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RESUMO 
 

A dissertação trata do desenvolvimento da disciplina Ciências em duas instituições escolares 

do município de Senhor do Bonfim: o Ginásio Sagrado Coração (GSC) e o Colégio Estadual 

Senhor do Bonfim (CESB), entre os anos de 1951 e 1975. O desenvolvimento desta disciplina 

se deu na esteira de diversos movimentos de reformas curriculares para o ensino de Ciências 

que ocorreram não só no Brasil, mas também em outros países. No Brasil, localizamos na 

atuação do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC) a gênese desses 

movimentos, que promoveram políticas voltadas à formação de professores de Ciências, a 

realização de ações de divulgação científica, produção de materiais didáticos pedagógicos, 

como kits de ensino e livros didáticos. Esses movimentos reformadores do ensino estavam 

atrelados a políticas de modernização da sociedade brasileira, de estímulo ao desenvolvimento 

científico e tecnológico no país, além de acontecerem em meio a disputas político-

educacionais, materializadas em duas frentes – uma representada pelos liberais, defensores da 

escola pública e outra pelos católicos, defensores do ensino privado. Analisamos as culturas 

escolares dessas duas instituições que funcionaram em um mesmo prédio, mas em períodos 

consecutivos, cada uma delas sob uma das duas frentes citadas – o GSC representando a 

educação privada, de caráter confessional e o CESB, representando a educação pública, 

gratuita e laica. Esta análise foi realizada historicamente, de maneira qualitativa, através de 

documentos, fotografias e depoimentos de pessoas que vivenciaram o universo pesquisado. 

Utilizamos as práticas docentes, os recursos educacionais, as mudanças curriculares propostas 

no período e as limitações encontradas pelos professores como categorias de análise das 

fontes. Compreendemos que a disciplina escolar Ciências no GSC foi desenvolvida a partir 

das regras e moldes da Ordem Marista, localizando apenas a tensão entre o moderno e o 

religioso. No CESB, ao contrário, os movimentos reformadores puderam atingir as práticas de 

uma das professoras, que se mostrou aberta a essas mudanças, o que não se deu em relação 

aos demais professores. Logo, localizamos, de modo geral, a permanência de práticas 

docentes tanto no GSC quanto no CESB neste período e evidenciamos o papel crucial dos 

professores na mudança ou conservação de uma disciplina. 

 

Palavras-chave: Disciplina Escolar Ciências; História das Disciplinas Escolares; Reformas 

Curriculares; Cultura Escolar; Ensino de Ciências. 
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ABSTRACT 

 

The dissertation deals of the development of the discipline Sciences in two educational 

institutions in the Senhor do Bonfim city, the Ginásio Sagrado Coração (GSC) and the 

Colégio Estadual Senhor do Bonfim (CESB), between the years 1951 and 1975. The 

development of this discipline occurred in the wake of several reform movements curriculum 

for teaching science that occurred not only in Brazil but also in other countries. In Brazil, we 

find the performance of Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC) as the 

genesis of these movements, which promoted policies aimed at training of science teachers, 

carrying out actions of scientific, production of teaching learning materials such as kits and 

teaching and textbooks. These reform movements of education have been tied to political 

modernization of Brazilian society, to stimulate scientific and technological development in 

the country, and happen in the midst of political and educational disputes, materialized on two 

fronts - one represented by the liberals, advocates of public schools and another by the 

Catholics, advocates of private education. We analyze the school cultures of these two 

institutions that have worked in the same building, but in consecutive periods, each under one 

of two fronts mentioned - the GSC representing the private education of confessional 

character and CESB represented public education, free and secular. This analysis was done 

historically, in a qualitative manner, through documents, photographs and testimonials from 

people who experienced universe researched. We use teaching practices, educational 

resources, curriculum changes proposed in the period and the limitations faced by teachers as 

categories of analysis of the sources. We understand that school discipline Sciences in GSC 

was developed from the rules and patterns of Marist Order, finding just the tension between 

modern and religious. In CESB, on the contrary, reform movements could reach the practices 

of one of the teachers, which was open to these changes, which was not in the others teachers. 

Therefore, we find, in general, the permanence of teaching practices in both the GSC and in 

CESB this period and evidenced the crucial role of teachers in changing or preserving a 

discipline. 

 

Keywords: School Discipline Sciences, History of School Subjects, Curriculum Reform, 

School Culture, Science Teaching. 
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MEMÓRIAS DA CAMINHADA 

 

Um! 

Toma cuidado, homem! 

Dois! 

Que diz a meia noite profunda? 

Três!  

“Eu dormia, eu dormia...” 

Quatro! 

“De um profundo sono despertei.” 

Cinco! 

“O mundo é profundo...” 

Seis! 

“E mais profundo do que o dia julgava.” 

Sete! 

“Profunda é sua dor...” 

Oito! 

“E a alegria... bem mais profunda que a aflição.” 

Nove! 

“Assim diz a dor: Desaparece!” 

Dez! 

“Mas toda alegria quer a eternidade...” 

Onze! 

“Quer profunda, profunda eternidade!” 

Doze! 

 

Friedrich Nietzsche 
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Nem tudo começa por acaso. Às vezes percorremos caminhos que nos levam a lugares 

nos quais jamais pensamos estar. Quando lá chegamos, percebemos que havia um propósito, 

talvez nunca imaginado. São coisas para as quais não temos explicação... 

Aqui, neste breve início da dissertação, apresentamos como se deu o nosso encontro, 

entre orientador e orientanda. Também apontamos como fomos conduzidos até o município 

de Senhor do Bonfim, no Centro Norte da Bahia e quais os motivos do nosso apaixonamento 

pelo objeto da pesquisa, pela disciplina escolar Ciências e pelos colégios a que nos 

mobilizamos a investigar. Além disso, orientamos o leitor a propósito do que trata esta 

dissertação e como pode navegar por ela. 

 

O encontro com a disciplina escolar Ciências em Senhor do Bonfim 

 

A formação profissional de um indivíduo perpassa por todo seu caminhar, seja ele 

histórico, social, cultural ou científico. O ser profissional constitui-se por todas as concepções 

pré-estabelecidas, adquiridas em seu ambiente sócio-familiar e de todas as experiências 

acumuladas em seu exercício profissional. Portanto, o ser profissional é percebido a partir da 

visão de todas suas experiências, sociais, culturais e profissionais e ainda assim sob o olhar 

carregado de representações de mundo daquele que o avalia.  

Na trajetória de socialização, a vida e a formação são reveladoras dos sistemas 

normativos e das estratégias engendradas no projeto de individualização que engendramos na 

existência. Nossos percursos denunciam um pouco de nossas crenças, valores, da nossa 

constituição enquanto sujeitos. 

Paro (1997) define seu conceito geral de educação que abrange toda gama de 

conhecimentos apropriados e difundidos, sejam eles históricos, culturais, valorativos, entre 

outros. O autor afirma o quanto a educação não se restringe apenas ao âmbito escolar, mas a 

todas as construções que permeiam a trajetória do indivíduo. Assim, um olhar para minha 

trajetória oferece pistas acerca de minha individualização. 

Na época em que estudava na educação básica, o método de ensino utilizado pelos 

professores era considerado tradicional1, não uma mistura eclética de propostas. Fui 

alfabetizada através da silabação. A relação professor-aluno era vertical, os alunos não 

detinham o poder de argumentação e os exercícios eram repetitivos, de memorização. Cursei 

                                                           
1 O método tradicional seria aquele desenvolvido no modelo de “escola tradicional”, referida por Dermeval 
Saviani (1986), em sua obra Escola e Democracia. Este método pressupõe que as iniciativas do ensino são 
exclusivamente do professor, que transmite o acervo cultural aos alunos. 
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o ginasial e o curso científico em uma escola batista, o Colégio Taylor Egídio, onde me 

constituí parte do que sou hoje, onde aprendi a gostar de algumas disciplinas escolares, 

especialmente a Ciências e a Matemática. 

Desde a educação básica já sentia certa aproximação com a disciplina Ciências, tanto 

que na sexta série me desafiei a conseguir 40 pontos nas quatro unidades didáticas, o que foi 

conseguido com muita felicidade. Sentia muita motivação nas aulas ministradas pelo 

professor de ciências do colégio em que estudava. Na época, ele utilizava como instrumentos 

didáticos vídeos, seminários, além das aulas expositivas, e nos levou a uma visita ao 

laboratório de ciências da escola, um local de pouco acesso à maioria dos estudantes.  

As práticas memorísticas e livrescas, que conheci na época da alfabetização, estavam 

também no ensino médio e a principal preocupação dos meus professores era transmitir 

conteúdos conceituais2. Nós, alunos, não questionávamos os métodos ou o processo avaliativo 

empregado pelos professores, pois nossa principal meta era passar nas provas de vestibular. A 

escola daquela época tentava “formar” os alunos, nos campos conceitual e moral; as aulas 

cumpriam a primeira função, e as preleções ministradas pela diretora da escola promoviam a 

consecução do segundo aspecto. Minha meta, naquele momento, era me preparar 

exaustivamente para o futuro profissional que deveria seguir, meu cotidiano era permeado por 

livros e aulas.  

No ano de 2000 fui cursar Licenciatura em Pedagogia na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Jequié, onde desenvolvi uma monografia que tratou de 

uma experiência de ensino de natureza etnomatemática, com alunos da rede pública do 

município de Itaquara/BA, local em que lecionei as disciplina Matemática, em turmas do 

Ensino Fundamental e Médio e Biologia, no Ensino Médio. 

Entre os anos de 2006-2007, me especializei no curso lato sensu: A Construção do 

Conhecimento e o Ensino de Ciências, oferecido pela UESB, de modo a me preparar para 

meus próximos empreendimentos profissionais, e então escrevi a monografia “A ciência 

contemporânea e suas implicações para o ensino de ciências”. Este foi um momento chave de 

estabelecimento de uma relação mais próxima com o Ensino de Ciências, visto que até então 

minha condição de professora da educação básica, com muitas horas-aula, muitos conteúdos 

de ensino para estudar e pouco tempo para refletir, geralmente não me propiciavam a reflexão 

                                                           
2 Os conteúdos conceituais se referem a conceitos e princípios, que devem ser aprendidos a partir da 
compreensão do seu significado. Ver ZABALA (1998). 
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sobre minha própria práxis3. Minha vida acadêmica e meu orientador, na época, o professor 

Marco Antônio Pinto Ribeiro, licenciado em química e mestre em Ensino, Filosofia e História 

das Ciências pela UFBA/UEFS, me fizeram refletir a respeito de questões que envolvem o 

ensino e a história da ciência, algo que eu não pensava anteriormente, e desta maneira isso me 

impulsionou a este campo de estudo. 

Assim, em 2007, iniciei minha carreira no Ensino Superior, ministrando aulas no 

Instituto Livre de Ciências Educacionais Ltda (LUME), quando trabalhei com as disciplinas 

Práticas Pedagógicas I e II, além de Didática da Matemática. No final do mesmo ano, fui 

indicada pela coordenadora do referido instituto a lecionar na Faculdade Zacarias de Góes – 

Projeto Vigas de Ensino Superior4, onde ainda atuei ministrando disciplinas pedagógicas.  

Em 2008, passei a lecionar as disciplinas: Fundamentos e Métodos das Ciências 

Naturais e Ensino de Matemática I, como professora substituta, no Departamento de 

Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) onde conheci o meu 

orientador de mestrado, o professor Marco Antonio Leandro Barzano, e trabalhamos na 

mesma sub-área, de Ensino de Ciências e Biologia.  

Nesta mesma universidade, conheci o professor André Luís Mateddi Dias, que me 

apresentou a beleza da história da matemática na Bahia e que me fez adentrar como estudante 

no grupo de pesquisa que coordenava à época: História das Ciências no Brasil, com ênfase na 

Bahia - UEFS. Assim, passei a compreender melhor os movimentos de reformas curriculares 

no Brasil após a Segunda Guerra Mundial e conhecer algumas mudanças no currículo de 

ciências que ocorreram neste período.  

Um ano depois, ingressei como professora auxiliar na Universidade Federal do Vale 

do São Francisco - Univasf, no campus de Senhor do Bonfim, onde enfrentei, junto aos 

demais colegas de colegiado, desde 2009, os desafios da constituição, implementação e 

desenvolvimento de um Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza. Neste espaço, 

leciono as disciplinas Didática das Ciências e Docência em Ciências: cultura escolar e 

cultura científica, através das quais posso, junto aos meus alunos, refletir, discutir e vivenciar 

algumas culturas escolares e práticas docentes para o ensino de Ciências da região. 

                                                           
3 O sentido de práxis tratado neste texto refere-se ao conceito de Pimenta e Lima (2004), práxis como a vivência 
da prática docente com vistas à mudança desta.  
 
4 O Projeto Vigas da Faculdade Zacarias de Góes (FAZAG) buscava a interiorização do ensino superior através 
de parcerias com secretarias de educação de municípios do interior da Bahia. Assim, eram oferecidos cursos 
superiores em escolas dos municípios parceiros, ministrados por professores da FAZAG. Ministrei aulas nos 
cursos de Pedagogia dos municípios de Jaguaquara, Itiruçu, Salina das Margaridas, Nova Ibiá e Laje. 
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Desde meu ingresso no Programa5, comecei a freqüentar eventos da área de ensino de 

ciências, campo que passou a ser minha grande paixão. O deslocamento de território, de Feira 

de Santana para o município de Senhor do Bonfim, além dos relatos de moradores desta 

cidade acerca da escolarização no decorrer do século XX, me fez adentrar no contexto 

educacional do ensino de ciências há alguns anos. 

Pensar o ensino de ciências de maneira desvinculada de seu contexto sócio-histórico-

cultural seria desconsiderar as diversas dimensões deste campo do saber. Percebi que 

compreender o desenvolvimento da disciplina escolar Ciências em instituições escolares 

bonfinenses seria elemento básico para auxiliar na formação de professores para esta 

disciplina.  

A existência histórica de instituições escolares confessionais – o Ginásio Sagrado 

Coração, o Educandário Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento e o Colégio Diocesano – 

em um pequeno município do interior da Bahia, suscitaram a curiosidade pela necessidade de 

buscar entender qual o atrativo da instalação destas instituições no referido lugar.  

Esta busca acabou por me fazer adentrar em fontes, relatos de sujeitos e arquivos, que 

forneceram pistas sobre o Ensino de Ciências na primeira escola citada – o Ginásio Sagrado 

Coração (GSC) - além deste ensino no Colégio Estadual Senhor do Bonfim (CESB), 

instituição que passou a funcionar no prédio que fora construído para abrigar o ginásio já 

citado.  

Assim, junto ao professor Marco Barzano me predispus em articulação às abordagens 

históricas do currículo no campo do Ensino de Ciências, a investigar o processo de 

desenvolvimento da disciplina escolar Ciências no município de Senhor do Bonfim. 

Alguns professores deste referido município participaram desta pesquisa cedendo 

enunciados valiosos para nos auxiliar na compreensão do nosso objeto de estudo. As 

professoras Jorgina, Magali e Iêda Carvalho, além dos professores Aloysio e Antônio Matos, 

são algumas das pessoas que me receberam inúmeras vezes em seus lares6.  

Com a professora Iêda, construí um grande laço de afeto, e mesmo após ter concedido 

as entrevistas, e ter me cedido, gentilmente, vista de materiais didáticos utilizados na época, 

retornei para visitá-la. A professora Magali também me auxiliou a ter acesso a documentos 

dos arquivos das duas instituições escolares pesquisadas, com o aval do então diretor do 

CESB, o senhor José Anselmo. 

                                                           
5 Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA/UEFS. 

6 No capítulo referente à metodologia, explicitaremos com mais detalhes acerca dos sujeitos da pesquisa. 
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Assim, desde 2009, venho conhecendo a respeito da escrita da história e do ensino de 

Ciências no município de Senhor do Bonfim. Entre 2009 e 2010 pesquisei, apresentei e 

publiquei trabalhos em alguns eventos das áreas da história e do ensino de maneira a agregar 

saberes necessários à minha formação enquanto futura pesquisadora da história da disciplina 

escolar Ciências.  

  

Breve olhar sobre a pesquisa 

 

Articulada às abordagens históricas do currículo no campo de investigação em Ensino 

de Ciências, esta pesquisa explora a discussão em Cultura Escolar (JULIA 2001; CHERVEL 

1990) como possibilidade de investigar a história da disciplina escolar Ciências no município 

de Senhor do Bonfim - Bahia (1951-1975), localizando os espaços, sujeitos e questões 

impulsionadoras da investigação.  

No cenário do município de Senhor do Bonfim, localizado no interior do referido 

estado, foi focalizado o desenvolvimento desta disciplina em duas instituições escolares que 

funcionaram, em um mesmo espaço físico, porém em períodos diferentes: o GSC (1944-1970) 

e o CESB (de 1970 aos dias atuais). A partir de uma mesma estrutura arquitetônica, 

sobreviveram duas culturas escolares distintas, em tempos diversos e mobilizando alguns 

sujeitos em comum.  

Buscou-se conhecer, nestes dois referidos espaços, como essa disciplina foi 

desenvolvida no âmbito das duas culturas escolares, procurando compreender como eram as 

práticas dos professores que trabalhavam com esta matéria no período, quais recursos 

didáticos foram utilizados por eles, como as políticas curriculares nacionais e internacionais 

influenciaram neste processo e quais as limitações encontradas por estes docentes no período.  

Utilizamos como fontes de pesquisa, documentos escolares oficiais e não oficiais, 

escritos e iconográficos (fotografias), além de enunciados de professores que lecionaram no 

período, de um ex-diretor e de um ex-aluno de uma das escolas. 

 Nesta dissertação consideramos o papel do professor como construtor da disciplina 

escolar Ciências, protagonista no processo de mudança ou manutenção de uma disciplina, a 

escola como berço desta construção e a cultura escolar como influenciada por movimentos 

próprios desta e exteriores à mesma, de ordem social, política ou econômica.  
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A organização da dissertação 

 

Esta dissertação foi construída com base em toda a pesquisa, idealizada e 

operacionalizada desde quando decidimos investigar o objeto apresentado anteriormente. Este 

texto está dividido em capítulos, de maneira a propiciar o delineamento de uma narrativa 

histórica que retrate de maneira mais contextualizada o desenvolvimento da disciplina escolar 

Ciências em Senhor do Bonfim no período estudado.  

No capítulo um, apresentamos o contexto da educação no Brasil entre 1930 e 1970, de 

maneira a propiciar ao leitor situar-se nos acontecimentos que puderam influenciar o nosso 

objeto. Assim, buscamos perceber como o currículo nacional foi sendo organizado a partir das 

políticas públicas desencadeadas e como era disposto o currículo na época, especialmente 

entender como a disciplina escolar Ciências foi inserida no currículo do Curso Secundário, o 

atual Ensino Fundamental II. Abrimos um breve parêntese tratando da relação entre os 

liberais e os católicos, grupos historicamente defensores do ensino público e privado, 

respectivamente, que foram importantes nesse processo de organização do sistema de ensino 

nacional. Além disso, esta discussão auxilia na compreensão de nosso objeto, visto que nosso 

universo de pesquisa abrange uma instituição particular confessional – a dos maristas – e uma 

instituição pública estadual.  

Também apresentamos acontecimentos referentes às iniciativas de reforma curricular 

para o ensino de Ciências no país, pontuando as políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento da disciplina Ciências como parte do projeto de desenvolvimento nacional. 

Apontamos iniciativas historicamente importantes à legitimação dessa disciplina, tais como os 

programas e projetos voltados para a produção de materiais didáticos e formação de 

professores.   

No segundo capítulo, trazemos o panorama de constituição do município de Senhor do 

Bonfim, focalizando posteriormente na formação das escolas, perpassando pela instalação de 

instituições confessionais, o GSC e o Educandário Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, 

até o ano de 1970, com a inauguração do CESB.  

No capítulo três, tratamos da nossa fundamentação teórica. Discutimos acerca da 

História das Disciplinas Escolares, como campo de investigação, perpassando pelas idéias de 

André Chervel (1990) e outros pesquisadores que transitam nessa área, de maneira a refletir 

acerca de quais elementos dão suporte a este tipo de pesquisa e de que maneira esta deve ser 

realizada. Também discutimos sobre as pesquisas em Cultura Escolar e como esta pode ser 

utilizada como suporte à investigação em História das Disciplinas. Utilizamos o conceito de 



21 

 

cultura escolar apresentado por Dominique Julia (2001) como eixo para os debates, mas 

tratando, de maneira específica, da história da disciplina escolar Ciências analisando-a por 

meio da investigação da cultura escolar para o ensino dessa disciplina. 

No quarto capítulo, percorremos os caminhos da pesquisa, trazendo a sua relevância e 

levantando alguns debates com relação à escrita da história e uso das fontes, além de 

descrever quais fontes foram utilizadas e quais foram os participantes da investigação. 

No quinto e último capítulo apresentamos como a disciplina escolar Ciências foi 

desenvolvida em cada uma das escolas pesquisadas, entre 1951 e 1975. Percorremos as 

culturas destas instituições e expusemos como se ensinava Ciências no referido período, em 

quais espaços, de que maneira, com quais influências e sob quais limitações. 

Ao final, levantamos algumas considerações com relação aos resultados da pesquisa, 

além de pontuar as respostas às questões chave levantadas no capítulo quatro e propor uma 

nova problemática a ser investigada. 
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1. O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL NO BRASIL ENTRE AS 

DÉCADAS DE 1930 E 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Professores e formandos da primeira turma do Curso de Licenciatura Parcelada em Ciências e 
Matemática do PREMEN/PROTAP, 1975. 

 
Fonte: Arquivos pessoais da professora Iêda Carvalho. 

 

 



23 

 

Este capítulo propõe pontuar alguns aspectos do desenvolvimento do ensino no Brasil, 

especialmente no que se refere ao ensino de Ciências, entre as décadas de 1930 e 1970. O 

recorte selecionado, que não se refere ao recorte histórico da pesquisa (1951-1975) pretende 

contextualizar acontecimentos na educação que influenciaram na organização curricular do 

ensino de Ciências nas escolas pesquisadas.  

A escolha por contemplar as décadas de 1930 e 1940 se faz em decorrência da 

importância desta época para a educação no Brasil, momento em que o sistema de ensino 

começou a se organizar, a partir das reformas Francisco Campos e Capanema. Acreditamos 

ser relevante conhecer um pouco dos movimentos que organizaram os currículos de Ciências 

das décadas de 1950 e que, posteriormente, culminaram na organização da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1961.  

Além dos movimentos de organização do sistema de ensino entre 1930 e 1960 também 

trazemos o período em que a educação é regida pela ditadura, após o Golpe de 1964 e, 

posteriormente, nos defrontamos com as reformas do ensino superior e com a Lei que reforma 

o ensino de 1º e 2º graus em 1971, impulsionados pelos movimentos de desenvolvimento da 

indústria nacional.  

Finalizamos tratando do movimento reformador do ensino de Ciências, impulsionado 

pelo período após a Segunda Guerra Mundial, influenciado também pelo movimento de 

reformas curriculares a nível internacional, principalmente nos Estados Unidos da América 

(EUA). 

Esta narrativa busca auxiliar na compreensão do que se passava no interior das escolas 

pesquisadas, fazendo perceber, no decorrer da dissertação, quais mudanças foram propostas 

nos currículos de Ciências destas escolas, em consonância com as limitações e resistências 

encontradas pelos sujeitos escolares. 

 

1.1 O ensino no Brasil e a organização do currículo nacional (1930-1970) 

 

O século XX anunciou mudanças no ensino do Brasil, na organização de seu sistema 

educacional e currículo, estimuladas pela busca do desenvolvimento da nação. De acordo com 

Abrantes e Azevedo (2010), as transformações sociais ocorridas após a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918) motivaram a disseminação de escolas no país, pois se acreditava que 

isto envolveria a população brasileira no processo de desenvolvimento da nação. O índice de 

analfabetismo no Brasil, em 1920, foi apontado como de 80%, um dos fatores que 

desencadeou diversas discussões quanto à necessidade de investir na educação.  
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Houve uma visível contradição no crescimento educacional nas primeiras décadas. De 

acordo com Romanelli (2003), enquanto ocorria o aumento da demanda educacional e das 

oportunidades de inserção na escola, a estrutura escolar se mantinha, o que não proporcionava 

a garantia de um ensino de qualidade e bem distribuído.  

 
A Revolução de 30, resultado de uma crise que vinha de longe destruindo o 
monopólio do poder pelas velhas oligarquias, favorecendo a criação de 
algumas condições básicas para a implantação definitiva do capitalismo 
industrial no Brasil, acabou, portanto, criando também condições para que se 
modificasse o horizonte cultural e o nível de aspirações de parte da 
população brasileira, sobretudo nas áreas mais atingidas pela 
industrialização. (...). Mas, assim como a expansão capitalista não se fez por 
todo o território nacional e de forma mais ou menos homogênea, a expansão 
da demanda escolar só se desenvolveu nas zonas onde se intensificaram as 
relações de produção capitalista, o que acabou criando uma das contradições 
mais sérias do sistema educacional brasileiro. (ROMANELLI, 2003, p. 60-
61) 

 
Este fato gerou uma distribuição desigual do ensino no país, o que levou a conflitos de 

classes. Essa discrepância trouxe, de um lado, as lutas pela democratização do ensino no país 

e, por outro lado, as resistências das elites a estas manifestações, em busca de manter o 

poderio educacional. 

Nesse cenário, o Movimento dos Pioneiros da Escola Nova7, uma das expressões da 

divisão entre liberais e católicos, buscava a obrigatoriedade, laicidade e gratuidade do ensino 

no país. Para Romanelli (2003, p.130) o grupo chefiado pelos católicos “viam na interferência 

do Estado um perigo de monopólio e na laicidade e co-educação, uma afronta aos princípios 

da educação católica”. Este grupo católico era defensor do ensino privado no país e lutava 

pela manutenção dos investimentos nesse setor. 

Entendemos assim, que o período após 1930 foi marcado por intensas lutas sociais, 

sendo que de um lado estavam os renovadores do ensino que defendiam a educação pública e, 

de outro lado, os defensores do ensino privado. Assim, concordando com Romanelli (idem), a 

expansão do ensino se deu mais para atender às pressões sociais do que para que o Estado 

pudesse desenvolver uma política nacional de educação. Percebemos que as tensões políticas 

se fizeram indispensáveis nesse processo, mas que, entretanto, a educação se manteve a 

mesma, com a mesma estrutura arcaica. 

                                                           
7 Segundo Abrantes e Azevedo (2010), esse movimento foi resultado das Conferências Nacionais realizadas pela 
Associação Brasileira de Educação (ABE), na década de 1920, que resultou na redação do Manifesto dos 
Pioneiros da Escola Nova.  



25 

 

Ao mesmo tempo, foram prenunciadas reformas curriculares nacionais, ocorridas logo 

após as reformas desenvolvidas no âmbito dos estados. De acordo com Romanelli (2003): 

 
A primeira delas foi empreendida em 1920, por Sampaio Dória, em São 
Paulo; em 1922/23, no Ceará, Lourenço Filho empreendeu a segunda. 
Depois seguiram-se a do Rio Grande do Norte, por José Augusto (1925/28), 
as do Distrito Federal (1922/26) e as de Pernambuco (1928), empreendidas 
ambas por Carneiro Leão, a do Paraná (1927/28), por Lysímaco da Costa, a 
de Minas Gerais (1927/28), por Francisco Campos; a do Distrito Federal 
(1928), por Fernando Azevedo; e a da Bahia (1928), por Anísio Teixeira. 
(p.129) 

 
Nesse âmbito de movimentos reformadores, a Associação Brasileira de Educação 

(ABE), criada pelos defensores das idéias da Escola Nova, em 19248, no Rio de Janeiro, 

pretendeu conscientizar as pessoas da necessidade de reformar a educação no Brasil. O 

movimento, provocado pela ABE, culminou em 1932 com o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nacional, que debateu as bases desta educação.  

As décadas de 1930 e 1940 foram marcadas pelas reformas promovidas pelos 

ministros Francisco Campos e Gustavo Capanema, que se destacaram na organização do 

ensino secundário. Até então o secundário era voltado para a preparação dos estudantes ao 

ingresso nos cursos superiores, com despreocupação em relação à formação geral ou cidadã.  

De acordo com Souza (2008), após a instauração do regime republicano no Brasil, 

houve tentativas de restauração deste nível de ensino, buscando regulamentar o ingresso no 

ensino superior, “o estabelecimento do ensino regular, seriado e de freqüência obrigatória” 

(p.90-91). Entretanto, as pressões do sistema privado de ensino e de alguns grupos sociais 

dificultaram o processo, pois esses grupos tentavam manter o sistema elitista vigente: 

 
Dessa maneira, nas primeiras décadas do século XX, subsistiram dois 
sistemas paralelos de organização do ensino secundário no Brasil: os estudos 
regulares realizados nos ginásios mantidos pelos governos estaduais e em 
poucos colégios privados equiparados e os estudos parcelados 
predominantes nos estabelecimentos particulares. (SOUZA, 2008, p.91) 

 

Além disso, a maioria dos estudantes brasileiros apenas tinha acesso ao ensino 

primário e apenas uma minoria abastada chegava ao nível superior. Percebemos, neste 

contexto, a educação voltada para a preparação das elites ao ingresso no ensino superior. 

