 

5- Quais recordações você guarda do período em que trabalhou nessa 

instituição? Você tem fotos dessa época? 

6- Em relação as festas que aconteciam na escola, quais eram realizadas? 

7- As aulas aconteciam apenas no espaço de sala de aula, ou tinham 

atividades extraclasse? Quais? 

8- Como as aulas aconteciam? Quais disciplinas os alunos gostavam mais? 

9- E a que os alunos menos gostavam? 

10- E sobre o ensino da matemática? Como a disciplina era praticada nesse 

período? 

11- Como eram realizadas as avaliações e exames finais? 

12-  Tem mais alguma informação que você considera importante que 

gostaria de deixar registrado? 
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Apêndice E: Roteiro de entrevista com ex-alunos (as) 

NOME DO ENTREVISTADO: _________________________________________ 

GRAU DE ESCOLARIDADE: ____________________________________ 

DATA DA ENTREVISTA: _____/______/_______. 

LOCAL: ___________________________________________________________ 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM EX-ALUNOS 

 

1) Qual é o seu nome? 

2) Onde e quando você nasceu? 

3) O que morar em Ipiaú representa para você? 

4) Me fale do seu processo educacional. Você gostava de estudar? Por quê? 

5) Como eram as escolas que você frequentava no ensino primário? 

6) Quais eram as disciplinas que você mais gostava? Por quê? 

7) E quais você menos gostava? Por quê? 

8) O que você mais gostava na escola? 

9) Quais festas/comemorações nas escolas que você frequentava?  

10) No curso primário, como eram as aulas? Quais disciplinas você mais 

gostava? E que menos gostava? Por quê? 

11) Quais lembranças você tem das professoras desse período? 

12) Você precisou realizar exames finais em algum ano do curso primário? 

13) Quando você finalizou o curso primário, teve necessidade de realizar 

exames de admissão para ter acesso ao ginásio? 

14) E, hoje como é a sua relação com a matemática? 
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ANEXOS 

 
ANEXO A 
 

Mapa de Aproveitamento Grupo Escolar Adélia da Matta (1963) 

 
Fonte: Arquivo institucional do Grupo Escolar Adélia da Matta 
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ANEXO B 
 

Tinta vermelha para o registro das notas inferiores a sete (1964) 

 
Fonte: Arquivo institucional do Grupo Escolar Adélia da Matta 

 
 
 



117 
  

 
 
 

ANEXO C 
 

Capa da caderneta da 1ª série (1975) 

 
Fonte: Arquivo Institucional do Grupo Escolar Adélia da Matta 
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ANEXO D 

Registros na caderneta da 1ª Série -  março de 1975 

 

Fonte: Arquivo institucional do GEAM 
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ANEXO E 

 

Cerimônia de Colocação de Grau  

Turma do curso de Magistério da Escola Normal de Rio Novo (1986) 

 

Fonte: arquivo particular da professora Luzia Cardin 
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ANEXO F 

 

Justificativa do PPP do GEAM – ano 1998 

 

Fonte: Arquivo institucional do GEAM 
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