                                                           
8 Nesta narrativa não nos preocupamos em estabelecer uma cronologia linear, visto que algumas vezes 
retornamos em períodos anteriores de maneira a contextualizar o que se trata no momento. 
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Um destaque às reformas na educação brasileira nas primeiras décadas do séc. XX foi 

o ingresso de Francisco Campos como ministro da Educação e Saúde. Ele inaugurou, na 

década de 1930, a organização do ensino no Brasil, que não havia sido disposto em base 

nacional. Até então, a educação brasileira se constituía apenas no âmbito dos estados, mas 

sem unidade. A reforma do ensino secundário implementada pelo referido ministro, através 

do Decreto 19.890 de 18 de abril de 1931, que dispôs sobre a organização do ensino 

secundário, e do Decreto nº 21.241 de 14 de abril de 1932, que consolidou as disposições 

anteriores, trouxeram organicidade a este nível de ensino. Além disso, esta reforma atingiu 

não só o ensino secundário, mas também o ensino comercial e superior.  

A partir da reforma de Campos, foi estabelecido o currículo seriado, a freqüência 

obrigatória, a divisão em ciclo fundamental, de cinco anos, e complementar, de dois anos, 

além de o ingresso em série posterior ter como pré-requisito a habilitação em série anterior. 

Todos os colégios secundários deveriam seguir o modelo do Colégio Pedro II9 - o que seria 

garantido através de inspeção federal. Neste currículo, a disciplina Ciências Físicas e Naturais 

foi programada para a primeira e a segunda séries do ciclo básico, e as disciplinas História 

Natural, Física e Química para a terceira, quarta e quinta séries deste ciclo. A disciplina 

Ciências Físicas e Naturais abrangia as discussões das demais ciências - natural, da química e 

da física - integrando estes conteúdos numa só matéria de ensino. 

No ciclo complementar, previsto na reforma de Campos, encontramos a Biologia 

Geral na primeira série e Higiene na segunda série, para os que pretendiam ingressar nos 

cursos de Direito; Física, Química e História Natural na primeira e segunda séries, para os que 

pretendiam ingressar nos cursos de Medicina, Odontologia, Farmácia, Engenharia e 

Arquitetura. Assim, o ciclo complementar possuía matérias específicas ao ingresso nos cursos 

superiores (ROMANELLI, 2003). 

Compreendemos que a idéia de ensino de Ciências proveniente da instituição da 

disciplina Ciências Físicas e Naturais, surgida com a reforma Campos tinha um caráter mais 

utilitário.  

Destacamos a data de 25 de janeiro de 1934, quando foi criada a Universidade de São 

Paulo (USP), a primeira universidade a ser organizada de acordo com o Estatuto das 

                                                           
9 O Colégio Pedro II, criado em 1837, no Rio de Janeiro, foi reconhecido, entre 1925 e a década de 1950, como 
Colégio Padrão do Brasil, pois, as escolas particulares deste período, podiam solicitar ao Ministério uma banca 
de reconhecimento, se comprovassem que seus programas de ensino correspondiam a do referido colégio (Dado 
do Projeto Político Pedagógico – PPP do Colégio Pedro II, 1999-2000).  
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Universidades Brasileiras10. Também foi importante o surgimento da Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras da USP, que fora criada para atender à formação de professores para o 

magistério secundário e pesquisa. 

Com o surgimento das primeiras universidades, foi impulsionada a produção científica 

no país, visto que se buscou formar cientistas e professores através dos cursos de bacharelado 

e licenciatura. Essas aproximações foram importantes para o desenvolvimento das primeiras 

iniciativas institucionalizadas de melhoria do ensino de Ciências (SELLES, 2008). 

Entretanto, apesar de esforços reformistas, ainda havia precariedade no ensino da 

época. Romanelli (2003) enfatizou os problemas postos na educação brasileira neste período, 

visto que a maioria da população vivia na zona rural e era analfabeta. Além disso, grande 

parte da população urbana não tinha sequer a educação primária.  

A autora caracterizou o curso secundário deste período como elitista, baseado em um 

“currículo enciclopédico, aliado a um sistema de avaliação extremamente rígido, controlado 

do centro, exigente e exagerado” (p.136-137). Ela destacou que estavam prescritas em lei 

como avaliação de cada disciplina: uma argüição mensal, uma prova parcial a cada dois meses 

e um exame final. 

Em nove de abril de 1942 o ministro Gustavo Capanema instituiu a Lei Orgânica do 

Ensino Secundário, através do decreto-lei nº 4244. Esta lei era voltada para a formação geral 

dos estudantes, além do desenvolvimento da consciência patriótica e humanística. Segundo 

Romanelli, (2003): “a esse espírito antidemocrático e fascista do decreto-lei 4.244 somavam-

se a reafirmação da educação religiosa facultativa e a limitação às possibilidades de co-

educação11” (p.159). O ensino passou a ser estruturado num ciclo ginasial, de quatro séries, e 

um segundo ciclo, dividido em clássico e científico. Os ciclos não eram diversificados, nem 

específicos, sendo que sua principal função era o preparo ao ensino superior.  

Encontramos no primeiro ciclo, a disciplina Ciências Naturais, na terceira e quarta 

séries. No curso clássico, encontramos Física e Química, na segunda e terceira séries e 

Biologia, apenas na terceira série. Já no curso científico, a Química e a Física estavam 

presentes nas três séries, enquanto a Biologia nas duas últimas. Assim, além de não ter sido 
                                                           

10 Segundo Romanelli (2003) a criação da USP foi realizada com base no Estatuto das Universidades Brasileiras, 
instituído por Francisco Campos através do decreto 19.851, de 11 de abril de 1931, que adotou o ensino 
universitário. Porém, antes disso, já existiam a Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920 e a Universidade 
do Paraná, criada em 1912, além da Universidade de Minas Gerais, em 1927. 

11 Co- educação siginifica educação em comum, de acordo com o Minidicionário da Língua Portuguesa Silveira 
Bueno (BUENO, 2007). É importante destacar que nesse período havia discordância sobre o ensino ministrado 
para ambos os sexos, muitas instituições eram voltadas para o ensino de alunos do mesmo sexo. 
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prevista a disciplina Ciências Naturais para as primeiras séries do primeiro ciclo, as demais 

disciplinas ligadas a esta – Biologia, Química e Física – só eram vistas em sua especificidade, 

em ciclo posterior. 

Já a Lei Orgânica do Ensino Primário (Decreto-Lei nº 8529/46), assinada por José 

Linhares, possuía algumas matérias diversas do secundário - impunha sete disciplinas válidas 

e obrigatórias para todo o território nacional no ensino primário elementar: Leitura e Escrita, 

Iniciação Matemática, Geografia e História do Brasil, Conhecimentos Gerais, Desenho e 

Trabalhos Manuais, Canto Orfeônico e Educação Física, além do Ensino Religioso. 

Já o curso primário complementar, além das supracitadas, deveria incorporar 

Geometria, Elementos de História da América, Ciências Naturais e Higiene, Elementos de 

Economia Regional. Às meninas, ainda cabiam Economia Doméstica e Puericultura (CURY, 

1996, p. 6). As disciplinas Ciências Naturais e Higiene foram uma novidade ao nível 

primário. 

A educação secundária feminina se fazia, muitas vezes, em estabelecimentos 

exclusivos. Isso era oposto ao sistema de co-educação defendido pelos ideais escolanovistas. 

Assim, o ensino secundário vivenciou a contradição entre as idéias de conscientização 

patriótica (nacionalistas) e a diferenciação entre os sexos, ou seja, entre o cientificismo e o 

humanismo. 

A precariedade da formação docente no Brasil no início do século XX era grande, 

apesar da primeira Escola Normal remontar a 1830, em Niterói/RJ. Romanelli (2003) apontou 

que entre 1940 e 1957 os índices de professores leigos eram altos e crescentes. Esse quadro se 

afirma apesar do número de escolas normais ter se expandido principalmente no período 

republicano. 

A Lei Orgânica do Ensino Normal, Decreto-Lei nº 8530 de dois de janeiro de 1946, 

trouxe diretrizes a um ensino que, até então, era organizado apenas no nível dos estados. A 

finalidade desse nível de ensino era voltada à formação de professores para o ensino primário, 

formação de administradores e disseminação de saberes da educação infantil.  

Também em 1946 foi criado o Instituto Brasileiro de Educação, Ciências e Cultura 

(IBECC)12, que lançou, à época, o Projeto Iniciação à Ciência, que constituía-se de materiais 

didáticos – livros e manuais – voltados para um ensino de Ciências experimental. Os 

                                                           
12 O IBECC foi uma das Comissões da UNESCO, criada através do Decreto 9.355 de 13 de junho de 1946, 
vinculando-se ao Ministério das Relações Exteriores, cujo titular era João Neves da Fontoura. 
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experimentos propostos nestes materiais eram voltados para a realização de experimentos 

simples, cujos materiais eram de fácil acesso (MARANDINO, SELLES e FERREIRA, 2009).  

Imerso nos princípios pós-ditadura da Constituição Brasileira de 1946, o ministro da 

educação, Clemente Mariani, constituiu uma comissão de educadores, a fim de propor um 

projeto de reforma educacional, para culminar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 4024 de dezembro de 1961. 

Romanelli (2003) dividiu o referido período em dois: o período de discussões pautadas 

na interpretação da Constituição Federal (CF), onde se discutiu o caráter centralizador 

(CF/37) versus o caráter descentralizador (CF/46), que deveria ser dado à nova lei, e o período 

de rediscussão do projeto de lei após apresentação de nova proposta feita pelo deputado 

Carlos Lacerda, o que deslocou o debate para a luta contra o monopólio da educação pelo 

Estado.  

O primeiro período, definido pela autora, foi compreendido entre 1948, da 

apresentação da proposta, até 1958, quando o projeto foi levado ao Senado Federal e após 

parecer desfavorável do deputado Capanema, foi arquivado. O segundo período foi delimitado 

entre 1951, quando a Câmara dos Deputados decidiu reconstituir a proposta, que fora 

extraviada, até o surgimento do projeto do deputado Carlos Lacerda – sendo que este se 

aproximava à primeira proposta.  

Romanelli (idem) afirma ainda que, junto aos defensores do movimento renovador, se 

uniram estudantes, operários e intelectuais, com a consciência mais amadurecida com relação 

à realidade educacional.  

Em 1961, foi instituída a LDB nº 4024, que apresentava uma educação dividida em: 

ensino pré primário, com escolas maternais e jardins de infância, ensino primário, de quatro 

anos, ensino médio, dividido em ensino ginasial, de quatro anos, e ensino colegial, de três 

anos, além de ensino superior. Esta lei apresentou certo grau de descentralização, por admitir 

a inclusão de disciplinas optativas pelos estados e estabelecimentos de ensino. 

A LDB de 1961 representou um avanço para a disciplina Ciências13, já que esta surgiu 

no currículo nacional14 como matéria nos anos de 1930, durante a Reforma Campos. Esta lei 

passou a regulamentar a obrigatoriedade da disciplina de Ciências no currículo escolar nas 

séries ginasiais do ensino médio. Além disso, ela também tratou da formação do professor 

                                                           
13 A disciplina Ciências surgiu inicialmente como Ciências Físicas e Biológicas, trazendo  a idéia de um ensino 
que integrasse saberes da Física, Química e Biologia ( MARANDINO, SELLES e FERREIRA, 2009). 

14 No Colégio Pedro II em 1837 já estava presente no currículo escolar conteúdos das Ciências Físicas e Naturais 
(MAGALHÃES JÚNIOR, 2007) 
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secundário, que era realizada nas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras: “Art. 59. A 

formação de professôres15 para o ensino médio será feita nas faculdades de filosofia, ciências 

e letras e a de professôres de disciplinas específicas de ensino médio técnico em cursos 

especiais de educação técnica” (BRASIL, 1961). 

Também podemos destacar que após a década de 1960, a disciplina Ciências ganhou 

um caráter mais científico: “(...) as finalidade acadêmicas ganham força em nossas decisões 

curriculares por meio da defesa de um ensino fortemente experimental que objetivava, entre 

outros aspectos, a vivência do método científico” (MARANDINO, SELLES e FERREIRA, 

2009, p. 75).  

É necessário entender o panorama político em que se deu a organização da referida 

LDB e foi desencadeado até a Lei nº 5692 de 1971. Com o suicídio do presidente Getúlio 

Vargas, em 1954, a dupla - Juscelino Kubitschek e João Goulart - buscou cumprir o programa 

de progresso brasileiro 50 anos em cinco. Para isto houve um grande investimento no setor 

industrial brasileiro. O projeto de desenvolvimento no país, cujo auge se deu entre os anos 

1956 a 1961, requereu a formação de mão de obra profissionalizada, não apenas alfabetizada, 

ainda que os recursos para a educação fossem escassos.  

Entretanto, após 1964, o Golpe Militar inaugurou uma época de prisões e perseguições 

políticas, o que cerceou as tentativas de democratização no país. O Ato Institucional nº 1 

permitiu que os militares suspendessem direitos políticos sem justificativa. Foram limitados 

os direitos de expressão de intelectuais e artistas. Ao mesmo tempo em que se buscava 

redefinir a educação nacional: 

 
A modernização dos governos militares separava desenvolvimento 
econômico de desenvolvimento social, com predominância para o primeiro e 
estímulo não só à importação de uma tecnologia altamente sofisticada dos 
centros capitalistas hegemônicos, mas também a uma ajuda externa que viria 
viabilizar, no país, novas propostas de ensino secundário. (NUNES, 2000, p. 
56). 

 
O governo ditatorial pretendia expandir a rede de ensino e reformar o currículo. Em 

prol de controle educacional foram criados ginásios, em busca de expandir e melhorar o 

ensino secundário. Essas instituições foram chamadas de Ginásios Polivalentes, que 

dispunham do ensino técnico junto às demais disciplinas: 

 
(...) propuseram-se a superar a dicotomia entre trabalho intelectual e manual, 
introduzindo práticas de trabalho ao lado de disciplinas de cultura geral. 

                                                           
15 Preservamos a maneira como o termo era grafado à época.  
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Tentava-se criar a imagem de uma escola não-discriminatória, na qual a 
preparação técnica e ideológica se fizesse de acordo com o interesse das 
camadas que nela ingressavam (NUNES, 2000, p. 56). 

 
Os Ginásios Polivalentes, construídos entre 1967-1968 foram herdeiros dos Ginásios 

Orientados ao Trabalho, criados por Gildásio Amado, então diretor do Ensino Secundário, e 

foram organizados por um grupo misto formado por brasileiros e estadunidenses denominado 

Equipe de Planejamento do Ensino Médio (EPEM). Este grupo criou o desenho dos referidos 

ginásios em 1967, além de também ter criado os Ginásios Pluricurriculares, parecidos com os 

polivalentes, de caráter experimental. Nos Ginásios Polivalentes foram desenvolvidas oficinas 

e salas de Artes Industriais, Técnicas Comerciais e Agrícolas, Educação Doméstica além de 

laboratórios de Ciências, Química, Física, Biologia e cursos para professores (NUNES, 2000). 

Em 15 de dezembro de 1967 foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(Mobral), além de fixadas a Lei de Reforma Universitária, de 1968 e a Lei nº 5.692 de 1971, 

que fixou as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus. Estas leis surgiram com vistas a 

atender as necessidades de profissionalização da população em prol do projeto de 

modernização e desenvolvimento da sociedade.  

A Lei n° 5.540, de 28/11/68, chamada de Lei de Reforma Universitária, fixou as bases 

de funcionamento de ensino superior, uma das formas de controle social do novo regime: “a 

chamada "reforma universitária", efetuada segundo acordos firmados entre o MEC16 e a 

USAID17 (...) visavam ao "desenvolvimento nacional" e foram efetuados no período de 1965 

a 1967” (ALBUQUERQUE NETO, 1995, p. 728). 

De acordo com Albuquerque Neto (1995) essa reforma culminou das tentativas de 

superar as deficiências do ensino superior atrelando-o ao desenvolvimento da nação, e foi 

feita de maneira urgente, de modo a desmobilizar os movimentos estudantis, contrários ao 

regime militar. 

A partir da Lei 5692/71, o ensino ginasial e o primário passaram a compor o ensino de 

primeiro grau, de oito anos de duração. A disciplina Ciências passou a existir desde a primeira 

série. O ensino de segundo grau passou a abarcar as disciplinas específicas, com duração de 

três anos. Com essa lei, de inspiração liberal, a base legal do ensino passou a ser de caráter 

tecnicista, pois passou a haver uma preocupação com as técnicas e com a formação 

profissional. De acordo com Ribeiro (1993): 
                                                           

16 MEC – Ministério da Educação e Cultura. 

17 United States Agency for  Internacional Development – USAID foi uma agência do governo dos Estados 
Unidos criada em 1961 para auxiliar no desenvolvimento países estrangeiros, como o Brasil. 
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Revela-se assim a ênfase na quantidade e não na qualidade, nos métodos 
(técnicas) e não nos fins (ideais), na adaptação e não na autonomia, nas 
necessidades sociais e não nas aspirações individuais, na formação 
profissional em detrimento da cultura geral (p. 195). 

 
Foi retomado o caráter propedêutico de alguns cursos, como o de Educação Geral, 

enquanto que as disciplinas de Ciências passaram a adquirir esse caráter preparatório, ao invés 

de auxiliar na compreensão da natureza: 

 
Nessa nova estrutura educacional, a escola passou a ter a função de formar o 
trabalhador para responder às demandas do desenvolvimento econômico do 
país. O ensino de segundo grau passou a oferecer vários cursos técnicos, nos 
quais as disciplinas científicas foram atingidas, sendo em parte, substituídas 
por disciplinas profissionalizantes. Outra modalidade de curso foi o de 
“Educação Geral”, de caráter propedêutico, que também afetou as disciplinas 
das Ciências Naturais, por considerá-las como um preparatório para a 
graduação (MAGALHÃES JÚNIOR, 2007, p. 27). 

 
Assim, entendemos que houve iniciativas de reformas na educação brasileira, 

motivadas, principalmente, pelos movimentos manifestatórios dos liberais renovadores e 

pelas necessidades da própria política e economia nacional. Percebemos que nas décadas de 

1930 e 1940 foi dada ênfase ao nacionalismo, além do predomínio de antigos modos de 

ensinar.  

A Constituição de 1934 apontou os primeiros passos à democratização, cerceados pela 

CF/37 e retomados na CF/46. Entretanto, em 1964 o Golpe Militar limitou as liberdades 

individuais apesar de haver, nesta década, um grande impulso à profissionalização dos 

brasileiros, instituída através da reforma universitária de 1968 e pela Lei 5692 de 1971. 

Durante todo este percurso educacional entre as décadas de 1930 e 1970 foram notáveis as 

disputas entre católicos e renovadores, em busca do poder político no campo educacional, o 

que representou uma luta tanto de caráter político-econômica quanto ideológica. 

 

1.2 As lutas ideológicas na educação brasileira - católicos x liberais 

 

 Desde a Constituição Federal Brasileira de 1889, a primeira Constituição 

Republicana do Brasil, a educação havia ganhado o caráter leigo. O ensino religioso passou a 

ser de freqüência facultativa, o que foi confirmado nas Constituições de 1934 e 1937. Neste 

período, as elites freqüentavam o ensino privado, em que a igreja católica era predominante.  

 Localizamos que na década de 1980 as camadas populares lutaram pelo 

desenvolvimento do ensino primário, enquanto que a classe média reivindicava pelo ensino 
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médio. Já o grupo dos defensores da escola nova lutava pelo direito a todos à educação, 

enquanto que os católicos defendiam o direito de escolha das famílias de que tipo de educação 

seus filhos deveriam ter. Esta luta, então, envolvia não só a educação e a religião, mas 

também aspectos econômicos e políticos e tornar o ensino religioso facultativo - o que 

significou buscar uma atitude conciliatória (ROMANELLI, 2003). 

É necessário perceber que na história brasileira se utilizou o termo democratização do 

ensino não só em meio aos movimentos que lutaram pelo ensino público no país, que 

culminaram na expansão da rede púbica de ensino, mas este termo também foi utilizado pelos 

defensores da educação privada: 

 
O sentido de “democratização do ensino” foi utilizado largamente durante o 
século XX no Brasil como sinônimo de práticas e de construções legais que 
permitiram o reconhecimento e o apoio do Estado ao ensino privado. A 
defesa da escola privada foi política adotada pela Igreja em nível 
internacional, e governos que estabeleceram garantias para o ensino privado 
confessional foram considerados modelos de democracia e de colaboração 
entre Estado e Igreja no intuito de resguardar os direitos das famílias 
católicas (SENRA, 2010, p.77). 

 
Porém, o sentido de democratização explicitado anteriormente, refere-se, de fato, às 

lutas desencadeadas desde as discussões que culminaram na CF/34. Essas lutas ocorreram em 

prol da legitimação do exercício da soberania popular, através da defesa dos direitos do voto, 

o que perpassa pela participação política, mas que atravessa o terreno da educação. Assim, 

quando os renovadores lutam por um ensino público gratuito e de qualidade e pela co-

educação, o sucesso desta batalha depende de força política.  

Segundo Senra (2010, p.79) “A liderança católica nas lutas pela escola privada 

iniciou-se ao fim do Estado Novo, intensificou-se na década de 1950, em meio à democracia 

política, e obteve sua maior vitória já no contexto de crise dessa mesma democracia”. Foi 

traçada uma visível divergência entre os setores público e privado do Brasil. Os católicos, 

defensores do setor privado, utilizavam do direito à oferta, para defender o incentivo ao 

ensino privado. Já os liberais renovadores não se opunham ao setor privado como auxiliar no 

direito à educação, que basicamente deveria ser pública e gratuita. 

Na década de 1940, a educação na Bahia, a exemplo de outros estados, se apresentava 

deficitária. A escassez de professores e de estrutura física e material apropriado ao ensino foi 

denunciada pelo então secretário da educação do referido estado, Anísio Teixeira, em 

relatório datado de 1948: 
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Os serviços de educação no Estado resumem-se em um corpo de professores 
primários aglomerados nas cidades, ou dispersos pelas vilas e povoados, 
quase todos sem prédios, instalações e assistência técnica, moral ou mesmo 
administrativa; um corpo de professores secundários distribuídos em três ou 
quatro pavilhões de um único instituto secundário, e três institutos de 
formação do magistério primário, somente um com instalações materiais 
adequadas, mas lamentavelmente transformado numa confusa e 
congestionada escola secundária". (TEIXEIRA, 1948 apud TAVARES, 
2001) 

 
Assim, em meio à situação precária da educação pública, as escolas privadas se 

constituíam num espaço disputado aos que tinham melhores condições sociais ou obtinham 

bolsas de estudo financiadas pelo Estado da Bahia. De acordo com Senra (2010) os setores 

privado e público estiveram em evidência na educação brasileira no interregno democrático 

entre 1945 e 1964, quando o setor privado valeu-se da justificativa de livre arbítrio das 

famílias em relação a qual escola optar, em detrimento de um segmento formado por liberais 

defensores da escola pública: 

 
O setor privado da educação escolar, valendo-se da estrutura dos Sindicatos 
de Estabelecimentos Particulares de Ensino e da Federação Nacional de 
Estabelecimentos de Ensino (Fenen), local da aliança entre um hegemônico 
segmento católico e um minoritário segmento empresarial, difundiu um 
discurso fundado na liberdade de escolha das famílias contra a possibilidade 
de exacerbação das funções estatais. (SENRA, 2010, p. 57) 

 
Em 1942, com o estabelecimento do Decreto-Lei nº 4.244, de 9 de abril, foi instituído 

o controle do governo sobre o lucro líquido das escolas privadas e o valor das anuidades e, 

assim, os diálogos e disputas do setor privado pelo espaço educacional foram acirrados. Nesse 

panorama, encontramos a Igreja Católica, através da Associação de Educação Católica do 

Brasil (AEC), e os sindicatos como negociadores em prol do ensino privado: 

 
Pelo seu peso, pela sua tradição educadora e por ser portadora de uma 
profunda reserva em relação à possibilidade do exercício de um possível 
“monopólio educacional” por parte do Estado, os católicos articularam a 
resistência aos mecanismos governamentais de controle das instituições 
privadas de ensino. (Idem, p.60) 

 
Logo, foi grande o peso do poderio educacional católico frente à sua força política. 

Porém, apesar de as escolas privadas serem geralmente caracterizadas por serem tipicamente 

capitalistas, 

 
(...) é difícil enquadrar as relações profissionais das escolas confessionais 
desta maneira, isto é, bipartidas entre capital e trabalho. Grande parte dos 
docentes era formada por religiosos das mesmas ordens a que seus 
superiores pertenciam, embora a proporção de professores leigos, vinculados 



35 

 

por contrato de trabalho, tenha crescido constantemente desde o marco 
inicial pesquisado, conforme demonstrado pelas pesquisas (CNBB/Ceris18, 
1971 apud SENRA, 2010,p. 75).  

 

Na Bahia, por exemplo, o início do século XX apresentou algumas escolas privadas 

católicas, formadas por docentes provenientes de ordens católicas e, auxiliados por 

professores leigos, como é o caso de uma de nossas escolas pesquisadas, o GSC. Com o fim 

do Estado Novo, em 1945, foi necessário a retomada das discussões a respeito da educação 

brasileira: 

 
O fortalecimento dos interesses corporativos do setor privado do ensino 
tornara-se uma questão urgente, no período de iminência do fim do regime 
ditatorial. Os problemas da vida cotidiana das escolas, a negociação de 
salários e condições de trabalho dos docentes, o valor das mensalidades e a 
concessão de bolsas e, num sentido amplo, a crescente interferência do 
Estado na organização e no funcionamento do sistema escolar seriam, a 
partir daquele momento, debatidos em um contexto de pluralidade e de 
atuação de vários sujeitos políticos, exigindo, do setor privado, capacidade 
de mobilização, enfrentamento e negociação. (SENRA, 2010, p. 59)  

 
Portanto, além dos sindicatos, a ação da Igreja católica se fez presente na defesa do 

interesse das escolas privadas. Pelo seu peso, pela sua tradição educadora e por ser portadora 

de uma profunda reserva em relação à possibilidade do exercício de um possível “monopólio 

educacional” por parte do Estado, os católicos articularam a resistência aos mecanismos 

governamentais de controle das instituições privadas de ensino (idem, p.60). Assim, as 

reformas no currículo brasileiro estiveram estritamente relacionadas às disputas entre os 

católicos e os renovadores, em que situamos o setor privado como mantenedor de um ensino 

para as elites e o setor público dependente da ação de forças políticas. 

 

1.3 As iniciativas de reformas curriculares do ensino de Ciências  

 

Até 1930, os professores de Ciências não possuíam uma formação específica, em nível 

de graduação, estes exerciam suas funções docentes ancorados por sua formação nos cursos 

de magistério ou a partir de sua experiência como discentes. Após a referida década, muitos 

deles passaram a se licenciar nos cursos de História Natural e a lecionar nos liceus e colégios 

                                                           
18 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil/Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais 
(CNBB/Ceris). Ensino católico no Brasil: visão estatística. Rio de Janeiro: CNBB/Ceris, 1971. 
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brasileiros. Neste período, passaram a ser formados, a partir do modelo da racionalidade 

técnica19, com vista a suprir os anseios da época varguista: havia a ênfase nas disciplinas 

técnicas, de bacharelado além da complementação pedagógica, que se dava no ano final de 

formação (SELLES, 2008). 

Assim, a década de 1920 foi disseminada por iniciativas em prol do desenvolvimento 

educacional, as conferências ocorridas no âmbito de diversos estados brasileiros buscavam 

aprofundar os debates nacionais em busca da melhoria da educação e organização do sistema 

educacional, o que só foi efetivado com a já citada Reforma de Campos.  

Nesse período, com a criação das primeiras universidades e a organização das 

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, foram criados departamentos para o ensino de 

ciências, em prol da formação de professores para o ensino secundário e pesquisa científica. 

Em 1937, “arrefeceu a mobilização política de educadores e cientistas, seus ideais 

permaneceram vivos, reaparecendo na cena pública após a Segunda Guerra Mundial20” 

(ABRANTES e AZEVEDO, 2010, P. 473). 

Assim, a criação das primeiras universidades e a preocupação com a formação de 

professores esteve atrelada ao projeto nacional-desenvolvimentista, desencadeado após a 

Primeira Guerra Mundial, iniciado nas décadas de 1920-1930. Nesse período, como já 

comentado em tópico anterior, buscou-se resolver os altos índices de analfabetismo no país, 

além do papel do ensino secundário (ABRANTES e AZEVEDO, 2010). 

O período após a Segunda Guerra Mundial anunciou a disputa entre os Estados Unidos 

da América (EUA) e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em busca 

do desenvolvimento científico e tecnológico: o lançamento do primeiro satélite artificial pela 

URSS representou uma vitória momentânea desta última, no período da Guerra Fria 

(CHASSOT, 2004; KRASILCHIK, 1987).  

Na análise dos EUA relativa ao sucesso soviético e o seu conseqüente fracasso, foi 

apontado que um dos problemas estava no ensino de ciências do país, basilar no 

desenvolvimento científico e tecnológico.  

                                                           
19 Modelo da Racionalidade Técnica compreende o professor como transmissor de saberes que ele não produz, 
desconsidera o papel da experiência de ação reflexão no exercício da profissão docente. Para Mortimer e Pereira 
(1999): “O professor é visto como um técnico, um especialista que aplica com rigor as regras que derivam do 
conhecimento científico e do conhecimento pedagógico na sua prática cotidiana de sala de aula”. 

20 A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar ocorrido entre 1939 e 1945, e envolveu a maioria dos 
países do mundo. 
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Desde o final da Segunda Guerra, e principalmente durante a Guerra Fria, os EUA 

iniciaram um grande movimento reformador do currículo de Ciências, que se expandiu para 

países ligados a ele, e assim, o movimento atingiu o Brasil. Portanto, também para o nosso 

país, a década de 1950, principalmente, foi fortemente marcada pelos efeitos da Segunda 

Guerra Mundial, o processo de industrialização desencadeado neste período e o incentivo ao 

desenvolvimento científico e tecnológico contribuíram para a alavancada do ensino de 

ciências:  

 
Surgiram os embriões dos grandes projetos curriculares. Estes alteraram os 
programas das disciplinas científicas nos Estados Unidos e, posteriormente, 
tais modificações ocorreram também em países europeus, bem como em 
outras regiões influenciadas por essas tradicionais metrópoles culturais. 
(KRASILCHICK, 1987, p. 6).  

 

Assim, este período representou uma época de grande movimentação política e 

desenvolvimento industrial: “(...) nossas necessidades de cientifização faziam identificar nos 

programas curriculares inovadores elementos-chave para alavancar o desenvolvimento 

científico-tecnológico do país” (SELLES, 2007, p. 8).  

Em meio às discussões com relação à necessidade de desenvolver o ensino de Ciências 

diversas organizações de mobilização política foram organizadas: 

 
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), criada em 
1948; o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), fundado em 1951; a 
Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), estabelecida em 1951 e coordenada por Anísio Teixeira; e o 
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), criado em 1956 por 
este educador, então diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
(INEP21). (ABRANTES E AZEVEDO, 2010, p.473). 

 
Estas organizações, a partir de influência política, puderam implementar o projeto de 

desenvolvimento da pesquisa científica, já iniciado com a criação das universidades. 

Entretanto, apesar dos esforços norte-americanos em prover financiamentos ao ensino 

brasileiro, o Brasil já havia se mobilizado neste sentido. Barra & Lorenz (1986) apontaram 

que três instituições foram essenciais para a evolução do ensino de Ciências entre 1950 e 

1970: O Instituto Brasileiro de Educação, Ciências e Cultura (IBECC), a Fundação Brasileira 

de Ensino de Ciências (FUNBEC) e o Projeto Nacional de Melhoria do Ensino de Ciências, 

                                                           
21 INEP -  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. É um instituto de pesquisa, 
ligado ao Ministério da Educação, e que tem como objetivo produzir material que oriente a as políticas públicas 
na área de educação. 
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através do Programa de Expansão do Ensino Médio – PREMEN. Essas movimentações foram 

possíveis através da aceitação da UNESCO22 no Brasil, com sua proposta de incentivar a 

ciência, a cultura e a educação. 

 Em 1946, foi criado no país, através do governo federal e da UNESCO, o IBECC, 

com as seguintes finalidades: 

 
(a) colaborar para o incremento do conhecimento mútuo dos povos por meio 
de órgãos de informação de massa e, para esse fim, recomendar os acordos 
internacionais necessários à promoção da livre circulação de idéias; (b) 
impulsionar a educação popular e a expansão da cultura, cooperando com os 
membros da Organização das Nações Unidas para o desenvolvimento de 
ações educativas; (c) manter, aumentar e difundir o saber, velando pela 
conservação do patrimônio universal dos livros, das obras e de outros 
monumentos de interesse histórico ou científico. (ABRANTES E 
AZEVEDO, 2010, p.476). 

 
Os referidos autores apontaram que, a partir dessas finalidades e como ações, o 

IBECC passou a promover cursos sobre o Brasil e a língua nacional, editar revistas, folhetins, 

filmes, promover concursos, promover conferências e manter o Museu Rio Branco. Dentro 

dessas ações, o desenvolvimento do ensino de Ciências tinha um espaço fundamental através 

da Comissão Estadual de São Paulo, que investiu nesta área e na divulgação científica.   

O sucesso do IBECC, em termos de divulgação científica e do ensino de ciências, 

motivou a criação dessa seção paulista, em 1950, que funcionou, inicialmente, na Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (USP):  

 
(...) passou a realizar projetos de divulgação científica e de educação em 
ciências, acompanhados da elaboração de materiais didáticos, manufaturados 
inicialmente em um galpão no campus universitário, e com apoio do governo 
federal e de secretarias estaduais de educação, bem como de agências 
internacionais, como a Fundação Ford e a Fundação Rockeffeler 
(ABRANTES e AZEVEDO, 2010, p.470).  

 
Assim, essa seção do IBECC era voltada para a difusão de propostas de ensino de 

Ciências a partir da experimentação. Selles (2008) apontou que o ensino experimental foi 

difundido no Brasil após a disseminação do ideário escolanovista, que representou não 

somente o desejo de superação das metodologias de ensino tradicionais, mas também uma 

estratégia na busca pelo desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil: 

 

                                                           
22 A Organização das Nações Unidas para a Educação (UNESCO), uma agência internacional, foi criada após a 
Segunda Guerra Mundial com o propósito principal de reconstruir a educação no pós guerra e disseminar a 
cultura da paz. 
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Nesse quadro, a comunidade científico-acadêmica brasileira que emergiu no 
pós-guerra serviu-se do status que a institucionalização universitária lhe 
conferia para se tornar o interlocutor privilegiado nas negociações políticas 
para a educação escolar e ciências (SELLES, 2007 apud SELLES, 2008, p.7) 

 
Logo, a criação do IBECC pôde inserir as discussões acerca da educação escolar no 

âmbito universitário e dar a elas um alcance nacional. Segundo Abrantes e Azevedo (2010), 

as lideranças do IBECC acreditavam que o desenvolvimento nacional dependia de uma 

mudança no currículo escolar. Com a fundação do IBECC, diversas ações foram 

operacionalizadas no intuito de propiciar mudanças no ensino de ciências tendo em vista a 

melhoria deste ensino. Para Selles (2008) a criação deste instituto foi fundamental tanto para 

formar a comunidade de cientistas, quanto aos professores do secundário.  

Em 1952, a seção paulista do IBECC, sob o aval da UNESCO, passou a adotar os 

planos de renovação do ensino de ciências defendidos por um de seus participantes, o médico 

recém formado Isaías Raw, por intermédio de seu professor da Faculdade de Medicina, Jayme 

Cavalcanti. Raw defendia que os alunos deveriam aprender ciências através do método da 

redescoberta23, deveriam aprender o método científico e assim, superar os métodos 

tradicionais de ensino.  

Assim, o IBECC desenvolveu diversas atividades voltadas para essa renovação do 

ensino de ciências, tais como a realização de clubes, exposições, concursos e feiras de 

ciências, seminários para treinamento de professores, produção de materiais didáticos, além 

de participar da organização de eventos, como o Primeiro Congresso sobre Ensino de 

Ciências, junto à SBPC, em 1956, em São Paulo. (ABRANTES e AZEVEDO, 2010). 

De acordo com Barra & Lorenz (1986), em 1952, o IBECC iniciou as atividades 

voltadas para a melhoria do ensino de Ciências produzindo kits de química, que vinham com 

folhetos explicativos. No ano de 1955 foi iniciado o projeto Iniciação Científica, em que 

foram produzidos kits mais aperfeiçoados para alunos dos cursos primário e secundário, e 

com eles vinham um manual explicativo e um folheto complementar tratando de assuntos de 

física, química e biologia.  

Entre 1961 e 1964, recebendo financiamento da Fundação Ford, através de um 

programa de auxílio à América Latina e através de um convênio com a Universidade de 

Brasília, o IBECC passou a traduzir e adaptar os programas norte-americanos para o ensino de 

Ciências.  Este trabalho foi intermediado com o auxílio da United States Agency for 
                                                           

23 O método da redescoberta foi criado por Schawb Brunner, na década de 1950. Este método se baseia na idéia 
de que os alunos devem agir como pequenos cientistas, redescobrindo os passos que levaram cientistas a 
produzirem conhecimentos científicos, a partir do uso do método científico. 
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International Development – USAID, que financiou os primeiros exemplares de livros 

didáticos traduzidos para o Brasil (BARRA & LORENZ, 1986). 

É importante destacar que essas iniciativas de reformas no currículo de ciências 

estavam ligadas às políticas de modernização da sociedade brasileira que já ocorriam desde o 

início do século XX, com as reformas no sistema educacional. As primeiras décadas do século 

XX já haviam sido marcadas pela fundação das primeiras universidades brasileiras e pela 

constituição de diversas faculdades, em diferentes áreas do saber, que receberam influências 

da educação do exterior:  

 
Inicialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, nas décadas de 30 e 40, 
posteriormente em outros centros, como Recife, na década de 50, ocorreu 
um processo de importação de cientistas estrangeiros que, juntamente com 
os brasileiros, acabaram por tornar-se agentes destacados de um processo de 
transferência e apropriação de novos conhecimentos, técnicas, instrumentos, 
procedimentos e valores éticos. (DIAS, 2008, p. 05) 

 
Além dos financiamentos da Fundação Ford, o IBECC passou a contar com 

financiamentos da FUNBEC24, fundada em 1967, e passou a ser direcionado tanto à tradução 

e adaptação dos materiais de ensino de ciências produzidos nos Estados Unidos, quanto a 

oferta de cursos de capacitação a professores de ciências e a produção e distribuição de kits de 

experimentação. Quando a FUNBEC foi fundada, o IBECC não podia comercializar os 

materiais didáticos que produzia, visto sua relação com a UNESCO, então a FUNBEC se 

preocupou com a industrialização desses materiais: 

 
(...) enquanto o IBECC continuava as suas atividades de pesquisa para a 
criação de materiais didáticos e treinamento de professores, a FUNBEC 
industrializava tais materiais, quer fossem livros, quer fossem equipamentos 
científicos para as escolas. Coube à FUNBEC, também a realização de 
cursos para professores primários e os programas específicos para o ensino 
superior (BARRA & LORENZ, 1986, p. 1975). 

 
É importante ressaltar, como apontaram Barra & Lorenz (idem), que até a década de 

1940, grande parte dos livros didáticos de ciências utilizados no ensino secundário brasileiro 

era de origem européia. Assim, as iniciativas do IBECC na produção desses livros trouxeram 

modificações no currículo de Ciências.  

Os referidos autores também destacaram que a inserção de livros adaptados do exterior 

ao Brasil só foi possível após a LDB de 1961 que trouxe uma maior flexibilização da 

organização dos programas de ensino já que esta lei revogou a obrigatoriedade de seguir o 

                                                           
24 Fundação Brasileira de Ensino de Ciências (FUNBEC), órgão criado para o financiamento e produção de 
materiais didáticos voltados para o ensino de ciências. 
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programa oficial. A partir daí, diversas instituições escolares brasileiras passaram a receber 

livros didáticos e kits de experimentação traduzidos e adaptados para serem utilizados nas 

aulas de ciências – e os projetos curriculares importados eram baseados no uso do método 

científico como ferramenta para se aprender ciências (KRASILCHIK, 1987). 

Entretanto, apesar dos esforços inovadores para o ensino de ciências promovidos por 

ações como as do IBECC, havia uma prevalência da cultura científica em relação à escolar, 

assim as finalidades da escola eram voltadas para valores cientificizados, assim como os 

métodos e materiais de ensino (SELLES, 2008). Afinal de contas, o desenvolvimento desta 

área de ensino foi voltado justamente para atender ao desenvolvimento da ciência no país, se 

buscava formar pequenos cientistas na escola e aos professores era dada esta tarefa. 

Por intermédio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a diretoria do 

IBECC se aproximou de professores de Física, Biologia e Química, tais como: Hideya 

Nakano, Myriam Krasilchik, Norma Maria Cleffi, Angélica Ambrogi, Anita Rondon 

Berardinelle e Rachel Gevertz. Essas professoras, a maioria formada na Universidade de São 

Paulo (USP), aperfeiçoou os kits de Ciências criados pelo IBECC (ABRANTES E AZEVEDO, 

2010).  

Esse dado instituto colaborou com o Ministério de Educação buscando auxiliar na 

formação de professores, por intermédio da Campanha para Avanço do Ensino Secundário 

(CADES). Através dessa colaboração (IBECC/MEC) também foram criados os Centros de 

Ciências (CECI) no país. Barra & Lorenz (1986) destacaram que em 1966 o IBECC recebeu 

financiamento da Fundação Ford para treinar os líderes que atuariam nos centros de ciências 

que haviam sido fundados no país. 

Assim, entre 1963 e 1965 foram criados estes CECI pelo MEC, a partir de convênios 

específicos entre universidades e secretarias. De acordo com Abrantes e Azevedo (2010) os 

Centros de Ciências tiveram recursos concedidos tanto do Ministério da Educação (MEC) 

quanto da Fundação Ford (1966). Freire (2009) apontou os seis centros criados: 

 
Centro de Ensino de Ciências do Nordeste (CECINE) - Recife/PE, Centro de 
Ciências do Estado da Guanabara (CECIGUA) - RJ/GR, Centro de 
Treinamento para Professores de Ciências do Rio Grande do Sul (CECIRS) 
– Porto Alegre/RS, Centro de Treinamento de Professores de Ciências de 
Minas Gerais (CECIMIG) – Belo Horizonte/MG, Centro de Treinamento 
para Professores de Ciências de São Paulo (CECISP) – São Paulo/SP e 
Centro de Ensino de Ciências da Bahia (CECIBA) - Salvador/BA. (p.21) 

 
Segundo a autora o aporte de investimento estrangeiro no país foi justificado pela 

necessidade de educar suficientemente a população de alguns países, tais como o Brasil, ainda 
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não inseridos na sociedade moderna. Isso se justificava em prol da justiça social que dependia 

desta inserção. Assim, a criação dos CECI, se constituiu em uma das iniciativas que buscava 

melhorar a educação do povo brasileiro. O primeiro desses centros foi o CECINE, dirigido 

pelo professor Marciolino Lins, e recebeu financiamentos da Fundação Ford.  

A mesma autora destacou que estes centros representaram espaços privilegiados de 

estudo, pesquisa e formação docente para as disciplinas científicas – Física, Química, 

Biologia, Matemática e Ciências. O CECIBA, por exemplo, contribuiu para a renovação do 

ensino de Ciências do país, fornecendo cursos de treinamento e aperfeiçoamento de 

professores, além de produzir textos, guias e materiais científicos e adaptar programas 

instrucionais internacionais à realidade brasileira (FREIRE, 2009).  

Os CECI possuíam tanto características gerais, como regionais. Dentre as 

características comuns podem ser destacados os projetos voltados para a análise dos materiais 

de ensino, além do seu planejamento e elaboração. Assim, os programas e objetivos eram 

comuns. Além disso, esses centros possuíam atividades específicas, voltadas aos cursos de 

graduação e pós-graduação em ensino de Ciências (KRASILCHIK, 1986). 

Em cada estado onde fora inaugurado um centro de ciências, se buscou desenvolver 

ações que auxiliassem na melhoria do ensino, que não foram apenas voltadas para a análise e 

produção de material didático, mas principalmente à formação de professores: 

 
Na Bahia, O CECIBA foi criado por um convênio firmado ente a Diretoria 
do Ensino Secundário do Ministério da Educação e Cultura, a Universidade 
Federal da Bahia e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia, 
em 1965, com a finalidade de realizar programas especiais de treinamento e 
aperfeiçoamento de professores de Ciências Experimentais e Matemática 
(iniciação às Ciências, Física, Química, Biologia e Matemática), para o 
ensino secundário. (BRAGA, 2011, p.4) 

 
Os Centros de Ciências tinham como objetivo propiciar mudanças nos currículos de 

ciências das escolas. Para Dias (2008) esses centros foram difusores do movimento de 

“modernização” do ensino de ciências nas escolas: “O CECIBA foi um dos seis centros de 

ciências implantados no país com verbas federais, com o objetivo de melhorar o ensino de 

ciências nas escolas principalmente mediante a formação continuada e atualizada de 

professores” (p. 8).  

Já a CADES foi criada com o objetivo de autorizar os professores em exercício a atuar 

em suas áreas específicas, ainda que não fossem licenciados para tal. Assim, através de cursos 

de curta duração, professores de ciências, matemática e outras áreas recebiam um 

licenciamento temporário: “(...) a CADES firmou convênios com entidades públicas e 
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privadas, patrocinando jornadas pedagógicas e cursos de aperfeiçoamento para professores 

principalmente no interior dos estados brasileiros promovidos pelas Inspetorias Seccionais” 

(NUNES, 2000, p. 49).  De acordo com D’Ambrosio (2005), este era um recurso emergencial: 

 
Há soluções emergenciais excelentes. Lembro-me de um excelente projeto, 
do Ministério de Educação, da década de 1950, chamado Campanha de 
Aperfeiçoamento de Docentes de Ensino Secundário (CADES). Dava um 
registro definitivo aos professores de ensino secundário que tivessem alguns 
anos de exercício, mediante um curso de dois meses, com duas disciplinas, 
uma lidando de conteúdo e outra de didática. Lecionei nesse programa 
algumas vezes e guardo a melhor das impressões (p.213).  

 
Apesar de os cursos da CADES terem propiciado o licenciamento a professores para 

que ministrassem suas aulas, eles não proporcionaram a qualificação necessária ao exercício 

do magistério. Krasilchik (1987) afirmou que esses cursos somente titularam professores 

improvisados, pois as aulas das disciplinas científicas ficaram a cargo dos bacharéis e os 

objetivos dos programas foram transmitir as descobertas da ciência, sem contextualizar estes 

saberes com o aspecto político, econômico ou social. 

Além das mudanças citadas acima, voltadas para o ensino de ciências, podemos 

mencionar, outra vez, a formulação da Lei no 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que fixou as 

diretrizes e bases da educação brasileira e incentivou a valorização das ciências no país, a 

partir da indicação dos fundos de recursos financeiros previstos no artigo 169 da Constituição 

Federal. A partir da instituição desta lei, as escolas passaram a ter mais autonomia na 

organização de seus currículos. 

Este período foi marcado (década de 1960) por estas ações que trouxeram 

modificações ao ensino de ciências, além da tradução dos projetos estadunidenses e ingleses, 

também conhecidos como coquetel de letras, tais como o BSSC – Biology Science Study 

Committee, o PSSC – Physical Science Study committee (1960), o HPP – Harvard Physics 

Project (1968), SGMS – Science Group Mathematics Study, CBA – Chemical Bond 

Approach (1961), Chems – Chemical education Material Study e o Nuffield (1960) de 

química (CHASSOT, 2004; KRASILCHIK, 2000). 

De acordo com Selles (2007), o livro didático tinha um papel importante no processo 

de renovação do ensino de ciências no Brasil. Assim, a criação de versões brasileiras dos 

livros das reformas curriculares estadunidenses representava a busca pelo avanço no ensino de 

ciências no nosso país. Nesse processo, as verbas internacionais e a iniciativa do IBECC 

foram elementares para a tradução, adaptação e publicação desses livros: “Esse esforço foi 

viabilizado, em primeiro lugar, pela Fundação Ford – que financiou o trabalho do instituto – 
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e, em segundo lugar, pela United States Agency for International Development – USAID25” 

(FERREIRA, 2007, p. 132). 

Attico Chassot (2004) denominou os programas dos projetos norte americanos que 

foram trazidos para o Brasil na década de 1960, como “projetos alienígenas” visto a tentativa 

de adaptar os materiais e propostas dos Estados Unidos numa cultura diversa, o Brasil, 

desconsiderando inclusive as peculiariedades de cada região do nosso país. O autor apontou 

que os livros traduzidos apresentavam uma realidade distante daquela em que viviam os 

brasileiros, apesar de terem sido feitas adaptações nestes materiais.  

Já Myriam Krasilchik (2000), Participou da tradução de tais livros, e relatou que os 

órgãos governamentais do Brasil assinaram convênios com a USAID, os acordos MEC-

USAID, no sentido de melhorar os conteúdos, métodos e técnicas de ensino de ciências e que 

a partir disso foram difundidos diversos centros de treinamento de ensino de ciências no país. 

O Programa de Melhoria do Ensino Médio - PREMEM - foi assim um dos programas de 

capacitação de professores de ciências mais difundido. Foi criado, a partir do Decreto nº 

63.914, de 26 de Dezembro de 1968, pelo Governo Federal Brasileiro, para incentivar o 

desenvolvimento do Ensino Médio. Este decreto apresentou uma preocupação com a 

formação de professores de Ciências no país, como se percebe no artigo 6, inciso II: 

 
Art. 6º Compete à Comissão de Administração, ao aplicar os recursos provenientes 
de empréstimos externos e recursos nacionais de contrapartida:  
II - Administrar os projetos de âmbito nacional que visem ao treinamento e 
aperfeiçoamento de professôres de ensino médio geral, à construção de um ginásio 
polivalente modelo na capital de cada Estado, ao equipamento e manutenção dos 
centros de treinamento de professôres de ciências, à seleção de bolsistas para 
aperfeiçoamento no estrangeiro e à organização de serviços de assistência técnica 
educacional (BRASIL, 1968) 

 
Posteriormente, através do Decreto nº 70.067, de 26 de janeiro de 1972, o PREMEM 

tornou-se o Programa de Melhoria do Ensino (PREMEN), dentro do Projeto de Melhoria do 

Ensino de Ciências, prioritário no Plano Setorial de Educação, abrangendo também o ensino 

de primeiro e segundo graus. Segundo Barra & Lorenz (1986) o programa recebeu auxílio 

financeiro da USAID e do MEC, além da complementação dos estados onde as atividades 

eram desenvolvidas. 

Além da formação de professores de Ciências e Matemática para o 1º grau e Física, 

Química e Biologia para o 2º grau, o PREMEN também foi responsável pela produção de 

materiais didáticos para o ensino de Ciências (BARRA & LORENZ, 1986).  
                                                           

25 A USAID se comprometeu a financiar os 36 mil primeiros exemplares publicados do PSSC, sendo que 10% 
dos royalties caberiam ao IBECC, que, por sua vez, repassaria metade do valor aos autores como pagamento de 
direitos autorais (BARRA & LORENZ, 1986, p. 1973). 
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De acordo com estes mesmos autores, em 1972, o PREMEN iniciou três projetos, 

sendo um em Ensino de Física, em convênio com a USP; um de Ensino de Química para o 

segundo grau, junto ao CECINE, e outro de Ensino de Ciências junto ao CECIRS, além de 

outros doze, todos com base no ensino experimental: 

 
De 1972 até o final da década mais doze projetos foram patrocinados pelo 
PREMEN e executados por diversas agências como centro de ensino de 
ciências, faculdades de educação, CENAFOR, e, mesmo a FUNBEC. Dos 
doze projetos, a metade refere-se ao desenvolvimento de materiais para o 1º 
grau e a outra metade para materiais do 2º grau (BARRA & LORENZ, 1986, 
p. 1980). 

 
Uma das ações desencadeadas através do PREMEN foi o financiamento de cursos de 

capacitação de professores, além de um curso de licenciatura, regulado pela Resolução do 

Conselho Federal de Educação nº 30 de 1974. Este curso previa a proposta difundida pela 

UNESCO de Ciência Integrada26. 

O curso financiado pelo PREMEN propunha a formação em Ciências e Matemática 

aos professores destas áreas, que depois poderiam complementar sua formação em áreas 

específicas das ciências - Física, Química, Biologia ou Matemática. Este curso provocou 

questionamentos, visto que muitas vezes a proposta não atendeu às necessidades formativas 

dos professores: 

 
Muitos, entre os novos profissionais, jamais entraram em laboratório durante 
seus cursos de formação, o que os tornou ainda mais dependentes do livro-
texto, de baixo nível, que reforçava o ensino de Ciências com aspectos 
deplorados por aqueles que aspiravam por uma educação que realmente 
atendesse às necessidades do aluno e da sociedade (KRASILCHIK, 1987, 
p.20). 

 
Assim, apesar das discussões acerca de um ensino de Ciências mais investigativo, em 

que o aluno fosse mais participativo, buscando a formação do espírito crítico do estudante, o 

curso de licenciatura proposto através do PREMEN nem sempre dispôs de condições 

adequadas à formação destes professores. Krasilchik (1987) analisou que “nem o sistema e 

nem os educadores, a realidade da sala de aula, procuram desenvolver as qualidades que 

explicitamente são aceitas como válidas e desejáveis” (p.19). 

Na Bahia, o PREMEN esteve associado ao Programa de Treinamento e 

Aperfeiçoamento de Professores de Ciências Experimentais e Matemática - PROTAP – que 
                                                           

26 Proposta disseminada entre as décadas de 1950-1970, que teve apoio de organismos internacionais, conforme 
Krasilchick (2000). A Ciência Integrada traz em seu bojo a idéia do professor polivalente, que poderia lecionar 
Biologia, Física, Matemática ou Química, através da ênfase no método científico (Hamburguer, 1981,p.1) 
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pretendia formar professores de Ciências e Matemática em exercício através de um curso de 

licenciatura de curta duração (3 anos). O PREMEN via PROTAP foi desenvolvido em 

parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA). Através do PREMEN, os professores 

eram licenciados para atuar nas escolas Polivalentes da Bahia. 

Em alusão às relações entre os CECI e o PROTAP, Braga (2011, p.4-5) destacou que 

em 1969 o Centro de Ciências da Bahia - CECIBA “passou a funcionar como Programa de 

Extensão da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, vinculado à 

Faculdade de Educação, no Departamento de Metodologia e Prática de Ensino de Ciências 

Experimentais e Matemática dessa unidade”.  

Foram oferecidos cursos pelo PROTAP27 (1969-1974) que passou a substituir os 

cursos oferecidos pelos centros de ciências: “O objetivo específico do PROTAP era dar 

assistência permanente a professores, técnicos em educação, alunos e Estabelecimentos de 

Ensino do 1º e 2º graus das Comunidades da Capital e do Interior dos Estados” (BRAGA, 

2011, p.5). 

Retornando à questão dos livros didáticos produzidos durante as iniciativas de 

reformas do ensino de Ciências, Ferreira (2007) relatou que no “movimento inovador” no 

ensino de ciências entre 1960 e 1970 houve a “forte opção por métodos ativos de ensino” 

(p.132). A autora apontou que nesse movimento, os livros didáticos de Ciências não foram 

adaptados do exterior, mas produzidos originalmente pelo IBECC, e esse foi um caso 

específico da disciplina escolar ciências, diferente de outras matérias. De acordo com esta 

autora, este material constava de uma introdução à ciência a partir do uso do método 

científico.  

É importante relembrar que a defesa da utilização dos métodos ativos de ensino 

remonta aos pioneiros da Escola Nova, os renovadores, que defendiam a participação ativa do 

aluno na aquisição do conhecimento e que isto deveria ocorrer através desta participação em 

situações de natureza investigativa, experimental. Entretanto, os livros didáticos utilizados na 

década de 1970 no Brasil, continham algumas inconsistências:  

 
Podemos perceber a influência de projetos norte-americanos na década de 
70, em que o livro-curso, juntamente com seu guia para professor, visava 
baratear os gastos em experimentos e em materiais didáticos. Novamente, 
tivemos problemas com assuntos voltados a realidades descontextualizadas 
dos nossos estudantes, principalmente por agora esses materiais terem sido, 

                                                           
27 Ver trabalho de  Braga (2011) “A Relevância do Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores 
de Ciências Experimentais e Matemática – PROTAP (1969-1974) na Formação de Professores de Matemática na 
Década de 70”.  
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muitas vezes, construídos na realidade norte-americana. (MAGALHÃES 
JÚNIOR, 2007, p. 32) 

 
Reiteramos que, apesar destes livros e guias didáticos buscarem trabalhar conteúdos de 

Ciências de maneira ativa, e das tentativas de adaptação dos exemplos ilustrativos à realidade 

brasileira, as traduções não conseguiam atingir o segundo intento. 

Krasilchik (1987), assim como Ferreira (2007) enfatizaram o incentivo e a utilização 

do método científico nas aulas de ciências nos anos de 1960 e a primeira destacou, ainda, que 

a postura apresentada através dos grandes projetos de ensino de ciências revelava não apenas 

a preocupação em formar novos cientistas, mas também o aprender a conviver com os 

produtos da ciência e da tecnologia, de maneira a formar futuros profissionais, cidadãos, 

político. Assim, as aulas de ciências passaram a contemplar a participação do aluno da 

elaboração de problemas, hipóteses, experimentos, enfim, na atividade de cunho investigativo. 

Além das iniciativas do IBECC e dos Centros de Ciências, na oferta de cursos de 

capacitação e produção de livros e materiais didáticos, é importante considerar as importância 

dos programas de formação e capacitação tais como a CADES, o PROTAP e o PREMEN, 

que proporcionavam a formação de professores de ciências no Brasil. Todos esses 

movimentos foram fundamentais para as mudanças que ocorreram no ensino de Ciências 

entre 1930-1950 e todos eles, de certa forma, auxiliaram na legitimação, consolidação e 

desenvolvimento da disciplina escolar Ciências no Brasil. 
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2. O MUNICÍPO DE SENHOR DO BONFIM E O ENSINO CONFESSIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Professores maristas e alunos do Ginásio Sagrado Coração, 1947. 

 
Fonte: Arquivos pessoais do professor Antônio de Matos. 
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Saindo do litoral em direção ao sertão baiano, bandeirantes e tropeiros, 
orientados pelo Rio Itapicuru e pelos contrafortes do prolongamento da 
Chapada Diamantina, especialmente os contrafortes da Serra do Espinhaço, 
encontraram-se com terras férteis, clima bom para o descanso, lagoa de 
tamanho razoável, tudo favorável à construção de currais e até para o plantio 
(ALMEIDA, 2001, p. 40). 

 
A história do município de Senhor do Bonfim, perpassou por algumas transformações, 

de cunho sócio-econômico, que fizeram com que um local para pouso de tropeiros se tornasse 

um município baiano visitado por importantes figuras políticas nacionais, tais como Ruy 

Barbosa, em 1919 (ALMEIDA, 2011)28. Este local passou a sediar, desde 1942, algumas 

instituições escolares confessionais originadas por ordens religiosas francesas que atraíram 

pessoas de diversos municípios brasileiros. 

Segundo Almeida (idem), no século XVII, a Estrada Real do Gado, na região do 

Centro-Norte da Bahia, onde atualmente localiza-se o município de Senhor do Bonfim, 

firmava-se, como o local por onde passavam bandeirantes, missionários e tropeiros. Neste 

lugar, existiu uma rancharia de tropeiros em torno de uma lagoa, onde passavam viajantes que 

iam em direção ao Estado do Piauí ou que levavam gado para o Rio São Francisco, em 

Juazeiro, Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

28 Informações do livro E tu, me amas? (Encontro de leitores e enamorados de Senhor do Bonfim, de Almeida 
(2001). 
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Figura 4: Município de Senhor do Bonfim,Bahia. 

 
Fonte: GUIAMAIS.COM MAPAS. Mapas: PE-126, PE, Brasil. Disponível em: 
http://mapas.guiamais.com.br/guia/senhor+do+bonfim-ba. 

 

O Povoado de Missão do Sahy, que atualmente é distrito de Senhor do Bonfim, de 

acordo com Almeida (2001), se constitui em um dos mais antigos territórios povoados da 

Bahia. A fertilidade de suas terras teria atraído povos de comunidades indígenas para a região, 

que mais tarde recebeu a referida denominação. Em 1697, formou-se neste lugar, a Missão de 

Nossa Senhora das Neves, fundada por religiosos do São Francisco. 

Em 1720, foi descoberto ouro no Arraial de Jacobina, que passou atrair pessoas de 

diversos lugares. Em 05 de agosto de 1720 foi criada a Vila de Jacobina. Assim, com o 

aumento populacional, o Arraial Missão do Sahy passou a ser a sede da vila em 24 de junho 

de 1722, que posteriormente foi transferida para Jacobina (ALMEIDA, 2001).  

No ano de 1759, esse território, na região onde se encontrava o Arraial Missão do 

Sahy, passou a chamar-se Arraial do Senhor do Bonfim da Tapera que, em 1799, passou a ser 

a Vila Nova da Rainha (SILVA, 1906; ALMEIDA, 2001). Alguns anos depois, em 1812, a 

Vila Nova da Rainha foi elevada à categoria de freguesia, “Onde houve uma centralização dos 

vários poderes: público, religioso, da justiça, da educação, entre outros” (ALMEIDA, 2001, 

p.24). 
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Em 28 de março de 1885, a Vila Nova da Rainha tornou-se a cidade de Bonfim, e em 

1887, o município de Bonfim, foi fundado através da Lei Provincial nº 2.499 e passou a 

chamar-se Senhor do Bonfim pelo Decreto Lei nº 141 de 30 de dezembro de 1943.  

Além do surgimento deste município estar relacionado à busca por minérios no 

município de Jacobina e como passagem de gado para o município de Juazeiro, este local 

também era valorizado por ser trecho da Estação Ferroviária da Bahia, construída em 1887, 

que fazia o trecho Alagoinhas - Serrinha - Senhor do Bonfim.  

 
A estação para nós, bonfinenses, além de seu valor histórico, teve um papel 
relevante no âmbito sócio-econômico, indiscutivelmente. Através dela, 
podia-se viajar em trens comuns ou especiais (com camarote, restaurante, 
etc.) para diversas localidades deste estado, como Salvador, e para estados 
vizinhos: Minas Gerais, Pernambuco e Piauí (SANTOS FILHO, 2001, 
p.135). 

 

Então, a localização privilegiada de Senhor do Bonfim, favoreceu as atividades 

comerciais na região desde o século XVII, quando era apenas um rancho para pouso de 

viajantes e assim continuou anos depois, como já foi dito, com a descoberta do ouro em 

Jacobina no século XVIII e devido à ferrovia.  

 
Figura 5 : Estação de trem no  município de Senhor do Bonfim, Bahia . 

 
Fonte: Arquivos pessoais do professor Antônio de Matos. 
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A estação de trem mobilizou as atividades no município de Senhor do Bonfim. Desde 

a viabilização do comércio entre cidades até um espaço para o entrosamento social a estação 

de trem significou progresso aos moradores do município. Desta maneira, Senhor do Bonfim 

passou a ser um importante entreposto comercial da região, polarizando outros municípios 

menores, tais como Campo Formoso, Jaguarari, Pindobaçu, Itiúba, Antonio Gonçalves, 

Andorinha, Ponto Novo, Umburana e Filadélfia.  

 

2.1. Formação da cidade e das escolas 
 

Almeida (2001) destacou que a história de Senhor do Bonfim foi permeada pela 

presença de ilustres visitantes. Segundo a autora, esta foi a primeira cidade do interior da 

Bahia a aceitar a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Assim, o referido 

município recebeu a visita do Governador do Estado da Bahia, o Dr. Manoel Victorino 

Pereira, que posteriormente passou a ser o Vice-Presidente da República: “Vinte dias após a 

decretação do novo sistema de governo, a cidade de Senhor do Bonfim recebia em seu seio o 

primeiro Governador da Bahia, visita a que se prendiam altos interesses do Estado” (SILVA 

1915 apud ALMEIDA, 2001, p.57). 

Além desta visita política, Almeida contou que “o dia 5 de dezembro voltou a fazer 

parte da história bonfinense em 1919, quando Ruy Barbosa esteve entre nós durante a sua 

campanha para presidência” (p.41). Há também a assertiva de que o primeiro governador 

constituinte da Bahia, o Dr. José Gonçalves da Silva, seja natural da região (idem, 2001). 

A primeira escola pública de Senhor do Bonfim foi criada em oito de maio de 1815, 

sendo que, em 1904 já existiam doze escolas públicas no município. Com a criação do 

bispado, em 1933, e a atuação do Governo do Estado foram criadas muitas escolas no referido 

município, sendo que em 1950 já havia 89 escolas primárias (ALMEIDA, 2001).  

A cidade de Senhor do Bonfim, apesar de ser uma cidade do interior da Bahia, 

localizada na região semi-árida, foi local de funcionamento de duas instituições educacionais 

confessionais de origem francesa, o Educandário Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento29, 

da Ordem das irmãs Sacramentinas e o Ginásio Sagrado Coração (GSC), fundado pelos 

                                                           
29 Educandário Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, conhecido como Sacramentinas - instituição escolar 
de cunho confessional fundada no município de Senhor do Bonfim/BA em 1937. A referida escola foi criada por 
irmãs da Congregação das Religiosas do Santíssimo Sacramento. A ordem das Sacramentinas surgiu num 
Vilarejo Francês, criada pelo Padre Pierre Vigne, missionário e educador que pregava que o amor fundamenta 
toda a educação. 
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irmãos Maristas. O GSC, após 1970, originou o Colégio Estadual Senhor do Bonfim, as duas 

instituições escolares abordadas nesta dissertação. 

 

2.2. O GSC e o CESB 

 
De acordo com Almeida (2001), as ilustres visitas políticas, citadas anteriormente, 

chegavam a Senhor do Bonfim pela Estação Ferroviária, a mesma que, em 1944, foi 

reformada devido ao grande tráfego de pessoas. No mesmo ano da reforma da Estação de 

Trem, foi fundado, por Decreto Federal, em Senhor do Bonfim, o GSC, uma das instituições 

criadas pelos irmãos maristas no Brasil. 

A Ordem Marista é proveniente da França, e foi criada por Marcelino Champagnat 

desde 1817, iniciada pela Congregação Irmãozinhos de Maria, fundada pelo mesmo. A 

Sociedade de Maria, denominação dada ao grupo de irmãos sob liderança de Champagnat, só 

foi reconhecida pela igreja católica em 1836.  

A missão de Champagnat, de educar jovens para a leitura, escrita, aritmética e 

evangelho se expandiu no Brasil em quinze de outubro de 1897, quando três irmãos da 

Província Marista de Lacabane, e mais outros três da Província de Varennes (França), se 

estabeleceram inicialmente em Minas Gerais onde iniciaram as atividades de administração de 

colégios, hospitais, faculdades, universidades, entre outros. Posteriormente, os irmãos 

maristas se expandiram para outras partes do país: o Distrito (Amazônia) e as Províncias 

Brasil Centro-Norte, Rio Grande do Sul e Brasil Centro-Sul30.  

Em 1941 D. Henrique Golland, natural do Rio Grande do Sul, foi nomeado bispo de 

Senhor do Bonfim. Logo que chegou ao referido município, D. Golland solicitou ao irmão 

Afonso, assistente geral dos irmãos maristas do Brasil, a implantação de um colégio marista 

para rapazes31.   

Em 18 de abril de 1944 o irmão Zeferino, proveniente da província marista do 

nordeste do Brasil (neste período, sediada na cidade de Maceió, Alagoas), visitou o município 

de Senhor do Bonfim, de maneira a sondar as possibilidades de instalação do colégio marista 

no município. Aprovado o local, um terreno de oito hectares foi disponibilizado ao 

empreendimento. Uma comissão formada por cidadãos bonfinenses conseguiu arrecadar 42 

                                                           
30 Informações sobre os maristas no Brasil retiradas do site MARISTA, disponível em http://maristas.org.br. 

31 Informações extraídas de um texto encontrado nos arquivos pessoais do professor Antônio de Matos, assinado 
por este e datado de 21 de junho de 1966. 
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mil cruzeiros, dos quais 35 mil foram destinados ao pagamento do terreno onde seria 

construído o prédio do colégio, escriturado em nome do irmão Zeferino32. 

Em 1944 o GSC passou a funcionar no município de Senhor do Bonfim, inicialmente 

em uma casa da Diocese, cedida pelo irmão Golland e localizada na Rua Cônego Hugo.  O 

primeiro diretor do GSC foi o irmão Herebaldus (João Xavier Court), provindo da 

comunidade do Colégio Nossa Senhora da Vitória, da cidade de Salvador, Bahia. Junto ao 

irmão Xavier Court vieram os irmãos Cipriano Luís e José Eduardo e, posteriormente, o 

irmão Edgar Henrique, que seria sub-diretor, e mais quatro pedagogos provindos da França33.  

A consolidação da existência do GSC foi dada em 16 de julho de 1944, com a 

assinatura de convênio entre o Bispo Diocesano de Senhor do Bonfim, o Irmão Golland e o 

Irmão Afonso, assistente geral dos irmãos maristas no Brasil, representando o Irmão Superior 

Geral. Em 18 de Julho do mesmo ano foram criados os Estatutos do colégio. 

O jornal bonfinense O Imparcial, datado de oito de outubro de 194434: “Conforme 

ficou assentado, na abertura das salas do ginásio, em 1º de setembro findo, realizou-se no 

domingo último, com grande solenidade, a inauguração oficial do Ginásio Sagrado Coração”. 

Para a sociedade do município de Senhor do Bonfim, a inauguração de um colégio marista 

para rapazes, na cidade, representou promessas de oferta de uma educação primorosa, 

embasada na “educação moral, intelectual e religiosa”, como afirmou D. Henrique Golland 

em seu discurso na inauguração do ginásio35. 

O prédio onde o GSC passou a funcionar, após 1945, foi construído pelo irmão Canon, 

responsável pela construção de imóveis maristas da Província Nordeste do Brasil. Neste 

período, já sob a direção do irmão José Chanal (desde 20 de janeiro de 1949), o GSC 

continuou a ofertar o ensino secundário.  

 

 

 

 

                                                           
32 Informações extraídas de um texto encontrado nos arquivos pessoais do professor Antônio de Matos, assinado 
por este e datado de 21 de junho de 1966. 

33 Informações extraídas de texto encontrado nos arquivos pessoais do professor Antônio de Matos, assinado por 
este e datado de 21 de junho de 1966. 

34 Jornal encontrado nos arquivos pessoais do professor Antônio de Matos. 
 

35 Nota retirada do jornal O Imparcial,em 8 de outubro de 1944, dirigido por Juvencio Mendes Menezes. 
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Figura 6: Prédio do Ginásio Sagrado Coração, localizado no Rancho Alegre, Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Senhor do Bonfim, Bahia, s/a . 

 
Fonte: Arquivos pessoais do professor Antônio de Matos. 

 

Segundo o Jornal Imparcial de 8 de outubro de 1944, o GSC já contava com  mais de 

70 alunos matriculados. Em 1966 o GSC já dispunha de curso primário, no qual estavam 

matriculados 150 alunos36. Este curso foi estabelecido através de convênio com o Governo do 

Estado da Bahia. 

 
No período da manhã funcionam o 4º e 5º anos também primário com 110 
alunos, bem como seis aulas do curso ginasial, sendo duas primeiras séries, 
duas segundas, uma terceira e uma quarta com um total de 250 alunos do 
curso ginasial. Perfazendo sua matrícula um total de 350 alunos.37 

 
De acordo com os Estatutos do Ginásio Sagrado Coração, esta instituição se destinava 

a cuidar da educação secundária de jovens, segundo os moldes do Colégio Pedro II. Logo, o 

GSC buscou seguir o padrão de excelência da educação nacional da época e seu âmbito foi 

expandido para a educação primária em 1955, período em que foram aceitos professores 

leigos para lecionar na instituição.  

                                                           
36 O que consta no texto encontrado no arquivo do professor Antônio de Matos, datado de 21 de junho de 1966. 

 
37 Trecho extraído de texto encontrado nos arquivos pessoais do professor Antônio de Matos, assinado por este e 
datado de 21 de junho de 1966 
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Em 1966 a composição do GSC incluía irmãos maristas e pessoas que não faziam 

parte da ordem. Nesse ano, o ginásio era dirigido pelo irmão Narciso D’Avila Vieira, 

auxiliado pelo sub-diretor, o irmão José Adauto de Araújo Aguiar e secretariado pelo senhor 

José Antônio de Matos, não marista. O corpo de professores era composto por oito irmãos 

maristas, mais onze professoras e dois professores, todos não maristas38.  

Além dos cursos primário e secundário, também funcionou no anexo do colégio os 

cursos de datilografia, arte culinária para senhoras e senhoritas, corte e costura, além de 

marcenaria. Esse anexo, denominado Manoel Novaes foi mantido sob a mesma direção do 

GSC. 

Nas terras dos irmãos maristas, em Senhor do Bonfim, além do colégio, havia uma 

horta, um pomar e um apiário, constituindo o Rancho Alegre. 

 

Figura 7: Área onde fora construído o prédio do Ginásio Sagrado Coração no Rancho Alegre 

 
 Fonte: Arquivos pessoais do professor Antônio de Matos. 

 

O GSC funcionou ofertando o ensino primário e secundário a jovens do sexo 

masculino, sob regime de internato e externato, até 1970, quando suas instalações foram 

                                                           
38 Informação extraída de texto encontrado nos arquivos pessoais do professor Antônio de Matos, assinado por 
este e datado de 21 de junho de 1966. 
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vendidas ao Governo do Estado da Bahia. No antigo prédio do GSC, passou a funcionar então 

o Colégio Estadual Senhor do Bonfim (CESB). 

Muitas são as explicações para a venda do GSC ao Estado. De acordo com Almeida 

(2001), neste período, o GSC que dantes era dirigido pela Província Marista de Recife, passou 

a ficar sob a responsabilidade da Província Marista de Santa Catarina: a distância do centro 

administrativo teria inviabilizado a manutenção da referida instituição. A escassez de irmãos 

maristas no município para manterem o ensino e a tradição maristas, além da diminuição do 

número de alunos que pudessem pagar as caras mensalidades do colégio, também levou à sua 

dissolução.  

Também podem ser consideradas as já citadas disputas existentes entre os liberais e os 

católicos. A venda das dependências do colégio dos maristas ao Governo da Bahia anunciava 

a demarcação de poder deste, em detrimento da perda de espaço pelo segmento católico. 

Assim, em maio de 1970, foi inaugurado o CESB, sob a direção da senhora Olga 

Campos Menezes39. Na inauguração do colégio, estava presente o ex-prefeito de Salvador/Ba, 

o Sr. Antônio Carlos Magalhães que, junto  à professora Olga passou a conhecer as 

instalações da escola, como consta na imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

39 Nascida em Petrolina/PE, a professora Olga Campos de Menezes contribuiu com a educação da Bahia por 
muitos anos. Iniciando a carreira nesta área em 1936 foi professora primária em diversos municípios baianos, 
além de dirigir o Colégio São Salvador e lecionar no Instituto Normal da Bahia até sua aposentadoria. Em sua 
jornada na educação exerceu as funções de diretora do Ensino de Salvador, assessora do Secretário Estadual de 
Educação, diretora de Ensino do Interior da Bahia, secretária municipal de educação de Senhor do Bonfim, 
primeira diretora do Colégio Estadual de Senhor do Bonfim, da Faculdade de Educação do Estado da Bahia e 
diretora Fundadora da Faculdade Católica instalada em Senhor do Bonfim. Também foi responsável pela 
Fundação do Colégio Isabel de Queiroz. Veio a falecer no dia 04 de janeiro de 2012, em Salvador/BA. 
Informações retiradas do site da Prefeitura de Senhor do Bonfim, disponíveis em 
http://www.senhordobonfim.ba.gov.br/wp/noticias/morre-professora-olga-campos-de-menezes-fecha-se-uma-
importante-pagina-da-historia-bonfinense/.   
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Figura 8 : Professora Olga Campos, primeira diretora do CESB, o Sr. Antônio Carlos Magalhães, ex-prefeito de 
Salvador/Ba, além dos senhores Aloysio Gonçalves, Cândido Félix e Luís Vianna durante a inauguração do 
CESB. 

 
Fonte: Arquivos pessoais de Magali Sá. 

 

O CESB, logo que passou a funcionar, dispunha do Curso Secundário e do curso 

Técnico Comercial. Sua função foi propiciar a educação gratuita a jovens que não tinham 

condições de ser mantidos em escolas particulares.  

Os professores, diretores e demais funcionários do CESB não mantiveram as tradições 

maristas, apesar de herdar suas instalações - a educação pública não dispunha da mesma 

estrutura que a privada, apesar do espaço disponível para o desenvolvimento das atividades 

escolares.  

A segunda diretora do CESB, professora de Ciências, a professora Iêda Belitardo 

Carvalho, buscou trazer ao CESB algumas inovações para o ensino de Ciências da época. 

Através de seus aprendizados em cursos promovidos pelo Ministério da Educação e Governo 

da Bahia, como veremos no capítulo cinco, ela tentou introduzir a utilização de livros do 

BSCS e o uso da experimentação no ensino. 
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3. ESTUDOS EM HISTÓRIA DAS DISCIPLINAS ESCOLARES E EM 

CULTURA ESCOLAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Dois modelos de mobília utilizados no GSC, 1951: carteira móvel e carteira simples. 

 
Fonte: Relatório do inspetor Othoniel Moura. 
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A escrita desta dissertação demandou a articulação de duas discussões fundamentais 

que foram mobilizadas para a viabilização da pesquisa realizada: a História das Disciplinas 

Escolares (HDE) e a Cultura Escolar. Estas idéias foram apropriadas com vistas a 

compreender o desenvolvimento da disciplina escolar Ciências em duas instituições escolares 

de Senhor do Bonfim (1951-1975). Buscou-se investigar a história da disciplina Ciências a 

partir da análise de elementos da cultura escolar de cada uma dessas escolas, que nos auxiliou 

na compreensão do funcionamento desta matéria40. 

Os estudos em HDE e sobre cultura escolar foram conduzidos a partir das leituras de 

obras de diversos autores que trazem estas duas temáticas como áreas profícuas de 

investigação nesta área, tais como: André Chervel (1990), Dominique Julia (2001), Sandra 

Selles (2007; 2008), Márcia Ferreira (2007), Diana Vidal (2009), Irlen Gonçalves (2005), 

Luciano Mendes de Faria Filho (2004), entre outros. Estabeleceremos um diálogo em 

referência aos referidos conceitos para, no próximo capítulo, apresentar como foi 

desenvolvida a investigação. 

 

3.1 A História das Disciplinas Escolares  

 

As pesquisas em HDE surgiram em fins da década de 1970, com as discussões da 

Nova Sociologia da Educação (NSE)41. Nesta época, foram difundidos diversos estudos com 

referência ao currículo e a história do currículo, que partiram de debates e redefinições sobre 

questões epistemológicas e políticas públicas educacionais, como afirma Chervel e Còmpere 

(1999).  As pesquisas no campo da história das disciplinas propiciaram investigações no 

interior das escolas, acerca da construção do currículo: 

 
Um dos aspectos da pesquisa em HDE que a diferencia daquelas mais 
amplas em sociologia da educação diz respeito, essencialmente, à 
possibilidade de permitir “micro-análises”. Ou seja, enquanto a questão 
básica da Nova Sociologia da Educação estava centrada nos estudos das 
conexões entre currículo e poder, cultura e ideologia, baseando-se em 
macro-teorias sociológicas, que concebiam a escola apenas como um dos 
principais aparelhos ideológicos do Estado e das elites, o campo de pesquisa 

                                                           
40 Compreender matéria como sinônimo de disciplina escolar, conceito utilizado, segundo Chervel (1990) desde 
o século XIX. 

41 A Nova Sociologia da Educação (NSE) surgiu com Raymond William (1961) e parte da perspectiva de pensar 
a cultura “como “tradição seletiva”, processo de decantação e de reinterpretação da herança deixada pelas 
gerações anteriores.” Os autores ingleses da NSE estudam as relações entre escola e cultura além do papel da 
escola na reprodução das relações de poder (MONTEIRO, 2001, p. 124). 
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em HDE buscava a compreensão não só das influências dessas conexões, 
mas também a compreensão da construção social do currículo (AIRES, 
2005, p.2) 

 
As últimas décadas do século XX propiciaram investigações sobre a escola e seu 

currículo e tornaram como objetos de interesse e estudo elementos tais como conhecimentos e 

materiais escolares, além de práticas de professores e alunos. A partir dos estudos em HDE foi 

possível identificar processos de surgimento e desenvolvimento de disciplinas escolares e, em 

alguns casos, seu desaparecimento.  

As pesquisas em HDE priorizam os processos internos da escola como produtores do 

conhecimento escolar, de caráter específico. A fabricação deste tipo de conhecimento se dá no 

âmbito da cultura da escola, concebida como particular, “pela especificidade das variadas 

práticas dos sujeitos que ocupam esse espaço, articula-se com outras práticas culturais mais 

amplas da sociedade” (GONÇALVES e FARIA FILHO, 2005, p. 32). 

De acordo com esses autores há um crescente volume de publicações voltadas às 

investigações em cultura escolar - publicações em anais de eventos ou artigos publicados em 

periódicos. Isto parte do entendimento de que as pesquisas em HDE possibilitam a 

compreensão do fenômeno educativo que se deslancha nas escolas, mas isto articulado ao 

meio social, não só voltado aos aspectos internos.  

A discussão em HDE ganhou ênfase com os trabalhos de André Chervel, 

principalmente a partir de seu trabalho História das disciplinas escolares: reflexões sobre um 

campo de pesquisa (1990), em que ele questionou o sentido, similaridades e funcionalidade 

desse tipo de investigação na área da história da educação. Para Chervel (idem) há o 

acometimento do equívoco de redução das disciplinas escolares a meras metodologias, o que 

de acordo com ele é alargado pelos pedagogos, historiadores e didáticos. Às disciplinas 

escolares é conferido um status de originalidade, os saberes escolares são criações 

espontâneas, inventadas no âmago na escola: 

 
Se se pode atribuir um papel “estruturante” à função educativa da escola na 
história do ensino, é devido a uma propriedade das disciplinas escolares. O 
estudo dessas leva a pôr em evidência o caráter eminentemente criativo do 
sistema escolar, e portanto a classificar no estatuto dos acessórios a imagem 
de uma escola encerrada na passividade, de uma escola receptáculo dos 
subprodutos culturais da sociedade. Porque são criações espontâneas e 
originais do sistema escolar é que as disciplinas merecem um interesse todo 
particular.  (FARIA FILHO et al, 2004, p. 145-146) 

 
Para exemplificar esta questão e torná-la fato, Chervel (idem) fez analogia à situação 

da teoria gramatical francesa, mostrando que sua expressão específica na escola já bastaria 
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para distingui-la da vulgarização e para isso utiliza os seguintes argumentos: a teoria 

gramatical ensinada na escola não é a expressão do saber erudito, o conhecimento da 

gramática da escola não faz parte do da cultura do homem cultivado e os métodos 

pedagógicos de ensino da gramática estão vinculados a componentes internos do ensino. 

Historicamente, o termo disciplina perpassou por significados diversos, desde uma 

conotação de disciplina voltada à manutenção de conduta, comportamento desejável, até o 

conceito de matéria escolar. No século XVIII, utilizou-se o termo “faculdades” para designar 

as disciplinas. Já no século XIX, encontrou-se na literatura o uso dos termos objetos, partes, 

ramos e matérias de ensino para designação das disciplinas. Em fins do século XIX, o verbo 

disciplinar passou a ser relacionado à ginástica intelectual, a pedagogia seria a ciência voltada 

a disciplinarização da inteligência das crianças, a disciplinarização do espírito. Entretanto, 

após a I Guerra Mundial, foi demarcada a perda da “força” do termo disciplina que passou 

então a conceituar matéria de ensino (CHERVEL, 1990). 

Compreender a história de uma disciplina escolar perpassa por ressignificar a própria 

noção de disciplina: ainda que esta idéia, nos dias atuais, seja compreendida sob um aspecto 

redutor, específico, fragmentário, isso não invalida o reconhecimento das disciplinas como 

elementos importantes no cumprimento da finalidade educativa e sócio-cultural da escola. 

Logo, estas, não podem ser entendidas fora do contexto interno, intramuros da escola, onde se 

constitui, mas também não pode ser retirada do meio social para o qual cumpre finalidades 

específicas. 

Encontramos lacunas históricas principalmente no que concerne à análise das práticas 

de professores no âmbito da história do ensino e também no que se refere à história da 

disciplina escolar ciências em instituições escolares do interior da Bahia. Apesar da 

investigação no âmbito da história das disciplinas não se tratar apenas de preencher lacunas 

históricas, segundo o mesmo autor, também suplanta uma visão redutora do fazer história, que 

se recusa a reconhecer a dinâmica do cotidiano escolar e a identificar os saberes escolares 

apenas como adaptações dos saberes científicos. 

Chervel (idem) ressaltou a existência dessa lacuna historiográfica em pesquisas com 

referência a disciplinas escolares. Este tipo de trabalho diverge de outras histórias tais como a 

história das idéias pedagógicas e a história das instituições justamente pela recusa de se 

reconhecer o caráter específico e original das disciplinas escolares - foi destacada a 

necessidade de renúncia à identificação dos conteúdos de ensino como vulgarizações ou 

adaptações. Os saberes fabricados na escola seriam assim originais: 
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Chervel critica os esquemas explicativos que posicionam o saber escolar 
como um saber inferior ou derivado dos saberes superiores fundados pelas 
universidades, bem como a noção da escola como simples agente de 
transmissão de saberes elaborados fora dela, lugar, portanto, do 
conservadorismo, da rotina e da inércia. Para ele, a instituição escolar é 
capaz de produzir um saber específico cujos efeitos estendem-se sobre a 
sociedade e a cultura, e que emerge das determinantes do próprio 
funcionamento institucional. (VIDAL, 2009, p. 29) 

 
Logo, a escola é possuidora de uma dinâmica própria, produtora do seu próprio 

currículo, de suas disciplinas. E o desenvolvimento de cada uma dessas disciplinas obedece 

tanto às necessidades da própria sociedade, que dispõe às escolas o cumprimento de 

determinadas finalidades, quanto aos sujeitos escolares, que possibilitam a manutenção ou 

fracasso de uma disciplina: 

 
E porque o sistema escolar é detentor de um poder criativo insuficientemente 
valorizado até aqui é que ele desempenha na sociedade um papel que não se 
percebeu que era duplo: de fato ele não forma não somente indivíduos, mas 
também uma cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a 
cultura da sociedade global. (FARIA FILHO et al, 2004, p.146) 

 
Assim, a função das disciplinas escolares atravessa os muros da escola, e este fato se 

relaciona diretamente ao que é contemplado como matéria no interior desta. Mas, então, o que 

seria disciplinarizável? A gênese de uma disciplina se relaciona aos conhecimentos que a 

sociedade não dá conta de operar. Se reportando à idéia de Le Play, Chervel (1990) concordou 

que nem todo tipo de saber é disciplinarizável, à escola cabe a tarefa de ensinar aquilo que 

pode ser mais facilmente aprendido através do mestre do que pela vida.  

A constituição de um campo como disciplina é visto como um processo histórico e 

complexo e algumas matérias não se afirmam como disciplinas, outras passam por diversas 

crises. O referido autor citou diversas finalidades que podem ser atribuídas à escola: 

religiosas, sócio-políticas, de ordem psicológica, culturais e outras mais sutis tais como de 

socialização, aprendizagem da disciplina social, silêncio, higiene ou guarda – a função da 

escola seria a inter-relação dessas finalidades a serviço da finalidade educativa. E ainda 

afirmou que uma parte do processo de aculturação proposto por uma disciplina ocorre de 

forma integrada à família e que o próprio sucesso de uma disciplina por algumas gerações 

pode ocasionar sua mudança de método ou extinção visto que o sistema educacional pode 

inserir outras matérias mais urgentes. 

Concordamos que a produção dos saberes disciplinares depende de diversos fatores, 

não só inerentes ao ambiente interno à escola, mas também de fora dela. A construção de uma 

disciplina também pode atender a uma multiplicidade de finalidades assim como a escola, já 
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que a disciplina passa a ser um produto da escola, articulada à sociedade. Logo, o 

conhecimento desta, não se dá só pelos atores internos do ambiente escolar, mas também 

pelas relações externas: 

 
Desde que se compreenda em toda a sua amplitude a noção de disciplina, 
desde que se reconheça que uma disciplina escolar comporta não somente as 
práticas docentes da aula, mas também as grandes finalidades que presidiram 
sua constituição e o fenômeno de aculturação do massa que ela determina, 
então a história das disciplinas escolares pode desempenhar um papel 
importante não somente na história da educação mas na história cultural. Se 
se pode atribuir um papel "estruturante" à função educativa da escola na 
história do ensino, é devido a uma propriedade das disciplinas escolares. 
(CHERVEL, 1990, p.184) 

 
É destacado esse papel da escola como organizadora das modalidades de ensino, ainda 

que limitada pelas imposições sociais. Um dos principais atores deste espaço que exerce 

influencia na operacionalização das finalidades da escola é o professor. O mesmo autor 

utilizou o exemplo da organização das classes em primárias e secundárias que já se colocou 

desde o século XVI, mas que ainda em 1850 a maioria das escolas francesas era de classe 

única, o que só se modificou na segunda metade do século XIX, quando se passou a 

considerar a idade na repartição das classes. Para ele, essas mudanças na organização das 

classes podem ter sido fruto dos esforços dos mestres no exercício das mesmas funções e é 

com base neste argumento que conferiu à renovação de mestres na escola fator relevante para 

a evolução das disciplinas.  

Ao mesmo tempo em que o mestre cumpre o papel de influenciar nos 

desenvolvimento de uma disciplina, também pode contribuir para o seu fracasso. As 

imposições sociais e políticas recaem sobre a escola e exercem influência na organização 

disciplinar. Entretanto, cabe ao professor decidir até que ponto de fato estas imposições são 

operacionalizadas, dada sua importância no processo educativo, dada sua presença marcante 

no desenvolvimento disciplinar. 

Outro ator importante no processo de desenvolvimento de uma disciplina escolar é o 

aluno. O professor pode encontrar limites pedagógicos junto ao grupo de alunos com o qual 

lida: para Chervel (idem) o ensinar supera a mera menção, mas se constitui num ato complexo 

que tem por função fazer com que “a disciplina se transforme, no ato pedagógico, em um 

conjunto significante” que a torna assimilável. Um grupo de alunos pode assim consolidar 

uma disciplina a partir de seu interesse, da significância que esta assume. 

É importante, nas pesquisas em HDE, a discussão acerca da necessidade de o 

pesquisador observar os efeitos das disciplinas para os alunos.  O mesmo autor identificou o 
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processo educativo escolar como um fenômeno de aculturação em massa, visto a gama de 

finalidades atribuídas à escola pela sociedade. Assim, a assimilação de um curso foi posta 

como garantia da aculturação e o contrário, seu fracasso. Ele destacou que “o que o aluno 

aprende não tem grande coisa a ver com o que o professor ensina” e, assim sendo, este 

fracasso estaria associado a questões diversas que perpassam, inclusive, pela organização 

desse fracasso pelo sistema educacional.  

Caso um grupo de alunos não colabore para o desenvolvimento de uma matéria 

escolar, se não houver aproveitamento, esta tende ao fracasso: “A instauração das disciplinas 

ou das reformas disciplinares é uma operação de longa duração. O sucesso ou o fracasso de 

um procedimento didático não se manifesta a não ser ao término da escolaridade do aluno” 

(CHERVEL, 1990, p. 197).  Se uma das finalidades do ensino de conteúdos de uma disciplina 

é a aculturação dos alunos, e ela não ocorreu então este tipo de ensino não cumpriu o seu 

papel. 

Assim, o que estabiliza ou renova uma disciplina, não se relaciona à imobilidade ou 

inércias, mas à segurança, lentidão e precaução que a caracterizam, mantida através da 

atividade dos sucessos dos alunos, credibilidade de manuais e mestres além do consenso da 

escola, alunos, professores e sociedade. A organização interna das disciplinas seria assim 

produto da história (idem, 1990). 

Entretanto, questionamos até que ponto o não cumprimento desta finalidade pode levar 

ao fracasso de uma matéria. Se uma disciplina cumpre finalidades sociais muito relevantes e a 

sociedade não dá conta de ensiná-las, a dificuldade de aculturação dos alunos não impede a 

continuidade desta, visto sua legitimidade social. É o caso da matemática, uma matéria que 

geralmente é motivo de reprovações, conhecida por ser difícil, mas cumpre um papel social 

muito importante, e assim ela se legitimou e permaneceu. 

Vidal (2009, p.36) apontou que somente após os anos de 1970 é que “professores e 

alunos passaram a ser vistos como sujeitos privilegiados no processo de ensino-aprendizagem, 

pelas escolhas que efetuam e pelos saberes que produzem”. A partir daí, no processo de 

investigação em HDE, esses sujeitos passaram a se constituir em elementos importantes para 

a compreensão do fenômeno de gênese e desenvolvimento de uma disciplina. Assim, a 

investigação desses sujeitos escolares pode indicar como uma disciplina foi sendo 

desenvolvida a partir das escolhas docentes e da sua receptividade ou não pelos alunos. 

As pesquisas em HDE nos forneceram pistas sobre como investigar como uma 

disciplina se desenvolve, quais os elementos importantes neste processo, o papel da escola e 
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da sociedade na construção do currículo escolar e como seriam fabricados os conhecimentos 

escolares.   

Compreendemos assim que o desenvolvimento de uma disciplina se dá não só a partir 

da compreensão dos elementos internos, mas também dos externos a ela. Também 

percebemos que tanto os professores como os alunos são indispensáveis na construção de uma 

disciplina e que a família e a sociedade também possuem um papel importante, visto 

considerar quais finalidades esta matéria vem a cumprir. Além disso, entendemos que o 

conhecimento escolar é específico, construído a partir desta gama de fatores e se dá no âmbito 

da cultura de uma escola, que precisa ser investigada. 

 

3.2  Cultura Escolar como aporte à investigação em HDE 

 

A partir da difusão das pesquisas em HDE, a Cultura Escolar passou a se constituir 

num espaço de grande investigação e discussão, utilizada, inclusive, como categoria de 

análise para a compreensão da História da Educação no Brasil. O final do século XX se 

mostrou um período fértil para a investigação dos resultados das iniciativas de reformas 

curriculares implementadas no Brasil na metade do referido século42, além de um momento de 

reflexão com relação ao universo escolar, a partir dos estudos em cultura escolar (FARIA 

FILHO et al, 2004).  

Os referidos autores destacaram que a noção de cultura escolar tem trazido um 

refinamento metodológico e analítico nas pesquisas no Brasil, estabelecendo um diálogo entre 

a historiografia e as ciências da educação. Um dos problemas destacados é a ausência de 

pesquisas de base na história da educação: “(...) passamos de uma história das políticas, da 

organização e do pensamento educacionais, para uma história das culturas escolares sem que, 

no entanto, tenhamos produzido uma cultura historiográfica e pesquisas de base que dêem 

suporte a esta passagem” (FARIA FILHO et al, 2004, p.153). 

O trabalho com a pesquisa em Culturas Escolares permite o reconhecimento da escola 

como produtora de saberes e a análise das práticas escolares. Isso se refere ao conhecimento 

tanto das práticas escolares prescritas, quanto das praticadas realmente no âmbito do processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos.  

Mas o que é cultura escolar, então? Para Julia (2001), a cultura escolar é definida 

como “um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e 

                                                           
42 Como tratado por Myriam Krasilchick  em Reformas e realidade: o caso do ensino de ciências. 
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um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação 

desses comportamentos” (p.10). A investigação no âmbito da cultura de uma escola depende 

assim do adentramento no interior dessa escola43, de modo a conhecer suas normas, regras, 

práticas e saberes.  

Pessanha, Daniel e Menegazzo (2004) apontaram em seu trabalho intitulado Da 

história das disciplinas escolares à história da cultura escolar: uma trajetória de pesquisa, 

que após investigar a história de diversas disciplinas de um Curso de Formação de Professores 

e até disciplinas da Educação Básica, acabaram por enveredar no campo da cultura escolar. 

De acordo com as autoras, a escola é local de produção de normas e práticas definidoras de 

conhecimentos: 

 
Conhecimentos, valores e comportamentos que, embora tenham assumido 
uma expressão peculiar na escola, e, principalmente, em cada disciplina 
escolar, são produtos e processos relacionados com as lutas e os embates da 
sociedade que os produziu e foi também produzida nessa e por essa escola. 
(PESSANHA, DANIEL E MENEGAZZO, 2004, p.58)  

 
Assim, como já havia apontado, para Chervel (1990) é a prática escolar que propicia 

indicações sobre a produção do conhecimento no âmbito das disciplinas. É a cultura 

produzida na própria escola que possibilita a compreensão desses saberes escolares. 

O estudo da cultura escolar permite a compreensão das relações entre a disciplina 

escolar estudada e os interesses da sociedade que levaram ao surgimento e desenvolvimento 

desta. Pessanha, Daniel e Menegazzo (2004) indicaram que, com o passar do tempo, a 

disciplina se transforma e se torna difícil percebê-la além de sua organização interna, de seus 

saberes de referência. A investigação da cultura escolar na qual emerge a disciplina possibilita 

relacionar os conteúdos e práticas desta com os interesses em jogo no processo de sua 

produção/desenvolvimento. 

Logo, entender a cultura escolar não é só analisar a escola como separada do meio 

social. Segundo Julia (2001), “cultura escolar não pode ser estudada sem o exame preciso das 

relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período da sua história, com o 

conjunto das culturas que lhe são contemporâneas” (p.9).  Estas relações estão relacionadas a 

finalidades específicas, interesses sociais.  

Assim, ter a cultura escolar como objeto histórico requer estudar os produtos e 

processos das práticas escolares. Estas práticas permitem a transmissão de conhecimentos e 

                                                           
43 Adentramento aqui assume um sentido de investigar essas práticas e saberes difundidos no interior da escola, 
não se referindo aqui propriamente a um adentramento físico. 
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imposição de condutas e esta investigação se fundamenta na análise das materialidades, 

práticas e configurações dos dispositivos e suas variações (PESSANHA, DANIEL E 

MENEGAZZO, 2004, p.63) 

Mas, como realizar esse adentramento na escola? Vidal (2009) chama atenção para o 

entendimento de três aportes existentes na utilização da cultura escolar como uma categoria 

de análise da escola: “a) A reflexão acerca da conservação e da inovação em educação; b) a 

atenção à cultura material como elemento constitutivo das práticas escolares; e c) a 

valorização dos sujeitos escolares como agentes sociais” (p. 26). 

 De acordo com Vidal (2009), os elementos que estruturam o cotidiano educativo 

costumam permanecer, apesar do surgimento do que se consideram inovações, decorrentes de 

mudanças sociais. Por exemplo, a autora identificou as modificações nos modos de vestir com 

o acesso à educação a pessoas de diferentes classes sociais, a mudança da postura corporal 

dos alunos com a inclusão de diferentes aportes, tais como a caneta e o caderno.  Esta autora 

defendeu que a manutenção estrutural e a resistência à mudança têm emergido como as 

principais características do funcionamento da escola, que há uma recusa a abandonar a 

escola real
44
 em prol de ideais reformistas. 

Diversos trabalhos têm enfatizado a questão da cultura escolar nas pesquisas em 

história da educação, seja por um exercício de levantamento de documentos, seja por conta da 

legitimação da narrativa historiográfica (FARIA FILHO et al 2004). As investigações em 

culturas escolares são percebidas a partir de elementos que as constituem. De acordo com 

Gonçalves e Faria-Filho (2005, p.31) “é relevante a observação do itinerário percorrido pela 

utilização da cultura escolar como aporte para se estudar a cotidianidade do espaço interno 

das práticas escolares”. 

Dos trabalhos visitados que tratam da cultura escolar, consideramos que as visões 

estabelecidas pelos autores Dominique Julia (2001) e André Chervel (1990) dialogam de 

maneira que consideramos mais interessante com as idéias que dispomos com relação a 

constituição da disciplina escolar ciências e assim se inserem na nossa discussão teórica nos 

auxiliando na orientação da pesquisa.  

Os trabalhos das professoras Sandra Selles (2008) e Márcia Ferreira (2007) que 

trataram de investigações em culturas escolares específicas nos auxiliaram a entender como se 

dá a orientação da pesquisa nessa área, além de outros autores e das próprias orientações do 

                                                           

44 O entendimento da idéia de escola real trazida por Vidal (2009) é do modelo da cultura escolar arraigada, de 
manutenção de normas, regras e estruturas predominantes. 



69 

 

André Chervel dispostas em seu trabalho “História das disciplinas escolares: reflexões sobre 

um campo de pesquisa”.  

Esta dissertação, especificamente, concorda com as idéias de Chervel (idem) e Julia 

(idem) quanto à originalidade dos saberes escolares. Considera-se que a disciplina escolar 

ciências seja construída no âmbito da escola, imersa em uma cultura escolar específica, mas 

que a construção desta disciplina é influenciada por fatores externos que suplantam o âmbito 

escolar. Desse modo, sugerimos que a construção do currículo escolar de ciências se deu 

como um movimento articulado envolvendo elementos internos e externos à comunidade 

escolar.  
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4. CONFIGURAÇÕES DA PESQUISA: PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: O professor Antônio de Matos e seus alunos no GSC, s/a. 

 
Fonte: Arquivos pessoais do professor Antônio de Matos. 
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 Neste capítulo, serão destacados os aspectos metodológicos da pesquisa realizada. A 

importância de se estudar o objeto do estudo, as lacunas que existem em relação a este. 

Também será pontuado como foi desenvolvida a pesquisa, além de apresentadas as fontes 

utilizadas e sujeitos participantes. Através destes percursos foi possível compreender como se 

desenvolveu a disciplina escolar Ciências no GSC e no CESB, no período estudado. 

 

4.1 Considerando a relevância da pesquisa 

 

O objeto da pesquisa que culminou nesta dissertação foi o desenvolvimento histórico 

da disciplina escolar ciências em instituições escolares do município de Senhor do Bonfim, 

especificamente no GSC e no CESB, através da investigação de suas culturas escolares, entre 

1951 e 1975.   

Faria Filho et al (2004) apontaram a importância das pesquisas que tratam de cultura 

escolar no Brasil enfatizando a emergência deste tipo de pesquisa e sua inter-relação com a 

historiografia e os estudos em educação. Eles destacaram também o ancoramento desta 

temática com os estudos culturais franceses baseados na historiografia, indicando que estes 

podem propiciar a renovação da história das instituições escolares e a pretensão do 

surgimento da história do cotidiano escolar.  

Além disso, os mesmos autores indicaram que estudos em cultura escolar possibilitam 

o estabelecimento de um lugar para os estudos em história da educação dentro das ciências da 

educação. Nessa pesquisa, encontramos um lugar para a história da educação, 

especificamente, para a disciplina escolar Ciências, no âmbito da investigação em Ensino de 

Ciências.  

É importante compreender que a investigação no âmbito da história das disciplinas não 

trata apenas de preencher lacunas históricas, mas também de suplantar uma visão redutora do 

fazer história em que se recusa a reconhecer a dinâmica do cotidiano escolar e a identificar os 

saberes escolares apenas como adaptações dos saberes científicos (CHERVEL, 1990). Assim, 

esse entendimento parte da idéia de que a investigação da cultura escolar é fundamental no 

conhecimento do desenvolvimento dos saberes produzidos nestas disciplinas que abarcam 

estes saberes. 

É importante perceber que não são muitas pesquisas que investigam as práticas 

desenvolvidas no interior das escolas e considerar as dificuldades inerentes a este tipo de 
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estudo. Entretanto, o conhecimento das culturas escolares abre espaço para o conhecimento 

dessas práticas.  

Em vista da escassez de materiais bibliográficos sobre o referido assunto, 

especialmente no município do Senhor do Bonfim, consideramos que a realização desta 

pesquisa foi importante, no que diz respeito à contribuição científica e social. 

 

4.2 Os caminhos percorridos  

 

Para pesquisar o desenvolvimento da disciplina escolar Ciências em instituições 

bonfinenses, a partir de um enfoque histórico, foi focalizada a cultura escolar de cada uma 

destas escolas para analisar os elementos que contextualizaram e constituíram esta matéria, 

seja a partir da análise das práticas construídas no cotidiano escolar, seja através da 

arquitetura, materiais ou normas e regras que o norteia (FARIA-FILHO et al, 2004). 

Investigar a história de uma disciplina escolar demandou a reflexão acerca dos 

elementos que trouxeram vestígios do passado e que nos levaram à construção dessa história. 

Para isso, foram utilizados procedimentos qualitativos de obtenção dos dados, através da 

análise de documentos, fotografias e relatos orais. Esses procedimentos qualitativos, 

utilizados em pesquisas de caráter histórico, nos possibilitaram uma maior confiabilidade na 

investigação, já que proporcionaram o alcance de diferentes vieses: através da pesquisa 

histórica, o investigador tenta reconstruir e apresentar os fatos de uma maneira que comunica 

uma compreensão dos eventos de múltiplos pontos de vista daqueles que dela participaram 

(JOHNSON; CHRISTENSEN, 2002). 

Assim, o papel do pesquisador que investiga o passado no fazer história é 

fundamental, visto que as fontes sozinhas não fazem história, mas a interpretação destas pelo 

historiador. Logo, fez-se necessário o diálogo com as fontes, que foram selecionadas de 

maneira a possibilitar a compreensão do objeto de estudo: o desenvolvimento da disciplina 

escolar Ciências em instituições do município de Senhor do Bonfim. 

É importante destacar, novamente, que a escolha do referido município se deu pelos 

interesses profissionais, abordados anteriormente em Memórias da Caminhada, além de sua 

relevância para a região na época, destacada na pesquisa.  

Já a seleção das escolas, se deu pela curiosidade desencadeada pelas conversas com 

professores bonfinenses, que trazem em sua lembrança a relevância dos ensinos do GSC e do 
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CESB para o município. Isso foi crucial no entendimento de quais instituições escolares 

representariam de maneira mais adequada o ensino de Ciências na região45.  

Assim, as duas instituições escolares do município de Senhor do Bonfim investigadas 

foram escolhidas pela sua importância social ao dado município: O GSC (1944-1970) e o 

CESB (1970-até os dias atuais).  

A inauguração do GSC, em 1944, foi um evento peculiar no município de Senhor do 

Bonfim. A sociedade bonfinense considerou que a chegada da referida instituição no 

município trouxe perspectivas de desenvolvimento intelectual para a população local que 

tinha acesso a esta escola (o que foi afirmado pelos entrevistados e enfatizado em notícia do 

jornal da época, O Imparcial). O CESB, quando inaugurado em 1970, trouxe a expectativa de 

acesso ao ensino gratuito promovendo a formação técnica comercial. Assim, ambas as 

instituições tiveram relevância para a sociedade bonfinense. 

A primeira instituição escolar pesquisada foi o GSC, a já referida instituição escolar 

fundada por irmãos da Ordem Marista. Durante o período de sua existência, o GSC educava 

jovens do sexo masculino, do dado município e região, e era administrado pelos citados 

maristas, que também foram responsáveis por lecionar grande parte das disciplinas: exceto a 

disciplina Educação Física, todas as demais eram ministradas pelos irmãos franceses até 1955, 

quando professores leigos passaram a lecionar no GSC, nas séries primárias46.  

De acordo com os entrevistados a venda do prédio do GSC se relacionou a problemas 

internos da instituição, como a falta de irmãos da ordem para lecionar todas as disciplinas, 

além das dificuldades em manter a escola, já que era sustentada pelas mensalidades pagas 

pelos alunos, cuja quantidade estava diminuindo com o passar do tempo. É importante 

considerarmos que na década de 1970, quando foi fundado o CESB, houve um grande 

incentivo tanto à disseminação de escolas públicas e laicas, quanto à formação de cursos 

profissionalizantes, dada a ênfase ao desenvolvimento industrial no Brasil, o que demandou a 

mão-de-obra especializada, como mencionado no primeiro capítulo. 

A reflexão de como deveria ser realizada a investigação nos levou a Carlo Ginzburg 

(1989) que buscou retratar as origens do processo investigatório que ele denomina paradigma 
                                                           

45
 Também é importante considerar a disponibilidade com que a professora Magali cedeu os 
arquivos do GSC, que se encontram sob sua guarda, aos nossos estudos. Consideramos 
interessante selecionar o CESB como universo da pesquisa: sua existência no mesmo prédio 
onde funcionou o GSC, mas organizado por outro viés – uma escola pública, voltada para a 
educação de jovens de ambos os sexos, laica – fez com este colégio fosse foco de interesse. 

46 Informação fornecida pela ex-professora do GSC e atual secretária do CESB, a senhora Sônia Magali de Sá 
Guimarães.  
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indiciário, mostrando suas relações com a pesquisa em história. O autor trouxe a noção de 

investigação indicando que esta remonta às primeiras idéias de narração, talvez provindas da 

sociedade de caçadores, a partir da experiência de decifração de pistas.  

Ginzburg (idem) também destacou o caráter investigativo da área médica assim como 

de outras disciplinas, enfatizando a existência da incerteza nos diversos campos e a mudança 

de um paradigma de “rigor da ciência”. Ele colocou que entre os séculos XVIII e XIX, com o 

aparecimento de fato das “ciências humanas” foi assumido com o tempo o paradigma 

indiciário da semiótica, ao mesmo tempo em que distinguiu o paradigma indiciário baseado 

em indícios médicos e em indícios culturais, enfatizando a complexidade da sociedade e as 

dificuldades de circunscrição da identidade de um indivíduo, remontando às origens da 

identificação via impressão digital. Ainda afirmou que o mesmo paradigma indiciário que 

serve para a elaboração de formas de controle social também pode servir para a dissolução das 

“névoas da ideologia”. 

A expressão “névoas da ideologia” indicada por Ginzburg (idem) nos remeteu a um 

processo de busca das “imagens criadas pela sociedade de si mesma através dos documentos e 

monumentos” (Le GOFF, 1990). Então, acreditamos que a investigação das fontes históricas 

pôde nos fornecer indícios das imagens criadas pela comunidade escolar, produtora dos 

documentos escolares, sejam eles oficiais ou não oficiais, escritos ou iconográficos. Logo, 

definimos que apenas os documentos não eram suficientes para a escrita deste tipo de história, 

dado a relevância da participação dos sujeitos escolares no processo de construção da 

disciplina: 

 
A tomada de consciência da construção do fato histórico, da não-inocência 
do documento, lançou uma luz reveladora sobre os processos de 
manipulação que se manifestam em todos os níveis da constituição do saber 
histórico. Mas esta constatação não deve desembocar num ceticismo de 
fundo a propósito da objetividade histórica e num abandono da noção de 
verdade em história; pelo contrário, os contínuos êxitos no desmascaramento 
e na denúncia das mistificações e das falsificações da história permitem um 
relativo otimismo a esse respeito. (LE GOFF, 1990, p.7) 

 
Assim, no âmbito desta pesquisa, destarte duvidar da veracidade da história, o 

processo de investigação, também foi realizado a partir de depoimentos de sujeitos que 

vivenciaram o desenvolvimento da disciplina escolar Ciências em diálogo com as fontes 

documentais, escritas e iconográficas que retratam os acontecimentos da época. 

Então, suplantamos assim o âmbito da análise restrita aos documentos impressos para 

trabalhar com diversas fontes de maneira a possibilitar a construção da história a partir desse 
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diálogo. Deste modo, utilizamos fotografias de espaços, sujeitos e objetos das escolas 

pesquisadas, um relatório de inspeção de uma das instituições escolares pesquisadas, livros 

didáticos utilizados, um programa de curso do GSC, documento oficiais de certificação de 

cursos dos quais participaram duas professoras entrevistadas, além de relatos orais. 

A compreensão dos processos que mobilizaram o desenvolvimento da disciplina 

Ciências foi buscada partir de duas frentes, de maneira articulada: a análise do contexto 

externo às escolas, a partir de leituras de livros, artigos e documentos legais que 

possibilitaram o conhecimento das forças, interesses e mobilizações político-sociais e 

econômicas que puderam influenciar no currículo das instituições escolares, além de remeter 

às finalidades desta disciplina, e a análise do contexto interno da escola, da sua cotidianidade, 

a partir das práticas dos professores e processo de aculturação dos alunos, o que foi possível 

através da análise de arquivos e depoimentos.  

As questões basilares que conduziram a pesquisa inicialmente partiram das práticas e, 

relacionados a estas, dos recursos utilizados, mudanças propostas e limitações encontradas 

pelos professores: 

 

� Quais as práticas pedagógicas docentes utilizadas pelos professores de ciências entre 

1951 e 1975?  

� Quais recursos educacionais eram utilizados pelos professores de ciências?  

� Quais mudanças nas práticas pedagógicas docentes foram propostas no período com o 

movimento reformador do currículo de ciências ocorrido nas décadas de 1960-1970? 

� Quais as limitações encontradas pelos professores de ciências para a melhoria na 

qualidade do ensino? 

  

Fizemos estas perguntas às fontes para obter indícios de como os professores 

ensinavam Ciências no universo estudado, como e até que ponto as propostas de reformas 

curriculares no ensino e tensões sócio-políticas influenciaram neste currículo e que 

dificuldades foram encontradas pelos docentes para ministrarem suas aulas. 

 

4.2.1 As fontes documentais registrando o passado 

 

Encontramos no terreno das investigações em cultura escolar e em HDE, a 

possibilidade de existência de uma diversidade de fontes que podem fornecer indícios à 
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escrita destas histórias. Podem ser utilizados, como já referido, tanto fontes escritas, tais como 

impressos, relatórios, manuais, cadernos escolares, livros didáticos; fotografias, e fontes orais.  

A cultura escrita tem propiciado o conhecimento da cultura escolar. Vidal (2005) 

ressaltou o lugar central da escrita na produção do fazer ordinário da escola,  

 
(...) seja como produto das relações pedagógicas (o exercício e o diário de 
classe, por exemplo); como efeito de construção de saberes sobre o aluno, o 
professor e o pedagógico (fichas antropométricas, relatórios e exames), ou, 
ainda, como derivação de uma prática escritural escolar (o jornalzinho de 
alunos e os boletins de professores). (p.4) 

 
A citada materialidade dá suporte a práticas e saberes que fazem parte da cultura da 

escola, que buscam retratar parte dela. Para a autora, os objetos escolares permitem a 

percepção dos conteúdos ensinados e o entendimento do “conjunto de fazeres ativados no 

interior da escola” (p.16). Estes materiais trazem marcas da modelação das práticas e de suas 

diferenças.  

 Le Goff (1990) em sua obra História e Memória ilustrou, historicamente, o triunfo do 

documento sobre o monumento, mas também apresentou os usos históricos de documentos 

como monumentos, remetidos muitas vezes a grandes coleções de documentos. O autor 

atribuiu ao século XX o período de revolução documental em que o documento é tratado 

como elemento indispensável ao historiador e que, em princípio, se tratava apenas de textos, 

mas que posteriormente foi ampliado ao âmbito do som, imagem ou de qualquer outra 

maneira de registro. Assim, as fotografias, assim como as materialidades poderiam ser 

consideradas documentos. 

O autor destacou, como já citado, que o documento é um monumento a partir do 

esforço das sociedades em criar imagens de si mesmas. Assim, não há documento verdadeiro, 

logo cabe a necessidade de interpretação. O processo de produção de um documento envolve 

a atribuição de sentidos, de intencionalidades por aquele que o constrói.  

Dentro da perspectiva de Le Goff (idem) além de documentos escritos, podem ser 

utilizadas fotografias, para buscar indícios de materiais, objetos, utilizados nas escolas no 

passado, além do conhecimento de espaços utilizados para as aulas e posturas dos sujeitos 

escolares. 

A investigação de como se dá o processo de aculturação dos alunos, por exemplo, que 

é considerado complexo, que têm a participação do professor e para o qual os trabalhos dos 

primeiros seriam as fontes primárias, que muitas vezes não são encontradas. Essa lacuna dá 
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lugar ao trabalho com os manuais, relatórios de inspeção ou de bancas de exame e artigos de 

imprensa como fontes secundárias. 

Geralmente, como fontes de investigação da história das disciplinas são propostos: 

textos oficiais, que apresentem os objetivos fixados para a escola - programas, discursos, leis, 

ordens, acordos, decretos, circulares, entre outros – e textos não oficiais, mas que expressam a 

“realidade da escola” – relatórios de inspeção, artigos, manuais de didática, debates 

parlamentares, etc. Além disso, há a necessidade de o historiador considerar depoimentos de 

professores, alunos e outros participantes do cotidiano escolar. 

Vidal (2009) enfatizou o uso das fotografias, em meio às histórias de vida, 

autobiografias e histórias orais. Segundo a autora, o recurso da fonte fotográfica, como de 

resto à documentação escrita, também “permite apreciar como os sujeitos lidaram com as 

imposições e construíram seus percursos individuais e coletivos no interior da escola” (p.36). 

Estas fotografias podem identificar as materialidades presentes na escola. De acordo 

com Souza (2007), a preocupação com materiais escolares remonta ao século XVI, mas a 

proliferação do uso de espaços e materiais escolares se deu no século XIX relacionado à 

expansão industrial e assim com a escolarização em massa.  

 
Do surgimento da lousa no século XVIII ao uso do computador no final do 
século XX, dos bancos às carteiras individuais, da instalação dos primeiros 
museus e laboratórios nas escolas primárias no século XIX às diferentes 
proposições de salas ambientes no decorrer do século XX, a composição 
material da educação escolar evidencia a incessante busca pela 
racionalização da escola como organização e as tentativas de tornar o ensino 
mais produtivo e eficiente, às aulas mais motivadas e atrativas, a educação 
mais moderna. (SOUZA, 2007, p. 165) 

  
Assim esta mesma autora apontou que desde o século XVI a cultura material escolar 

tem sido utilizada como meio de organização da escola, de suas práticas e de suas finalidades. 

Para Vidal (2005, p. 24) “não há prática escolar desligada das condições materiais de sua 

efetivação”. A materialidade escolar e seus espaços evidenciam intencionalidades e 

perspectivas de seus atores que utilizam estes elementos como instrumentos de suas ações 

didáticas.  

Esta mesma autora (2005, p.4) aponta que a materialidade escrita, “convive com um 

conjunto também significante de objetos e móveis, que se não se apresentam imediatamente 

como registros documentais do passado, portam vestígios das práticas escolares instituídas 

historicamente”.  
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Em nosso trabalho, espaços e materialidades são utilizados para indicar como se dava 

a operacionalização da disciplina Ciências no período estudado, quais recursos podem ter sido 

utilizados nas aulas, como os alunos eram organizados espacialmente para estas, em quais 

espaços essas aulas eram desenvolvidas. 

O estudo dos objetos como componentes de interpretação histórica tem sido voltado 

para a investigação das representações e práticas escolares: “o recurso analítico que interpela 

a materialidade das práticas faz emergir necessariamente os artefatos tomados como vestígios 

do passado e como documentos submetidos à crítica do historiador” (SOUZA, 2007, p.170).   

E, dessa maneira, a história da educação passou a estudar os aspectos internos da escola - 

espaço, arquitetura, currículo e práticas - aspectos como os que foram estudados nesta 

pesquisa.  

 

4.2.2 Conhecendo as fontes da pesquisa 

 

Compreendemos a importância de trabalhar com relatos de participantes do processo 

histórico estudado. Apesar de nas suas falas nem sempre se encontrar a veracidade dos fatos, 

estas possibilitam pistas dos acontecimentos pesquisados. Para Le Goff (1990, p. 23) “a 

história deve esclarecer a memória e ajudá-la a retificar os seus erros”. A memória histórica 

pode ser traiçoeira em determinados momentos, mas isto não exclui a utilização das fontes 

orais como auxiliares na escrita do que passou. 

 Assim, considerando a importância dos depoimentos orais como fontes para a escrita 

da história, contamos com relatos de pessoas que participaram do desenvolvimento da 

disciplina Ciências no universo estudado.  Estes participantes foram selecionados a partir da 

indicação da professora Magali, a primeira com quem mantive contato. Ela apontou pessoas 

que poderiam contar acontecimentos passados nas escolas estudadas.  

Com base em Chervel (1990) que apontou professores e alunos como participantes 

fundamentais do processo de construção de uma disciplina escolar, selecionamos: cinco 

professores, um ex-aluno, além de um ex-diretor marista (este último foi selecionado, 

principalmente, para buscarmos entender os modos de ensinar maristas e para compreender 

quais foram os motivos de fechamento do GSC).  

Os cinco professores que participaram da pesquisa foram: a professora Jorgina 

Ribeiro, o professor Aloysio Santos, o professor Antônio de Matos e a professora Magali Sá – 

que lecionaram no GSC – a professora Iêda Carvalho, outra professora entrevistada, que 

lecionou no CESB, além de ter dirigido esta instituição. A professora Magali também foi 
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secretária do CESB na década de 1970.  Também foi entrevistado o ex-aluno do GSC, o 

Tiburtino Lacerda. Além disso, foi possível entrevistar o irmão João Unfried, ex- diretor 

marista. 

A professora Jorgina Ribeiro Albuquerque Silva, atualmente aposentada, é natural 

de Camaçari/Ba. Nascida em 25 de abril de 1942. Começou a lecionar em 1963, após se 

formar no Curso de Magistério Secundário em 1962, pelo Educandário Nossa Senhora do 

Santíssimo Sacramento. Também foi professora de matemática no curso secundário e regente 

de uma turma de terceira série do curso primário do GSC entre 1964 e 1969, oficialmente 

entre 1966 e 196947.  

Durante a década de 1960, a professora Jorgina participou de diversos cursos, alguns 

promovidos pela CADES, que lhe conferiram a titularidade necessária no período ao exercício 

da docência em matemática. Entre 1973 e 1975, a referida professora se licenciou em 

Ciências e Matemática pelo Curso de Licenciatura Parcelada48, promovido através do 

PREMEN. Ela ainda conserva diversos certificados de cursos dos quais fez parte, em áreas 

por vezes distintas. A professora Jorgina nos concedeu duas entrevistas: no dia 17 de março 

de 2010 e 22 de abril do mesmo ano. 

O professor Aloysio Santos, aposentado, foi ex-aluno do GSC (1951 a 1954) e 

professor leigo do GSC entre 1955 e 1956. Lecionou matemática na terceira série primária 

desta instituição. Ele se formou em Ciências Sociais pela UFBA, quando se mudou para a 

cidade de Salvador/BA, ainda na década de 1960. O professor Aloysio nos concedeu uma 

entrevista, gravada no dia 17 de março de 2010. 

O professor José Antônio de Matos foi professor leigo do GSC, lecionando a 

disciplina Educação Física, na década de 1960, e foi secretário do CESB na década de 1970. 

Ele foi entrevistado no dia 17 de fevereiro de 2012, e forneceu alguns exemplares do jornal O 

Imparcial e um texto escrito, a partir dos quais obtivemos informações a respeito da 

implantação do GSC em Senhor do Bonfim e suas relações com a Diocese do município49.  

                                                           
47 A professora Jorgina afirmou que trabalhou no GSC desde 1964. Entretanto, em seus documentos é registrado 
que lecionou na instituição entre 1966 e 1969. 

48 O termo parcelada é referente à maneira como era operacionalizada essa licenciatura: as aulas eram ofertadas 
às professoras de ciências e matemática no município de Salvador/BA no período de férias, entre janeiro e março 
Estas retornavam ao interior onde desenvolviam atividades nas escolas em que trabalhavam e eram 
supervisionados pelos seus professores que as visitavam periodicamente. Este curso foi mencionado no primeiro 
capítulo. 

49 Tratamos destas questões no capítulo dois. 
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A professora Iêda Belitardo Barboza de Carvalho, natural de Morro do Chapéu/BA, 

também atualmente aposentada, foi aluna do Educandário Nossa Senhora do Santíssimo 

Sacramento até 1962, onde se formou, junto à professora Jorgina, no Curso de Magistério, no 

nível secundário. Na década de 1960, passou a morar na cidade de Piritiba/BA, onde começou 

a lecionar Ciências, e retornou ao município de Senhor do Bonfim/BA em 1968, quando 

começou a atuar como professora de Ciências e Biologia do Educandário Nossa Senhora do 

Santíssimo Sacramento, do Colégio Estadual Austricliciano de Carvalho e do Ginásio 

Diocesano.  

A referida professora foi a segunda diretora do Colégio Estadual Senhor do Bonfim 

(CESB), na década de 1970. Quando foi inaugurado o CESB, ela passou a lecionar também 

nesta instituição, ensinando as disciplinas Biologia, no secundário, e Ciências, no ensino de 

primeiro grau. Em 1970 a professora Iêda passou a lecionar no CESB, logo que foi 

inaugurado. 

Quando a professora Iêda Carvalho foi diretora do CESB sugeriu aos professores de 

Ciências da instituição modificações no ensino de ciências. Ela foi motivada pelas mudanças 

no ensino de Ciências que passou a conhecer através de cursos que fizera e acreditava que 

reformar esse ensino poderia auxiliar os alunos a aprenderem. Porém, não obteve sucesso, já 

que os referidos professores não concordaram com ela.  

Assim, os professores de Ciências do CESB, exceto a professora Iêda, continuaram a 

utilizar os mesmos livros didáticos utilizados anteriormente, não inseriram o ensino baseado 

na investigação em suas aulas e não fizeram o curso do PREMEN.   

Consideramos que a professora Iêda Carvalho tenha sido a entrevistada que mais 

forneceu indícios a respeito da construção da disciplina escolar ciências entre 1968 e 1975, 

por ter lecionado esta disciplina neste período e ter vivenciado iniciativas de reforma do 

ensino de Ciências50. Foram realizadas diversas visitas à professora Iêda, mas foram gravadas 

e transcritas apenas duas entrevistas – em 18 de fevereiro de 2010 e em 13 de julho do mesmo 

ano. Uma terceira entrevista foi realizada em 22 de novembro de 2011, mas não foi gravada, 

foram realizadas anotações.  

O senhor Tiburtino José Dias de Lacerda foi ex-aluno do GSC durante a década de 

1960. Ele residiu nas dependências da referida instituição escolar em regime de internato. 

Atualmente, habita no município de Juazeiro/Bahia, onde exerce a medicina. O mesmo 
                                                           

50 Estas referidas iniciativas de Reformas de Ensino de Ciências se davam a nível Federal e Estadual, visto que 
houve investimento maciço na formação de professores e produção de materiais didáticos através do Centro de 
Ciências da Bahia – CECIBA, PREMEN, CADES, entre outros programas.  
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concedeu uma entrevista em 27 de novembro de 2010, porém, por problemas técnicos não foi 

possível transcrever seu depoimento51. Entretanto, foram utilizadas imagens de alguns dos 

livros didáticos voltados para o ensino de Ciências utilizados por Tiburtino, no período em 

que ele estudou no GSC. 

A professora Sônia Magali de Sá Guimarães lecionou na primeira série primária do 

GSC entre 1964 e 1966. Em 1970 foi trabalhar na secretaria do CESB, onde permanece até 

hoje e é responsável pela guarda e conservação dos arquivos do GSC, junto à administração 

desta instituição. Esta participante nos concedeu uma entrevista, no dia 14 de outubro de 

2011. 

O irmão João Aloysio Unfried, nascido em 29 de março de 1928, é natural da 

Província Marista do Sul. O irmão Unfried é formado em Pedagogia pela Universidade 

Imaculada Conceição, localizada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele foi diretor do 

Colégio Marista de São Bento, em Santa Catarina. O irmão Unfried participou do processo de 

venda do GSC ao Governo do Estado da Bahia. Também lecionou matemática no CESB por 

vinte anos, além de também ter lecionado no Colégio Diocesano. O irmão nos cedeu um 

depoimento em novembro de 2010, mas este não foi gravado, foram feitas algumas anotações. 

O recorte histórico da pesquisa foi referenciado a acontecimentos marcantes com 

relação ao contexto investigado, não foi, portanto, selecionado aleatoriamente. 

O ano de 1951 é a data de inauguração do prédio do GSC, construído para abrigar a 

educação marista em Senhor do Bonfim52. Esta também é a data em que a obra foi 

inspecionada e relatada pelo inspetor Othoniel Almeida Moura (o relatório encontrado é 

datado de 13 de agosto de 1951). Este documento foi endereçado a Sra. Lúcia Magalhães, 

diretora do ensino secundário do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro (na 

época, capital do Brasil).  

O referido relatório foi um documento de grande importância para a nossa 

investigação. Nele, constam os estatutos do GSC, fotografias das instalações do colégio além 

de relações de livros e professores, listas de materiais e recursos existentes, delimitação do 

espaço físico e dos princípios que regiam a dada comunidade escolar. Como já destacado, esta 

data foi um momento marcante tanto para os irmãos maristas que atuaram em Senhor do 

Bonfim quanto para a sociedade bonfinense que festejou a inauguração do GSC em novo 

                                                           
51 Apesar da impossibilidade de transcrever a entrevista, foram utilizadas algumas anotações efetuadas no 
decorrer da entrevista. 

52 Como já referido anteriormente o GSC funcionou inicialmente em prédio da Diocese do dado município. 
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prédio53, construído pelos maristas - é uma data que aponta para a transição de culturas 

escolares. 

A data de 25 de agosto de 1975 demarca a formatura das professoras Iêda Carvalho e 

Jorgina Ribeiro no Curso de Licenciatura Parcelada em Ciências e Matemática oferecido pelo 

MEC, como consta no certificado apresentado pela segunda professora. As referidas 

professoras fizeram parte da primeira turma de formandos deste curso. De acordo com a 

professora Jorgina, a primeira turma da região norte do Piemonte do Itapicuru era composta 

por seis professores – dois de Senhor do Bonfim, dois de Jacobina/BA e dois de Juazeiro/BA. 

Este curso foi financiado pelo PREMEN e operacionalizado através de convênio entre a 

UFBA (através da Faculdade de Educação - FACED) e o PROTAP. 

Nesta dissertação, também se menciona o Educandário Nossa Senhora do Santíssimo 

Sacramento, porém, não houve um estudo específico nesta instituição, devido a não 

autorização de realização de pesquisa nos arquivos institucionais. Entretanto, esta escola está 

presente nos relatos da professora Iêda Carvalho, pois, a mesma lecionou Ciências e Biologia 

no período pesquisado, ao mesmo tempo em que lecionava no CESB. Nas duas instituições, a 

referida professora buscou inovar o ensino das disciplinas Ciências e Biologia, sendo que 

relatou que recebeu mais apoio na primeira instituição. 

Para o processo de investigação, tivemos acesso a documentos oficiais e não oficiais 

do GSC e CESB. Compreende-se que estes não se constituíram apenas em materiais escritos, 

mas também em fotografias (documentos iconográficos). Elencamos aqueles que puderam 

retratar como foi operacionalizado o ensino de Ciências em Senhor do Bonfim entre 1951 e 

1975, especialmente sobre como se dava o desenvolvimento dessa disciplina: 

a) Colégio Estadual Senhor do Bonfim: livros didáticos (Huxley, BSCS e de Valdemar 

Barros), fotografias. 

b) Ginásio Sagrado Coração: relatório do inspetor Othoniel Moura de verificação das 

instalações do novo prédio, um plano de curso, livros didáticos (Iniciação à Ciência, 

BSCS), fotografias, Estatutos do GSC. 

Também tivemos acesso a documentos provindos dos arquivos pessoais dos 

professores Aloysio, Antônio de Matos, Iêda Carvalho, Magali e Jorgina e do ex-aluno 

Tiburtino. Elencamos esses arquivos pessoais analisados: 

a) Da professora Iêda: livros didáticos, fotografias, provas escritas, anotações e apostilas 

do curso do PREMEN; 

                                                           
53 Segundo o Jornal O Imparcial, setembro de 1944. 
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b) Da professora Jorgina: certificados dos cursos dos quais participou, histórico 

acadêmico; 

c) Do professor Antônio de Matos: fotografias, três publicações do jornal O Imparcial e 

um texto escrito que tratou da história do GSC em Senhor do Bonfim, assinado pelo 

mesmo; 

d) Do Tiburtino Lacerda: livros didáticos utilizados no GSC; 

e) Da professora Magali: fotografias. 

Para a escrita desta dissertação foi realizado o cruzamento das fontes escritas e 

fotografias com os enunciados dos participantes da pesquisa. As entrevistas semi-estruturadas 

foram transcritas e articuladas com as fontes documentais de maneira a buscar respostas às  

questões levantadas. Buscamos estabelecer um diálogo com os dados obtidos nas entrevistas 

com os adquiridos nas fontes impressas e vice-versa.  

Nesse processo, encontramos algumas ambigüidades, que foram esclarecidas após a 

realização de outras entrevistas ou através da aquisição de mais documentos, sejam dos 

arquivos das instituições, sejam arquivos pessoais dos entrevistados.  

Antes de cada entrevista foi realizada uma ou mais visitas para que estes pudessem se 

sentir a vontade com a entrevistadora. As transcrições das falas foram feitas por um técnico, já 

que consideramos o pesquisador um ser historicamente, politicamente e culturalmente 

situado.  

Para a realização destas entrevistas, partiu-se das perguntas de pesquisa, para 

desencadear os relatos dos participantes, que tiveram liberdade para contar acerca das culturas 

escolares estudadas. 

Uma análise de primeira ordem foi realizada com as entrevistas transcritas e trechos 

foram grafados com vistas a compreender quais eram as práticas docentes para ensinar 

ciências no universo e período pesquisados. As questões norteadoras da pesquisa foram 

utilizadas como categorias de análise: a partir de cada entrevista transcrita buscou-se 

encontrar as respostas às questões, partindo sempre das práticas dos professores como 

norteadores dos processos, seguidas das outras categorias – recursos utilizados, mudanças 

propostas no currículo e limitações encontradas. As respostas encontradas foram trianguladas 

umas às outras e aos documentos encontrados e articulados ao contexto histórico de 

desenvolvimento na educação, especialmente no ensino de Ciências a nível local e nacional. 

Assim, documentos, depoimentos orais e bibliografias históricas nos auxiliaram na 

compreensão de como a disciplina escolar Ciências se desenvolveu no referido período, tanto 

no GSC quanto no CESB.  
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CAPÍTULO 5. O DESENVOLVIMENTO DA DISCIPLINA ESCOLAR 

CIÊNCIAS EM INSTITUIÇÕES ESCOLARES DE SENHOR DO BONFIM 

(1951-1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Móvel da sala de Ciências Naturais do GSC, 1951. 

 
Fonte: Relatório do inspetor Othoniel Moura. 
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A cidade de Senhor do Bonfim vive uma época de transcendentes 
acontecimentos. (...) Bonfim já possui o seu ginasial! (...) Já estamos 
notando em tudo em toda parte a influência incalculável do seu vasto raio de 
aço moral, cultural-religioso. (...) E o que mais nos chama a atenção é a 
diferença extraordinária que vem se processando no nosso meio social: nas 
ruas, nos cafés, nos bares e nos campos desportivos, só se fala em 
matemática, geografia... (O IMPARCIAL, 1944) 

 
A implementação do GSC no município de Senhor do Bonfim apontou mudanças na 

dinâmica social da cidade, na década de 1944. A inauguração do CESB, entretanto, não 

trouxe o mesmo ânimo à sociedade. Segundo o professor Antônio Matos, o CESB não se 

destacava como o GSC por ser uma instituição pública de ensino e não ter mantido as 

tradições maristas tão bem aceitas pela sociedade bonfinense. 

Neste capítulo, será realizada uma análise do desenvolvimento da disciplina escolar 

Ciências no GSC e no CESB em Senhor do Bonfim/BA, no período compreendido entre 

1951-1975: são apontadas mudanças e permanências pelas quais passou a referida disciplina 

nestas duas instituições escolares. Ainda que estas escolas tenham funcionado no mesmo 

prédio, em décadas diferentes, nota-se que se buscou investir no desenvolvimento desta 

matéria de acordo com o que se acreditava ser mais inovador.   

A concepção de moderno utilizada no GSC divergia do conceito em que se baseava o 

CESB, não só em relação ao período em que esta disciplina se organizava em cada uma 

dessas escolas, mas também devido às bases epistemológicas que as embasavam. Enquanto 

que a disciplina Ciências se desenvolvia no GSC, entre 1951 e 1969, partindo das idéias 

francesas, trazidas com os irmãos maristas, no CESB buscou-se entre 1970 e 1975, ainda que 

de maneira tímida, iniciar o trabalho com Ciências por influências norte americanas, a partir 

da utilização do BSCS pela professora Iêda Carvalho.  

Estas diferenças foram percebidas com base no conhecimento de práticas docentes, de 

recursos educacionais e livros didáticos utilizados no GSC e no CESB, que nos nortearam à 

compreensão das mudanças e limitações encontradas pelos professores de Ciências no período 

estudado. 

 

5.1. A disciplina escolar Ciências no GSC 

 
O ano de 1951 demarca o momento em que foi inaugurada a nova sede do GSC em 

Senhor do Bonfim, agora em prédio novo, construído para os irmãos maristas, em uma 
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chácara situada à Rua Mal. Floriano Peixoto, próximo à Praça Nova do Congresso, sob a 

direção do Irmão José Chanal. 

 

Figura 12: Imagem do GSC, visto da parte superior 

 
Fonte: Arquivos do GSC – sob a guarda da direção do CESB.  

 

As terras maristas abrangeram um espaço que algumas décadas mais tarde se 

tornariam um dos maiores bairros do referido município, o Bairro Maristas – a partir do 

loteamento do terreno ocupado pela chácara e pelos campos de futebol dos referidos irmãos. 

Porém, entre os anos de 1950 e 1970, havia nessas terras plantações pertencentes aos referidos 

irmãos, que conseguiam manter-se com sua própria produção. 

A senhora Magali ressaltou o empreendimento marista na época: “O sítio aí atrás tinha 

frutas, cultivavam tudo. Tinha o apiário, vendia muito mel, mel excelente de abelha, 

trouxeram abelhas, da italiana, para Bonfim, era uma maravilha! Tinha cinema, eles traziam 

filmes, eu mesmo assisti a cada filme!”. 

O prédio do GSC funcionou em regime de internato e externato, mantido pelas 

mensalidades de particulares. Entretanto, a escola também mantinha alguns alunos bolsistas, 

custeados pelo Estado da Bahia. O GSC era uma escola confessional católica, para rapazes, 

organizada segundo moldes franceses.  
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Segundo Senra (2010), entre 1945 e 1964, a maior parte das instituições escolares 

privadas brasileiras era católica. As lutas dos órgãos representativos das instituições privadas 

na busca por apoio financeiro do Estado e reconhecimento de seus títulos, diplomas e 

legislação se baseavam no “direito das famílias católicas em dispor de instituições 

educacionais capazes de educar seus filhos segundo os princípios e valores do cristianismo” 

(SENRA, 2010, p.73).  

Romanelli (2003) apontou que Revolução ocorrida no Brasil na década de 1930 

propiciou a exigência de novas demandas educacionais. Até então, segundo a autora, o setor 

educacional não era chamado para intervir na economia. O desenvolvimento de um modelo 

desenvolvimentista, provindo da expansão do mercado interno brasileiro, tanto industrial 

quanto agrário, requereu mudanças profundas na educação.  

Assim, o Estado passou a expandir a oferta educacional para atender a pressões das 

camadas sociais que exigiam modificação no ensino e isso se fez de maneira improvisada, 

sem atentar à qualidade. Neste período, coexistiam os estabelecimentos de ensino particular e 

privado no Brasil, e, devido às lutas sociais pela democratização do ensino, através do 

estabelecimento do direito do cidadão pela educação pública (que só veio a ser consolidada 

com a Constituição Federativa do Brasil de 1946), as instituições privadas eram modelo de 

excelência (isso é confirmado pela citação no início deste capítulo). 

Em 1955, foi instituído o ensino primário no GSC, que até então funcionava apenas 

com o ensino secundário. A primeira série foi regida pela professora Magali, a pedido de pais 

bonfinenses que desejavam prover o ensino marista aos seus filhos. De acordo com Magali, 

isto foi conseguido pela escassez de irmãos maristas para atender a todas as séries ao fato de a 

inspetora de ensino, na época, ser sua tia. Entendemos assim, que desde a década de 1950, os 

irmãos maristas instalados em Senhor do Bonfim começaram a não dar conta das demandas 

docentes requeridas no GSC, um fator que mais tarde, pode ter contribuído para o fechamento 

deste estabelecimento no município. 

Além da professora Magali, outros professores que não faziam parte da ordem marista 

foram trabalhar no GSC, tais como o professor Aloysio, que lecionava na terceira série 

primária, a professora Jorgina e o professor José Antonio de Matos.  

Os irmãos maristas acompanhavam as atividades escolares tanto nos momentos de 

aula, quando ministravam as matérias, quanto no pátio durante o recreio. Mantinham grande 

disciplina no espaço escolar, orientando o comportamento dos jovens, que tinham que 

cumprir as regras impostas tais como fazer fila ao entrar e sair da sala de aula, respeitar os 
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professores, cuidar dos objetos da instituição mesas, carteiras, cadeiras – como relata a 

senhora Magali Sá: 

 
O mestre da sala acompanhava e iam pra sala, aí entravam e esperavam o 
professor sentar pra depois eles se sentarem. Ai de quem arrastasse um 
cadeira, perdia ponto, tinha cadeira tinha a mesinha com a tampa, quem 
batesse também perdia ponto, se o aluno estragasse uma carteira botava na 
cabeça e levava e trazia consertada e envernizada. Faziam assim, só entrava 
com a carteira pronta, muita ordem, muita gente daqui de Bonfim estudou 
aqui. 

 
Os alunos que estudavam no GSC tinham que cumprir com obrigações da fé católica, 

como por exemplo, freqüentar as missas, além de obedecer a regras de boas maneiras, como 

afirma ainda a senhora Magali: 

 
Não tinha um aluno que fosse protestante. Eles tinham de estudar porque era 
obrigatório ir para missa, tinha uma cadernetinha com carimbo missa, aí a 
gente trazia à Sacramentinas e aqui era assim, entendeu? Da hora que soltava 
a escola ao meio dia, os alunos saíam em fila, só desmanchavam a fila no 
portão.  Nossa! Muita ordem, Ave Maria! Se você passasse sentado assim na 
porta e passasse um irmão marista, um padre, você tinha que se levantar. E o 
Bispo, você se ajoelhava e beijava a mão, o anel dele. Era assim: na hora que 
entrava um professor todo mundo se levantava, dava bom dia ou boa tarde, 
tinha aula de polidez, aula de boas maneiras. 

 
A arquitetura da referida instituição dá indícios de ideais religiosos presentes na época. 

Algumas fotografias datadas de 1951 apresentam imagens de santos, anjos, cruzes, ícones da 

religião católica, tanto no espaço externo quanto nas salas de aulas, biblioteca e outras 

dependências. 

Abaixo, a imagem da estátua do anjo, na entrada do GSC, nos faz refletir com relação 

às crenças subjacentes ao seu ensino e à valorização da fé religiosa cristã. A moça destaca a 

figura do anjo Gabriel, na fotografia, se apoiando no monumento. 
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Figura 13: Entrada do GSC. 

 
Fonte: Arquivos do GSC – sob a guarda da direção do CESB.  

 

A fotografia a seguir apresenta a arquitetura de um dos espaços internos do GSC. A 

estrutura que aparece ao fundo da imagem, lado esquerdo, ao alto, era utilizada para inserção 

de uma estátua. Segundo Magali, existia naquele espaço a imagem do Padre Champagnat, 

doada posteriormente ao acervo de uma senhora católica, residente em Senhor do Bonfim.  
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Figura 14: Fachada leste do GSC, 1951. 

 
Fonte: Relatório de Othoniel Moura, 1951.  

 

Uma iluminação um tanto fosca, uma cruz sob as janelas, quadros nas laterais da cruz, 

lustres simetricamente colocados, a mesa sobre o estrado no centro em posição superior a 

carteiras que enfileiradas se dispunham logo abaixo voltadas à posição do estrado. A 

organização das salas de aula também anunciava a religiosidade da instituição, a aferir pela 

cruz inserida em posição de destaque na sala. As posições das mobílias, a do professor acima 

do estrado, altiva, as carteiras dos alunos mais abaixo, voltadas ao professor, nos dá indícios 

da verticalidade das relações entre professor-aluno naquele período.  

O relato da professora Iêda Carvalho em alusão ao ensino até 1960 aponta para as 

relações entre os sujeitos na sala de aula: “até então era aquela história ex cátedra, o aluno é lá 

e o professor aqui”, o que coaduna com a imagem da sala de aula apresentada na figura 15.  

A relação vertical é apresentada por ela pela expressão “o aluno é lá e o professor 

aqui” o que nos aponta certo distanciamento da relação, talvez reflexo da verticalidade desta. 

O que chamamos de verticalidade da relação, sem querermos ser anacrônicos, se refere à idéia 

de superioridade da posição docente em relação ao aluno - tendo em vista a postura no espaço 

escolar e à detenção do conhecimento.  
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Talvez o “distanciamento” aferido pela professora Iêda não represente bem a relação 

professor-aluno no período. A posição de centralidade do professor no espaço da sala de aula 

pode não refletir uma relação distante do docente com o aluno, mas uma relação diferente, 

onde a figura do professor se projeta como de relevância em referência ao conhecimento que 

detém.   

 

Figura 15: Fotografia da Sala de aula do GSC, 1951 

 
 Fonte: Relatório de Othoniel Moura do GSC 

 
A professora Jorgina Ribeiro apresenta o uso do estrado sob a mesa do professor 

 
A mesa do professor ficava sobre um estrado para ficar mais alta, era o 
estrado e o birô do professor que ficavam em cima... Eu que ensinava 
matemática, praticamente não usava, pois tinha que ficar, na maioria das 
vezes, no quadro.  

 

Além de cinco salas de aula, com capacidade máxima para duzentos e cinqüenta 

alunos, o GSC contava com salas especiais de apoio didático: biblioteca, sala de Geografia, de 

Ciências, de Desenho, para professores e para a administração. Os alunos se sentavam em 

carteiras duplas para assistir as aulas, como é apresentado na imagem abaixo. Esta imagem 

mostra a arrumação das carteiras em fileiras, bem unidas e a vestimenta padronizada dos 

alunos, talvez reflexo da preocupação marista com a ordem, cumprimento de regras, 
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manutenção de um bom comportamento pelos alunos. Cada vez que um visitante se 

apresentava na classe, todos os alunos se levantavam, em sinal de respeito, a participação nas 

atividades cotidianas do colégio era obrigatória para todos. 

 

Figura 16: Turma do 3º ano, 13 de Novembro de 1956 – Ginásio Sagrado Coração. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivos do GSC. 
 

Foram encontradas fotografias que demonstram a utilização da cruz na sala de 

Geografia, sala de desenho e diretoria, sempre em posição superior na parede. A utilização do 

referido objeto na sala de Geografia assumia o mesmo aspecto que na outra sala de aula – 

posta em posição central, superior, entre dois quadros, um deles com a imagem da virgem 

Maria com o menino Jesus e o seguinte, de um santo, como consta na figura a seguir. As 

carteiras enfileiradas, voltadas à mesa do professor que se dispunha em posição central na sala 

de aula, voltada aos alunos. 
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Figura 17: Sala de Geografia do GSC. 

 
Fonte: Relatório do inspetor Othoniel Moura do GSC, 1951.  
 

Com as lentes de uma pesquisadora, verifico que há o contraste entre a ciência e a 

religiosidade nesta sala de geografia. Abaixo da cruz e das imagens de santos são dispostos os 

símbolos da ciência, da modernidade – os mapas e o globo terrestre. É interessante notar que, 

apesar da grandeza dos mapas expostos, os ícones religiosos são postos em posição 

imediatamente superior.  

Isso nos leva a refletir que, apesar do reconhecimento do valor da ciência e da 

modernidade tão difundida desde aquele período, a religiosidade, a fé, a crença nos valores 

cristãos deve sobrepujar os primeiros, ou seja, em uma escola confessional, como a que 

pesquisamos, os valores cristãos estão na esfera superior à ciência.  

Assim, a modernidade, buscada pelos irmãos maristas, citada em seus estatutos, 

convivia com a religiosidade destes, ainda que esta última sempre aparecesse em primeiro 

plano/destaque, em valorização à fé cristã, no ambiente escolar.  

A idéia de modernização, preconizada através do desenvolvimento industrial 

brasileiro, desencadeado após 1930, convivia com os ideais democráticos, pelas lutas por um 

ensino laico e gratuito e dever do Estado. Neste panorama, as instituições católicas, privadas, 
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conviviam com as idéias de inovação do ensino, desenfreadas pela modernização econômica, 

aliadas às controvérsias da defesa do ensino público.  

Segundo Senra (2010), buscava-se na “educação pública a possibilidade de difundir 

valores e oportunidades calcados na superação da tradição, na materialização da igualdade 

civil, na liberdade individual e na mobilidade social” (p.57). 

É bom ressaltar que enquanto os liberais defensores da educação pública reconheciam 

o espaço do ensino privado em subsidiar o ensino nacional, os defensores da educação privada 

defendiam o direito de escolha da família, que deveria primar pela tradição e bons costumes 

cristãos. 

Na biblioteca provisória do GSC foi encontrada a imagem da virgem Maria, ícone de 

culto católico. As imagens da cruz, da virgem Maria e dos santos são alegorias dos espaços do 

GSC, referendando o caráter confessional da instituição. A partir da análise anterior, ratifico a 

posição da imagem da santa que, mesmo em uma posição no mesmo nível de alguns livros, 

ela ainda está posta em uma parte central, ou seja, a imagem cristã ganha centralidade em 

comparação ao espaço destinado aos livros. 

 

Figura 18: Biblioteca do GSC. 

 
Fonte: Relatório de Othoniel Moura do GSC, 1951.   
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A participação nas atividades da instituição pelos alunos era exigida pela 

administração escolar, o que constava nos estatutos da instituição: “O Ginásio se reserva o 

direito de exigir dos alunos de qualquer curso, que tomem parte em suas manifestações 

coletivas quer de ordem religiosa, quer de ordem cívica, quer de outro gênero” (Estatutos do 

Ginásio Sagrado Coração, 1945). Assim, todos tinham que participar das orações, missas, 

hasteamento da bandeira e cantar o hino nacional. 

 Apesar da manutenção da tradição, nesse caso, católica e com base nas regras 

maristas, o uso do termo “pedagogia moderna” encontra-se nos Estatutos do GSC54 e é 

presente nos depoimentos da professora Iêda. Mas, o que significava o termo “moderno” 

naquele período? Será que o termo moderno encontrado nos estatutos do GSC, que datam de 

1951, tem o mesmo sentido que o uso do termo “moderno” pela professora Iêda para retratar o 

ensino da década de 1970? 

 
GISELE: - No estatuto do Ginásio Sagrado Coração está dizendo que os 
irmãos maristas estavam buscando seguir a pedagogia moderna. O que era 
essa pedagogia moderna pra eles, no período?  
IÊDA: - Eu não sei lhe dizer, o moderno que se pensava naquela época é tão 
antigo que a gente não pode nem fazer comparação.  

 
O segundo artigo do Estatuto do Ginásio Sagrado Coração dá indícios de que o uso do 

termo “moderno” possa estar voltado para a busca pelo desenvolvimento de habilidades 

humanas, tanto físicas quanto científicas: 

 
O Ginásio Sagrado Coração, situado em local esplêndido, dispõe de 
acomodações que satisfazem a todas as exigências da pedagogia moderna; 
amplas salas de aula, bem arejadas e iluminadas, gabinetes de Física e 
Química, amplos e arejados dormitórios, enormes áreas para os desportos e 
exercícios físicos55.  

 
A seqüência do artigo segundo, no mesmo estatuto, explica a origem da organização 

do ensino através da Pedagogia Moderna, explanando a proveniência da determinação deste 

modelo não apenas à estrutura física, mas ao desenvolvimento de uma pedagogia que propicie 

uma educação literária, científica e religiosa: 

 
Está apto a ministrar aos jovens, a par da mais esmerada educação religiosa, 
moral e cívica, uma sólida formação literária e científica, de conformidade 

                                                           
54 Os Estatutos do Ginásio Sagrado Coração rezam, já em sua capa, que o dado estabelecimento de ensino foi 
oficializado pelo Governo Federal, por decreto de 11 de Junho de 1945 na cidade de Senhor do Bonfim, estado 
da Bahia. A dada instituição funcionava num prédio de proprIêdade de S. Excia. Revma. O Bispo Diocesano. 
 
55 Estatutos do Ginásio Sagrado Coração. Decreto federal de 11 de junho de 1945. 
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com os princípios da Religião Católica e as determinações expedidas pelo 
Ministério da Educação e Saúde e o Departamento Nacional de Ensino. 

 
O professor Aloysio Santos sugere que o emprego da Pedagogia Moderna poderia 

estar associado ao desenvolvimento de uma diversidade de disciplinas, desde trabalhos 

manuais, esportes até o incentivo às artes:  

 
Essa referência de pedagogia moderna pode ser relativo à prática de esporte, 
à introdução de determinadas práticas e determinadas disciplinas que hoje 
não constam nos currículos modernos. Por exemplo: nós tínhamos cântico 
orfeônico, nós tínhamos trabalhos manuais, que eram feitos em madeiras e 
práticas de esportes.  A prática de esporte também todos os tipos de esportes 
e competições. Nós tínhamos um teatro, um cinema, nós fazíamos aulas 
práticas de português onde os alunos iam ao palco recitar, declamar, contar 
qualquer história. Creio que isso aí é que faz com que as pessoas 
reconheçam que existiam realmente alguma coisa de moderna na educação 
marista. 

 
O artigo treze volta a referir-se ao termo “Pedagogia Moderna” quando trata da 

disciplina, não relacionando à matéria didática, mas sim ao comportamento dos alunos, com 

alusão à manutenção da ordem. 

 
A disciplina exercida no Ginásio é paternal e vasada nos moldes da 
pedagogia moderna. Exige-se ordem e aplicação nos trabalhos, acatamento à 
autoridade, respeito mútuo entre colegas e moderação em todos os atos da 
vida ginasial. 

  
A utilização do termo moderno no estatuto da instituição ainda não comprova o seu 

compromisso com a reestruturação do ensino e pode estar vinculada às tradições católicas de 

pensar a educação religiosa como a solução e salvação dos povos do Novo Mundo.  

Entendemos que o uso do termo moderno nos estatutos do GSC seja proveniente do 

reconhecimento da importância das disciplinas científicas no currículo. Desde o final do 

século XIX era constante o embate nas escolas entre assumir um ensino mais humanístico ou 

mais científico.  

É importante ressaltar que a organização do sistema de ensino em âmbito nacional só 

se deu após a Reforma Francisco Campos em 1930. Logo, os irmãos maristas podem ter 

assumido as disciplinas científicas, o que percebemos através da presença das salas especiais, 

do uso dos mapas, globos terrestres, vidrarias e outros elementos que indicam a presença do 

“moderno” em alusão ao científico. Considerando que os irmãos maristas foram provenientes 

da Europa, especificamente da França, este fato pode estar aliado ao uso do termo “Pedagogia 

Moderna”, caracterizando influências escolanovistas francesas. 
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A observação das imagens da sala de Ciências do GSC contidas no relatório de 

verificação das instalações da instituição, que datam de 1951, demonstra a existência de uma 

quantidade significativa de recursos didáticos utilizados nas aulas de ciências. Assim, a sala 

era parte da referida proposta presente no estatuto.  

Consideramos que o conceito de modernidade enfatizado no estatuto do GSC 

preconizava a constituição de uma instituição com uma estrutura favorecedora do aprendizado 

de saberes voltados para diferentes áreas tais como ciências, estudos sociais e música, pois 

além da sala de ciências naturais encontramos também fotografias de uma sala de desenho, 

outra de geografia e a imagem de diversos instrumentos musicais. 

Entretanto, os relatos da professora Iêda acerca dessa sala demonstram pouca 

utilização dela durante as décadas de 1950-60. Segundo ela, os materiais da sala de ciências 

não eram utilizados para as aulas desta disciplina, eventualmente eram utilizados em aulas de 

química:  

 
Esse material existia sim, mas mais demonstrativos, não era um material que 
o aluno tinha acesso para trabalhar, como no caso que a gente trabalhou na 
Sacramentinas, aí já era um material que o próprio aluno manipulava. Era 
uma coisa mais para demonstração do que para manuseio. A não ser nas 
aulas de química, quando tinha alguma experiência que o professor fazia a 
demonstração, mas somente o professor, o aluno ainda não tinha acesso a 
esse material, do meu conhecimento, a não ser que tenha sido anteriormente.  

  
A professora Jorgina também aponta que esta sala do GSC era utilizada apenas pelo 

professor de química: “O professor mesmo é que fazia, usava as provetas, as substâncias 

químicas, explicava muitas vezes, o aluno fazia relatório daquelas experiências”. O professor 

Matos garante que os irmãos maristas utilizavam estas salas, mas, enquanto professor da 

disciplina Educação Física, ele não tinha acesso.  

Diante disto, suspeitamos que a sala de ciências tivesse, de fato, uma utilização 

limitada aos irmãos maristas que ali lecionavam. 
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Figura 19: Parte da Sala de Ciências Naturais. 

 
Fonte: Relatório de Othoniel Moura, do GSC, 1951.  
 

Nesta sala, voltada para os estudos de Ciências Naturais, existiam diversos materiais 

didáticos para aulas de ciências tais como modelos de corpo humano, pôsteres do corpo 

humano e de animais, ossos, vidrarias. Havia diversos pôsteres com imagens de animais e 

suas partes, talvez utilizados para aulas de taxonomia, além de modelos de ossos de diversas 

espécies. 

Nota-se que os pôsteres estão mais voltados para a temática de zoologia, voltados 

especificamente para animais vertebrados (em sua maior parte) e destacando para os aspectos 

anatômicos. Logo abaixo dos pôsteres e acima do armário de vidrarias, encontram-se alguns 

animais taxidermizados, que não foi possível saber se foram utilizados em aulas práticas para 

a dissecação. 

No móvel abaixo do pôster, à esquerda, e ao lado do armário de vidrarias, há objetos 

que se assemelham a rochas, conchas e fósseis. Em um destaque maior, há o armário com 

vidrarias, balanças e substâncias químicas. 

Olhar para essa imagem é perceber, de certo modo, a importância do ensino de 

ciências naquela época e que nos indica alguns aspectos: a importância dada pelo 

inspetorOthoniel, em apresentar essa fotografia no relatório; os objetos apresentados na 
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fotografia que representam as temáticas voltadas para as ciências naturais, 

predominantemente a zoologia e, em especial, o caráter anatômico, além da presença 

marcante dos objetos laboratoriais/experimentais, que demonstram a visão de ciência daquele 

período, que era naturalista. 

 

Figura 20: Segunda parte da Sala de Ciências Naturais 

 
Fonte: Relatório de Othoniel Moura do GSC, 1951.   
 

Esta imagem demonstra outro aspecto da ciência daquele período: a anatomia humana. 

Os painéis e modelos anatômicos demonstram um foco de interesse nessa área temática. 

Nestas duas fotografias vemos aquilo que Ferreira e Selles (2008) apontaram: “não 

podemos esquecer que, no início do século XX, o caráter propoedêutico e elitista do ensino 

secundário certamente aproximava as disciplinas escolares das disciplinas acadêmicas e 

científicas” (p. 48). 

É importante considerar que a imagem destas salas, organizadas especialmente para o 

registro fotográfico, foram utilizadas no relatório de inspeção do Sr. Othoniel Moura, como já 

mencionado anteriormente. Este relatório, que seria entregue à diretora do ensino secundário 

do Ministério da Educação e Saúde, deveria expressar a adequação do colégio marista aos 
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padrões de qualidade do Brasil, conforme os moldes do Colégio Pedro II. Logo, estas imagens 

deveriam apresentar a modernidade prometida nos estatutos do GSC.  

Além da fotografia da sala de Ciências Naturais também foi encontrada no relatório de 

inspeção, uma lista utilizados na referida sala. Nessa lista, constam diversos materiais, muitos 

não apresentados nas fotografias, tais como mesa de laboratório com pedra mármore, 

dispositivo para escurecer a sala, quadro negro, dinamômetros, alavancas, roldanas, entre 

outros.  

Também aparecem nessa lista um rol de materiais de experimentação tais como 

suportes universais com anéis e pinças para buretas, tripés, telas de amianto, cadinhos de 

porcelana, dissecadores, gral de porcelana, bastões de vidro, tubos de ensaio, estantes para 

tubos de ensaio, chapas de vidro, frascos de boca larga, cálices graduados, entre outros e 

reagentes diversos apresentados em imagem abaixo. 

O ex-aluno Tiburtino relatou que essas salas eram de uso dos irmãos maristas, que as 

práticas experimentais realizadas eram feitas mesmo de maneira demonstrativa. Os alunos não 

dispunham dos recursos de ensino apresentados nas salas de Ciências. 
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Figura 21: Relação de reagentes encontrados na sala de ciências do GSC. 

 
Fonte: Relatório de Othoniel Moura do GSC, 1951.  
 

A lista de materiais e reagentes utilizados na sala de ciências nos remete a uma 

estrutura organizada para a operacionalização de aulas de ciências em que a experimentação e 

a observação do mundo através de elementos concretos tais como quadros e fósseis podem ter 

sido utilizados após 1951.  

Logo, embora tradicionalmente a educação francesa tenha suas bases educacionais 

pautadas no estudo do latim e das humanidades, a presença de uma sala de ciências em uma 

instituição de caráter confessional, ainda no início do século XX, aponta para a busca pelo 

trabalho com conteúdos científicos, pela exploração da natureza, aponta para influências do 

escolanovismo neste espaço. 
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Segundo Souza (2007), junto às investigações em história das disciplinas escolares, no 

campo de estudos da leitura e escrita, surgem como fontes: os manuais didáticos, livros, 

cartilhas, cadernos, bibliotecas, periódicos, entre outros. Assim, foram analisados dois livros 

de ciências que eram utilizados nas aulas do curso ginasial do GSC, na década de 1960. Um 

dos livros, de autoria de Valdemar de Oliveira, tratava do ensino de ciências para o ginasial e 

se subdividia em duas áreas: ciências físicas e biológicas. O autor anuncia, em sua 

apresentação, que este livro é continuação da “Iniciação à ciência”.  

 
 
Figura 22: Página de apresentação do livro didático de Valdemar de Oliveira, Ciências Físicas e 
Biológicas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Tiburtino Lacerda, aluno do GSC na década de 1960.  

 
O texto do autor do livro de 1964, Valdemar de Oliveira, anuncia na apresentação da 

obra a idéia de que o período do Curso Ginasial representaria o momento de definição das 

vocações dos alunos: “(...) quando já se definem, na personalidade dos alunos, suas mais 

fortes tendências vocacionais” (p.7). A que se deve essa idéia de vocação? O ensino de 

ciências deveria explorar as vocações dos alunos?  
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Tratando da idéia de explorar vocações, lembrei-me que, segundo a senhora Magali, 

havia aulas em uma marcenaria, localizada junto ao prédio dos irmãos maristas, além de aulas 

de música. No GSC, as vocações eram desenvolvidas através desta marcenaria e aulas de 

música, que envolviam a aprendizagem de instrumentos musicais e vocalização. O professor 

Aloysio, destacou que na época em que foi aluno do GSC participou dessas atividades 

voltadas para as vocações, como a marcenaria. O mesmo afirmou que o trabalho com a 

música era realizado em classe, nas aulas de Canto Orfeônico. Ele não percebeu muita ênfase 

no ensino de Ciências, as aulas eram mais expositivas, os alunos apenas assistiam a elas e 

resolviam as atividades propostas pelo professor. Logo, a idéia de explorar vocações dos 

alunos talvez fosse mais voltada ao desenvolvimento de habilidades manuais ou relacionadas 

ao aprendizado da música. 
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 Figura 23: Plano Curricular do GSC, 1966. 

 
 Fonte: Arquivo do GSC. 

 

No Plano Curricular do GSC (1966) constam as disciplinas Português, Matemática, 

História, Ciências Físicas e Biológicas, Organização Social e Política Brasileira, Francês, 

Inglês Desenho, Instrução Religiosa e Educação Física, tal como é apresentado no livro de 

Valdemar de Barros, no qual a disciplina Ciências surge como Ciências Físicas e Biológicas. 

Percebemos que no período apontado, após o Golpe Militar de 1964 houve uma priorização 

de disciplinas científicas, pois se buscava a profissionalização dos estudantes e difusão de um 

ensino de base experimental que, inclusive foram difundidas neste período dos Ginásios 

Polivalentes no Brasil.  
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Foi encontrada na fala da professora Iêda as lembranças da construção das Escolas 

Polivalentes na Bahia que, segundo ela, investia nas vocações. Ela recordou que professores 

de Senhor do Bonfim se inscreviam para vagas nestas escolas localizadas em outros 

municípios e depois pediam transferência para um município mais próximo. De acordo com 

Iêda, a idéia dessas instituições era oferecer uma formação técnica aos alunos: 

 
[...] tudo que precisa na escola, e era pra preparar técnico, tinha técnicas 
agrícolas, técnicas comerciais, artes industriais e educação para o lar, quatro 
áreas oferecidas pelo colégio. O aluno tinha aulas teóricas pela manhã e a 
tarde eles voltavam para as aulas práticas, então eles tinham oito horas de 
trabalho por dia.  

 
A professora Iêda nos relatou que a idéia dessas escolas não era formar cientistas e sim 

técnicos. Este era um dos objetivos políticos nacionais e a implantação das escolas 

Polivalentes no país foi apenas uma das ações de modernização nacional, junto ao lançamento 

da Lei 5.694 de 1971 e da atuação do PREMEN. 

O segundo livro que foi encontrado, entre os arquivos do Tiburtino Lacerda, foi o livro 

Iniciação à Ciência de E. N. da C. Andrade e Julian Huxley, traduzido por José Reis, 

produzido pelo MEC através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira - INEP.  

A obra faz parte do Programa de Emergência do MEC. De acordo com a tese de 

Margarida Gomes (2008), livros tais como os de Andrade & Huxley, apesar de serem livros 

universitários eram utilizados nos Estados Unidos para trabalhar conteúdos de Biologia no 

ensino secundário. No Brasil, o livro “Iniciação à Ciência” de Andrade & Huxley foi utilizado 

entre 1930-1950, também, para o ensino de ciências:  

 
(...) a valorização da ciência nos livros de Andrade & Huxley, traduzidos por 
José Reis pode ser relacionada a uma contextualização pedagógica e/ou 
utilitária relacionada à concepção de ciência como empreendimento humano. 
Mesmo não sendo brasileira, mas sim uma tradução de uma obra inglesa, sua 
importância se deve ao fato de estar ligada ao Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos (INEP) e ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) 
(GOMES, 2008, p.73). 

 
De acordo com esta mesma autora, a escolha da obra para o ensino de ciências se deu 

muito mais devido a questões pedagógicas e utilitárias, tomando como base suas 

preocupações além de disciplinares, mas de introduzir uma noção inicial da ciência.  

A referida autora também explicita o envolvimento de Anísio Teixeira na época de 

tradução dessa obra. Nesse momento ele era diretor do INEP e estava envolvido com o 

movimento da Escola Nova que era baseada no pensamento de John Dewey. Anísio defendia 
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uma educação alicerçada nos interesses estudantis, na qual o aluno teria um papel ativo na 

aquisição do conhecimento (GOMES, 2008).  

Além disso, a influência de Julian Huxley no Brasil era grande na época, visto que este 

foi o primeiro diretor geral da UNESCO, em 1946. Esta agência internacional financiou ações 

reformadoras do ensino de Ciências no Brasil. 

O prefácio do livro de Andrade e Huxley nos mostra que o objetivo dos autores foi 

apresentar a ciência enquanto um corpo de conhecimento e não como disciplina, quando traz 

que 

 
O objetivo dos autores foi apresentar a ciência não como uma “disciplina 
escolar” mas como corpo vivo do conhecimento, que se infiltra em todas as 
coisas que nos cercam, quer se tratem de máquinas, dos artigos 
manufaturados ou do jôgo das fôrças naturais, que se trate da vida dos 
campos e dos mistérios de laboratório. (ANDRADE;HUXLEY, 1962) 

 
O professor Aloysio relatou que o ensino no GSC não dispensava tanta preocupação à 

área científica: 

 
Eu acredito que o ensino era mais voltado para o desenvolvimento da 
cultura, que era mais voltado para essa parte de desenvolvimento de 
habilidade do campo dos trabalhos manuais. Essa parte científica não existia 
uma ênfase, um aprofundamento nesse aspecto. Eu acho que pelo fato de ter 
sido um ensino de tradição francesa, nós sabemos que a França nessa época 
valorizava muito a cultura, então era mais o desenvolvimento cultural, não o 
lado científico, mas o lado cultural mesmo. 

 
O relato do professor Aloysio e da professora Iêda nos fornece indícios de que a 

educação oferecida no Ginásio Sagrado Coração era voltada ao desenvolvimento de 

habilidades técnicas, às questões de cunho cultural, moral e religioso. 

Compreende-se que os princípios trazidos no Ginásio Sagrado Coração pressupunham 

preparar os jovens para uma educação moral, vocacional e utilitária. Não observamos indícios 

da utilização de livros e materiais didáticos influenciada pela reforma curricular estadunidense 

no ensino de Ciências desta instituição. 

Entretanto, encontramos indícios da influência de autores ingleses e do movimento 

escolanovista no ensino do GSC, a partir da utilização do livro didático de Andrade & 

Huxley, dada a valorização da participação ativa dos alunos na realização dos experimentos 

sugeridos, que possuíam um caráter utilitário e da presença da sala de ciências. 

Foi percebido que as práticas utilizadas em sala de aula apontavam a verticalidade das 

relações entre professor e verticalidade das relações entre professor e aluno, havia uma 

preocupação com a ordem e o respeito, o que não é exclusividade da educação marista. 
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Existiam recursos didáticos disponíveis em salas especiais, mas suspeita-se que estes eram 

sub-utilizados. Mudanças não foram percebidas em relação ao trabalho com a disciplina 

escolar Ciências no GSC entre 1951 e 1969, com o que se relaciona às influências do 

movimento reformador estadunidense. 

 

5.2. A disciplina escolar Ciências no CESB 

 

Junto à fundação do CESB, em 1970, veio a responsabilidade de manter, no prédio 

dantes ocupado pelo GSC, um ensino de qualidade, porém, não mais sob os moldes maristas.  

Iêda Carvalho, uma das professoras que lecionou Ciências e Biologia nesta instituição, 

apoiada pela diretora, a professora Olga Campos de Menezes, buscou inovar o ensino destas 

disciplinas a partir de suas experiências adquiridas através dos cursos da CADES e do 

PREMEN, o que não era consenso no CESB.  

A professora Iêda atribuiu as suas iniciativas de efetivar mudanças nas suas aulas de 

Ciências a um processo de “renovação” do ensino de ciências. Para ela, os cursos oferecidos 

pelo governo federal aos professores de ciências entre as décadas de 1960 e 1970 trouxeram 

idéias “inovadoras” ao ensino. Os cursos oferecidos através da CADES, do PREMEN, do 

PROTAP, as coleções de livros de ciências para a iniciação científica dos alunos, o BSCS, os 

kits de ciências, trouxeram novas perspectivas aos professores de ciências. 

A partir da inserção de livros adaptados do BSCS e de Iniciação à Ciência, além da 

utilização de modos de ensinar voltados à investigação, a referida professora de Ciências 

buscou o conceito de modernização difundido na época, voltado à operacionalização das 

iniciativas de reformas curriculares com base na experiência estadunidense.  

 
Dr. Arlindo era o médico responsável por fazer o exame biomédico da 
Sacramentinas, então a sala dele era vizinha da minha. Ele ficava lá na sala 
dele, que tinha acesso independente, e eu na minha, e eu vi a demora de sair. 
Enquanto tinha discussão no laboratório, ele não saía. Tempos depois, eu 
vim saber que ele ficava escutando as minhas aulas encantado com a 
condução dos trabalhos. É exatamente isso, todo mundo vinha de um ensino 
onde o professor estava aqui em cima de um estrado e que o aluno nem 
perguntava.  

  
Neste fragmento de seu depoimento a professora Iêda Carvalho56 referiu-se a 

mudanças no ensino de ciências em instituições escolares de Senhor do Bonfim, durante a 

                                                           
56 Os relatos da professora Iêda Carvalho apresentados neste trabalho foram retirados das entrevistas realizadas 
dia 07 de fevereiro de 2010 e dia 20 de julho do mesmo ano. 
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década de 1970, comparando-o com o ensino de décadas anteriores, especificamente, as 

décadas de 1950 e 1960. Segundo a professora, o referido médico costumava acompanhar as 

discussões baseadas na análise de experimentos que ela desenvolvia com seus alunos nas 

aulas de Ciências em uma das escolas em que lecionou. 

Entretanto, podemos perceber que a tentativa da professora Iêda em inovar o ensino de 

Ciências em suas turmas do CESB, não se deu de maneira tão contundente, pois ela utilizava 

atividades investigativas mais simples, no espaço da própria sala de aula, além de livros 

voltados para estas práticas, pois não tinha um local específico para a realização dos 

experimentos. O poder público não disponibilizou para o CESB, na década de 1970, de 

espaço físico e recursos materiais específicos para o ensino de ciências. 

Atribuímos o sentido de mudança trazido pela professora Ieda à disposição em 

experienciar as propostas de mudanças no currículo de Ciências provindas do movimento 

reformador das décadas de 1960-1970. Esta mudança estaria associada desde à utilização dos 

materiais propostos, tais como os livros didáticos do BSCS, kits de experimentação, e 

participação nos cursos, até a reflexão acerca do modo de pensar o ensino de Ciências, a 

maneira de avaliar, planejar, se relacionar com os alunos além do papel da experimentação no 

ensino e na aprendizagem deles. 

Entretanto a proposta de “mudanças no currículo de Ciências” dependia da aceitação 

de toda comunidade escolar, pois a operacionalização das ações propostas envolvia a divisão 

da turma para aulas práticas, adoção de novos livros de ciências, utilização de laboratório 

como suporte às aulas, inclusão de discussões e trabalhos em grupo como práticas básicas de 

ensino, entre outras ações. Assim, a não aceitação da comunidade escolar dessas práticas e 

mudanças em sua cultura implicava na inviabilização da proposta. 

 
IÊDA57: - Você não tem como dar atenção a todo mundo. Então esta foi uma 
grande dificuldade. A segunda dificuldade estava exatamente em você 
conseguir que o currículo do colégio pudesse dividir – enquanto 20 alunos 
estavam na sala de aula, os outros deveriam estar fazendo outra coisa, ou 
educação física ou qualquer coisa, contanto que não estivessem os cinqüenta 
na sala de aula. E a gente não conseguiu isso. Resultado: a gente não teve o 
proveito que esperava ter. 

 
Os trabalhos de experimentação não deveriam ser desenvolvidos com toda a turma ao 

mesmo tempo, pois exigiam uma maior atenção do professor. A divisão da turma dependia da 

organização da própria administração escolar e mobilização de outro professor para ficar com 
                                                           

57 As entrevistas realizadas com a professora Iêda Carvalho datam de 18 de fevereiro de 2010 e 20 de julho de 
2010. 
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parte da turma enquanto a outra metade estivesse na aula experimental de ciências, logo, 

dependia de mudanças na cultura da escola. Porém, a professora afirma que não foi possível 

manter esta organização pedagógica nas aulas e as aulas experimentais tinham que ser 

ministrados a 50 alunos ao mesmo tempo, o que demonstra a resistência desta cultura à 

mudança. 

A professora Iêda informou que os cursos que fez através da CADES, PROTAP e 

PREMEN propiciaram o repensar de sua prática pedagógica. Os professores da Universidade 

Federal da Bahia – UFBA, que os ministravam, indicaram os livros de Iniciação Científica da 

Editora EDART, produzidos através do IBECC, via MEC, para o ensino de ciências de 

primeiro grau, além dos livros do BSCS para o ensino de Biologia, e outros livros provindos 

de projetos estadunidenses e europeus traduzidos e adaptados para o Brasil. Para ela, esses 

livros ofereciam outra perspectiva do ensinar ciências com base na utilização de questões 

problema e realização de experimentos propostos por eles. 

 

IÊDA: - Foi uma época que começou uma modificação no ensino de 
ciências. A partir daí a gente começou a ter cursos, a gente começou a 
discutir com outros professores, as experiências de cada um eram 
compartilhadas. A gente começou um movimento diferente, pois até então 
era aquela mesma história: ciências eram perguntas e respostas, livro 
didático, não tínhamos outra alternativa. A partir daí é que a gente começou 
a mudar e a gente começou a centralizar a partir das experimentações, a base 
de tudo era a experimentação que o aluno fazia, ele concluía e no final da 
aula a gente fazia um fechamento e via se houve alguma falha, se faltou 
alguma coisa, acrescentava alguma coisa que tivesse precisando. 

  

Para a professora Iêda, o uso do BSCS para o ensino de biologia foi bem interessante 

na época (década de 1970), porém as outras professoras da área que lecionavam no CESB não 

se interessaram tanto pela proposta, o que ela classifica como um modismo: “O modismo vai 

passando e surgem outros campos que às vezes são melhores e às vezes são piores e muitas 

vezes abandonam um trabalho desses que era maravilhoso.” 

A observação da professora coaduna com a idéia trazida por Chervel (1990) acerca dos 

fatores de estabilização de uma disciplina escolar. Ele coloca que o que instaura e mantém 

uma disciplina não é a lentidão ou a inércia, mas a precaução e segurança que a caracterizam. 

Assim, alguns modismos passam e outros permanecem. A estabilidade de uma disciplina 

estaria dessa maneira inscrita em sua própria história, a partir dos processos que a levariam ao 

declínio ou mudança.  

É interessante refletir com relação a como uma disciplina se transforma (CHERVEL, 

1990, p. 199) “a transformação, social e cultural, dos públicos escolares é mais que suficiente 
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para explicar o essencial dessa revolução”. Então o público escolar seria o responsável pela 

transformação do ensino, logo a própria sociedade seria então responsável por esse processo.  

Foi percebido assim que as resistências dos professores a utilização do livro do BSCS 

ao ensino de biologia, auxiliou na permanência das práticas pedagógicas.  

 
Ela se prevalece dos sucessos alcançados na formação, dos alunos, assim 
como de sua eficácia na execução das finalidades impostas. Fidelidade aos 
objetivos, métodos experimentados, progressões sem choques, manuais 
adequados e renomados, professores tanto mais experimentados quanto 
reproduzem com seus alunos a didática que os formou em seus anos de 
juventude, e sobretudo consenso da escola e da sociedade, dos professores e 
dos alunos: igualmente fatores de solidez e de perenidade para os ensinos 
escolares. (CHERVEL, 1990, p.198) 

 
A efetivação de experimentos propostos no livro do BSCS propiciou uma participação 

efetiva dos alunos nas aulas: 

 
IÊDA: - Naquele livro verde a gente chegava até outras áreas bem mais 
avançadas para a época, né? Porque a gente fazia tanta coisa, de observação 
através da sombra para medir a distância entre astros. Era um projeto 
arrojado, o segundo volume, ele não limitava. Você podia caminhar quanto 
você podia, não limitava o aluno.  Ele ia muito mais além e não tinha 
resposta pronta, ele nunca recebia resposta pronta, ele é que construía o seu 
conteúdo, de acordo com a experimentação que ele ia fazendo.  

  
A professora Iêda colocou que apesar de ter incentivado o uso dos livros do BSCS no 

CESB, no início da década de 1970, havia uma recusa dos demais professores que preferiam 

trabalhar com outros livros.  

A professora trabalhou a disciplina Biologia com esses livros e utilizou kits da editora 

EDART para trabalhar a disciplina ciências. 

 
GISELE: - O que compunha esse projeto da EDART? Os livros com os 
guias ou havia mais materiais? 
IÊDA: - Havia material de laboratório, todo material. Para se trabalhar com 
o fogo você tinha todo material para se trabalhar com esse conteúdo. Seres 
vivos? Você tinha o conteúdo do laboratório para trabalhar com ele, tudo, 
tudo. Mandava buscar em São Paulo, quando montamos o laboratório aí nós 
tínhamos todos os kits que compunham o livro. 
GISELE: - Quando vocês adquiriram esse projeto da EDART, vinha alguém 
ligado ao projeto para capacitar? 
IÊDA: - Não, só para suprir, mas aí era diretamente de São Paulo para gente, 
utilizava os guias.58 

                                                           

58 Entrevista com a Professora Iêda Carvalho em 13 de julho de 2010. 
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 A inovação do ensino de Ciências via utilização do livro didático e dos kits 

tencionou a reinvenção da própria disciplina pela professora Iêda. 

 
GISELE: - na sala, a senhora levantava questões, como era? 
IÊDA: - Questões, por exemplo, vou te falar- se soltar cai, então ia para 
janela, o aluno soltava páginas do caderno, soltava borracha, soltava lápis e 
olhava de que maneira os três caíam e tinham que concluir por quê.  Por que 
isso acontecia (...)? Essa história de perguntar por que, aí você induzindo 
qual o conceito a ser visto através de uma coisa simples que todo mundo faz. 
Tem dias que você solta o papel e o papel cai logo e tem outros dias que o 
papel vai cair numa distância enorme e o porquê disso? Outro trabalho que 
era muito feito e que era muito inquietante, porque as outras pessoas também 
sofriam quando a gente trabalhava em vida, então a gente pegava fatias de 
frutas colocava no tubo de ensaio, no outro dia era leite com mau cheiro, era 
uma dificuldade para os outros, mas tinha que fazer, porque você ia ver 
bicho de fruta, fruta é? Você já comeu uma goiaba com um bicho, de onde 
vem aquele bicho? Tinha que descobrir e para descobrir tinha que 
experimentar, então tinha que fazer a experimentação com leite, com carne 
que incomoda os outros também então a gente era sempre... (risos) 
GISELE: - Então os conteúdos eram todos trabalhados à base da 
experimentação. 
IÊDA: - Todo, todo, a gente não fazia nada sem a experimentação. Esse 
projeto todo era com experimentação.59 

 
Foi possível o trabalho com o uso da investigação no ensino no CESB através deste 

tipo de experimento, que necessita apenas de recursos simples, obtidos pela própria professora 

e alunos. A compra dos kits de experimentação não foi efetivada nesta instituição. Entretanto, 

foi possível trazer aos alunos um trabalho de aprendizagem com base em sua participação a 

partir da reflexão, do uso do raciocínio, não só através da exposição de conteúdos, mas da 

participação ativa deles no processo de ensino e aprendizagem. 

A professora Iêda se reportou à importância da professora Judith Endraus em sua 

formação docente em ciências, durante o curso do PREMEN. Esta professora teria sido 

responsável por apresentar à Iêda noções de práticas didático-pedagógicas que até então esta 

não conhecia. 

 
IÊDA: - A Judith foi maravilhosa, foi a pessoa que me abriu a cabeça para as 
matérias pedagógicas. Fez um trabalho que todo mundo que passou por 
Judith, depois de Judith, é outra pessoa. Até Judith, uma, depois de Judith, 
outra pessoa. As matérias pedagógicas eram o quê? Você ler e fazer uma 

                                                           

59 Entrevista com a Professora Iêda Carvalho em 13 de julho de 2010. 
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prova. Os professores que eu tive eram assim, lhe dando ponto, você se 
cansava de tanto escrever, perdendo tempo.  
A partir de quando eu sentei na sala de aula com Judith, a partir daí eu fui 
outra pessoa. Sobre esse respeito, de nós fazermos os trabalhos, as equipes 
recebiam o conteúdo que a gente trabalhava, terminados os trabalhos, cada 
equipe fazia sua auto-avaliação, o que é difícil. No início era uma 
dificuldade maior do mundo que a coisa mais fácil que tem é você apontar o 
erro do outro e o elogio também, a parte positiva também, mas você olhar 
para si, não era fácil não porque você sempre ta achando que você fez o bom 
– e não é assim: você deixou de fazer isso, você deixou de fazer aquilo, que 
você deixou de fazer aquilo outro.  
Então ela levou a gente, conduziu o trabalho que ela fez com a gente, sempre 
foi assim, a gente terminava de fazer o trabalho e fazia a auto-avaliação 
depois a equipe fazia enfim, todas as equipes da sala faziam a sua auto-
avaliação e a gente ia acompanhando. Terminada, ela fazia o fechamento, 
nesse fechamento ela fazia um comentário do que tinha sido certo, do que 
tava faltando ela era tão didática fora do comum, anotava a mínima coisa, a 
gente pensava que passou despercebido, que coisa nenhuma! Quando era na 
avaliação do professor olhe lá!  
Isso dá uma segurança ao professor, você aprende a lidar com a coisa, não é 
só teórica não é a pratica também você vê as falhas e o elogiar o que foi de 
bom do outro, os pontos positivos. Então tinha que fazer a auto-avaliação e a 
gente colocava no quadro os pontos positivos e os pontos negativos de todas 
as equipes. Então Judith foi aquela pessoa que marcou a vida da gente, 
quando a gente terminou o trabalho com ela, era outra pessoa. (repete a 
última frase com saudosismo, abaixando o tom de voz) 

 
As memórias da professora Iêda que remontam à professora Judith Endraus apontam 

para mudanças significativas no ensino de ciências e demonstram o alcance das contribuições 

dos cursos promovidos pelo Governo Federal junto a universidades e secretarias de educação, 

direcionados à formação de professores de ciências na segunda metade do século XX.  

A maneira carinhosa e respeitosa com a qual a professora Iêda se reporta à professora 

Judith Endraus nos faz pensar sobre o que poderia suscitar tanta emoção na rememoração de 

uma pessoa: quais seriam as contribuições à formação docente oferecidas pela professora 

Judith à professora Iêda no seu processo de licenciamento que puderam despertar tanto 

encantamento? De acordo com Iêda, além da apresentação de novas práticas didático- 

pedagógicas a indicação dos livros didáticos de Iniciação à Ciência e o BSCS teriam 

representado grande parte dessa contribuição. 

Analisado o livro Iniciação à Ciência, produzido pelo IBECC e utilizado pela referida 

professora, foi constatado que as iniciativas de reforma curricular para o ensino de ciências no 

Brasil não foram desenvolvidas apenas a partir das influências das reformas norte-americana e 
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européia, mas, antes delas, pois o IBECC, criado em 1946, já havia iniciado a produção de 

livros e materiais didáticos antes dos projetos estrangeiros serem introduzidos no Brasil. 

 
As ações governamentais de fomento nessa área de ensino foram 
intensificadas, com a criação de projetos oficiais que se mantiveram 
ininterruptos desde essa época. Nos anos 1950, o Instituto Brasileiro de 
Ciências e Cultura (IBBEC) foi o marco inicial, logo seguido pelos centros 
de ciências (nos anos 1960) e posteriormente pelo Programa de Expansão e 
melhoria do Ensino (PREMEN), nos anos 1970 e 1980. (LOPES, 
MACEDO, 2004, p.8) 

 
Trabalhar com o livro de Iniciação a Ciência do IBECC poderia significar aderir a 

novos modos de ensinar, já que o modos operandi deste divergia dos outros livros utilizados 

em décadas anteriores. As questões-problema propostas neste livro já pressupunham um papel 

mais ativo do aluno no processo de ensino-aprendizagem, já que se relacionavam a questões 

do cotidiano.  

Os livros de Iniciação à Ciências, que eram divididos em partes (primeira e segunda), 

produzidos pela editora EDART, foram comprados e utilizados pela professora Iêda, por 

indicação dos professores que ministraram cursos da CADES.  

De acordo com a anotação feita pela professora Iêda no livro, que data de 1969, este 

foi o período em que foi iniciado seu contato com a obra que foi utilizada em seu trabalho 

com a disciplina ciências, nesta época no Educandário. 

Os livros da editora EDART apresentavam o tratamento de conteúdos de ciências a 

partir da leitura de textos que suscitavam questões voltadas ao cotidiano do aluno. Além 

disso, também era proposta neste livro a realização de experimentos de ciências.  

Segundo a mesma professora, este livro trazia uma abordagem de trabalho, na qual o 

aluno tinha uma maior participação nas aulas: “a EDART dava assim muito substrato pra 

gente trabalhar e eu acho que tirei muita coisa boa de todo esse trabalho. O aluno gostava 

porque era um trabalho ativo no qual ele participava, participava com a equipe”.  

Cada livro Iniciação à Ciência era organizado por temas envolvendo elementos da 

natureza - ar, água, fogo além da vida e universo, trazia uma contextualização histórica do 

assunto a ser estudado e propostas de experimentos que muitas vezes eram simples, realizados 

com materiais de fácil acesso tais como elásticos, régua, vinagre, bicarbonato de sódio. No 

CESB a professora Iêda pode realizar experimentos envolvendo plantas, ar, papel e outros 

materiais deste tipo. 

As “novidades” trazidas para as aulas de Ciências geravam medo e certa desordem: “o 

trabalho assim um tanto difícil porque até então o aluno era um tanto passivo e quando você 
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começa um trabalho assim de movimento há certa desordem, não tem jeito de não ser” (IÊDA 

CARVALHO).  

A desordem citada por ela era positiva, mais relacionada a uma adaptação, a um novo 

jeito de participar das aulas. A passividade dos alunos, citada anteriormente, estaria assim 

relacionada ao modo de ensinar anterior a essas propostas “inovadoras” e ao papel do aluno 

naquele formato de ensino, que era praticado inclusive pela própria professora em questão. 

 

IÊDA- Outra dificuldade muito grande que a gente teve de trabalhar foi que 
nós tínhamos que pegar o aluno que já vinha sendo preparado desde a 
primeira série e a gente pegava já na quinta série para implantar tudo isso. 
Então ele não tinha visão nenhuma porque ele vinha daquela fase do 
decoreba, então você tinha que modificar as coisas, você tinha que voltar 
muito o texto do início e isso foi uma dificuldade então a gente parava de 
crescer quando a gente deveria estar avançando muito mais. O segundo grau 
já foi pegando o BS60 que era maravilhoso.  

 

A passagem do ensino “decoreba” ao ensino de ciências com ênfase na 

experimentação, na participação dos alunos nas atividades trazia então modificações na 

própria cultura escolar. As experiências iniciais da referida professora e seus alunos com as 

novas propostas de ensino de ciências dá indícios de quão importante é a aceitação dos 

professores e alunos para a renovação de uma disciplina.  

A mesma indicou que as sugestões dadas pelos professores que ministravam aulas nos 

cursos que participou, através da CADES e do PREMEN, foram essenciais às mudanças em 

sua prática. Ela apontou que antes desses professores ela ensinava de maneira diferente, 

tradicional e que posteriormente ela aprendeu como se ensinava ciências. Iêda indicou que a 

maneira tradicional de ensinar foi prevalecente naquele período.  

A professora Iêda relatou que a experiência de inovação do ensino foi difícil, mas foi 

bem aceita por seus alunos: “essas coisas marcaram muito porque era aula de desabafo, todo 

mundo brincava, porque é assim o trabalho: você tem que ver, você tem que acompanhar, 

você tem que chamar atenção do colega”. 

Deve-se enfatizar a importância do professor de ciências para a construção da 

disciplina no âmbito da escola. Chervel (1990) destaca a liberdade de articulação da escola 

como organizadora das modalidades de ensino, mas limitada pelas imposições - um dos atores 

da operacionalização das finalidades da escola seria o professor.  

                                                           
60 A professora se refere aos livros do BSCS 
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Como já considerado anteriormente, para Chervel (1990) a estabilização ou renovação 

de uma disciplina tem por fim a viabilização do ensino e os fatores de manutenção da 

estabilidade desta são mantidos através da atividade dos sucessos dos alunos, e mestres além 

do consenso da escola com a sociedade. Logo, que sejam notadas mudanças no currículo de 

ciências, nota-se que a manutenção da estrutura da disciplina depende de diversos atores da 

comunidade escolar tais como os professores, os alunos assim como auxiliares da área 

administrativa, pedagógica além de outros sujeitos que façam parte do universo da escola. 

Investigando o desenvolvimento da disciplina escolar CESB, nota-se que os fatores 

que influenciaram nesta construção não foram apenas externos, provindos do movimento 

reformista proposto em âmbito nacional, mas os sujeitos que fizeram parte da cultura de cada 

escola são determinantes na mudança ou permanência de uma disciplina. Neste caso, a 

professora Iêda buscou inovar a disciplina Ciências, mas este fato não garantiu a manutenção 

deste movimento, que se mostrou restrito. 

Outros professores de ciências foram contemporâneos à professora Iêda e, segundo o 

relato da mesma, muitos não se apropriaram das propostas oferecidas aos docentes no 

período. Logo, é imprescindível destacar o papel dos professores que operacionalizaram os 

projetos de melhoria do ensino de ciências na época, as propostas de mudança no currículo - 

mais do que sujeitos receptores de um currículo pré-estabelecido, numa perspectiva de 

racionalidade técnica, este se constituem em construtores da disciplina61 Ciências nas 

instituições escolares. 

 

                                                           
61 Termo retirado do livro de Timothy Lenoir  com tradução Alessandro Zir. “Instituindo a ciência: a produção 
cultural das disciplinas científicas”. Editora Usininos. Coleção Filosofia e ciência (2004). Neste livro Lenoir trata 
da história da construção de disciplinas científicas tais como a química orgânica e a física experimental. O autor 
faz a contextualização histórica de como essas disciplinas foram estabelecidas numa perspectiva internalista e 
externalista do fazer história, mostrando que as disciplinas científicas não são construídas apenas por cientistas 
teóricos, mas também por técnicos. Além disso, Lenoir desmistifica a ciência reificada e mostra as relações 
intrínsecas entre política, economia e sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O período compreendido em 1951 e 1970, delimitado na pesquisa que fora 

apresentada nesta dissertação, foi palco de um movimento reformador do currículo de 

ciências, não só no Brasil, mas também em outros países, como já abordado. No nosso país, 

localizamos na atuação da seção paulistana do IBECC a gênese desses movimentos, que 

promoveram políticas voltadas à formação de professores de Ciências, a realização de ações 

de divulgação científica, produção de materiais didáticos pedagógicos, como kits e ensino e 

livros didáticos. 

Esses movimentos reformadores do ensino estavam atrelados a políticas de 

modernização da sociedade brasileira, de estímulo ao desenvolvimento científico e 

tecnológico no país. Além disso, essas ações aconteceram em meio a disputas político-

educacionais, materializadas em duas frentes – uma representada pelos liberais, defensores do 

movimento escolanovista, da escola pública, gratuita, laica e de qualidade e na co-educação e 

outra frente, representada pelos católicos, defensores do ensino privado e da manutenção da 

tradição e dos princípios religiosos e no direito das famílias de escolher o tipo de educação 

ideal aos seus filhos.  

Nesta dissertação, nos deparamos com culturas escolares diversas de duas escolas 

localizadas no município de Senhor do Bonfim, na Bahia – o GSC e o CESB. Na esteira dos 

movimentos de curriculares do ensino de Ciências, a análise dessas duas culturas distintas 

colocou em evidência o desenvolvimento da disciplina escolar Ciências, funcionando num 

mesmo prédio, em períodos consecutivos e sob as propostas das duas frentes citadas 

anteriormente – o GSC representando a educação privada, de caráter confessional e o CESB, 

representado a educação pública, gratuita e laica.  

Em meio a esses dois campos de influência, acompanhamos como a disciplina 

Ciências se desenvolvia sob as regras, normas e condutas de cada uma das frentes e de que 

maneira os movimentos de reformas no ensino influenciaram nessa matéria. 

Localizamos no GSC uma cultura escolar voltada aos moldes da ordem francesa 

marista, baseada na religiosidade, o que fica evidenciado nos relatos dos professores 

entrevistados que lecionaram nessa instituição, no enunciado do ex-aluno e na organização 

dos espaços, nos objetos, na realização dos rituais e regras.  

Sendo uma escola só para meninos, particular, era de acesso aos que detinham uma 

condição financeira mais abastada, com exceção da presença de alguns bolsistas. 

Compreendemos que inicialmente, na primeira década de sua fundação, o GSC tinha apenas 
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professores maristas. Porém, devido à escassez de irmãos da ordem para o exercício da 

docência, foi necessária e inserção de professores leigos. Os professores maristas tinham a 

formação sólida provida em cursos feitos no exterior. Os professores leigos que então 

passaram a lecionar na instituição apenas tinham a formação a nível normal, no magistério. 

Esses mesmos professores não participaram de cursos promovidos através do CECIBA, 

apenas a professora Jorgina participou de cursos através da CADES e, posteriormente, quando 

já não lecionava no GSC, cursou a Licenciatura em Ciências e Matemática, via PREMEN. 

A inauguração do CESB, após a compra do prédio dos maristas pelo Governo do 

Estado da Bahia representou a transição privado-público. A cultura que foi se desenvolvendo 

nesta instituição não mais seguia as tradições maristas, mas foi voltada para a democratização 

do saber e a busca pelo ensino profissionalizante, que propiciasse a população o acesso ao 

trabalho.  

A criação do CESB se deu num período de grandes investimentos a educação 

profissional, principalmente após a criação da Lei nº 5692 em 1971 que reformou os ensinos 

de 1º e 2º graus – é importante lembrar que nesta instituição foi criado o Curso Técnico 

Comercial além de oferecido o Curso de Formação Básica. Todos esses acontecimentos 

ocorrendo paralelamente à difusão de programas de formação de professores de Ciências, 

através do PROTAP e PREMEN e isto tudo tendo como pano de fundo as disputas entre os 

caóticos, defensores do ensino privado e os liberais, defensores do ensino público. 

A partir das evidências encontradas no decorrer da pesquisa, obtivemos respostas às 

questões efetuadas no início da pesquisa. As culturas escolares pesquisadas nos deram suporte 

nesta compreensão: 

� Quais as práticas pedagógicas docentes utilizadas pelos professores de Ciências entre 

1951 e 1975?  

A disciplina Ciências era desenvolvida no GSC através da coexistência do moderno e 

do religioso. Apesar das práticas dos professores maristas serem voltadas à manutenção dos 

costumes religiosos (de todos assistirem à missa e participarem das pregações), da 

manutenção da autoridade docente (materializada na utilização do estrado sob a mesa do 

professor, na organização das carteiras em fileiras em posição abaixo do estrado, da ordem 

dos alunos levantarem à chegada do mestre ou de outras autoridades), da realização da 

avaliação baseada em exames orais e escritos, também estava presente, no ensino de Ciências, 

uma prática considerada moderna, o uso da experimentação no ensino, com base na 

demonstração.  



118 

 

Ainda que estes experimentos tenham sido realizados de maneira mais demonstrativa, 

não dialógica, sendo que o aluno era um espectador e o professor realizava a atividade, a 

presença do elemento empírico no ensino anunciava a presença da ciência moderna, além de 

influências do escolanovismo francês. 

No CESB, evidenciamos que as práticas de ensino de Ciências se baseavam em aulas 

expositivas com o uso de livros didáticos. Apesar de o prédio marista ter sido vendido com os 

objetos, estes não foram utilizados pelos professores que lecionavam no CESB. Não se teve 

notícia da presença das salas temáticas utilizadas no GSC. A influência do movimento 

reformador do currículo de Ciências se deu no CESB através da presença da professora Iêda 

na instituição, já que os demais docentes não aceitaram as mudanças propostas. 

Quando era diretora da instituição, a professora Ieda Carvalho tentou introduzir o uso 

BSCS nas aulas dos professores de Biologia, que preferiram utilizar outras obras. Quando no 

exercício da docência nas disciplinas Ciências e Biologia, a professora Iêda buscou utilizar o 

livro do BSCS na sua versão azul e o livro de Iniciação à Ciência, produzido pelo IBECC. Ela 

buscou introduzir em suas aulas, experimentos sugeridos pelas referidas obras, realizados com 

material de baixo custo e fácil acesso. Através desses experimentos simples e da observação 

de fenômenos do cotidiano a referida professora trouxe algumas práticas aprendidas em 

cursos da CADES que participou e no Curso de Licenciatura em Ciências e Matemática. 

� Quais recursos educacionais eram utilizados pelos professores de Ciências?  

Evidenciamos a presença das salas temáticas no GSC – Ciências, Geografia, Música e 

Desenho. De acordo com os relatos dos professores participantes da pesquisa, apenas os 

professores maristas tinham acesso a estas salas e seus recursos. Em suas práticas, o professor 

de Química da instituição realizava experimentos demonstrativos na sala de Ciências, 

utilizando vidrarias, reagentes e diversos instrumentos de medição, para realização de 

misturas e verificação de experimentos, como apresentado no capítulo cinco.  

Além disso, os demais professores utilizavam como recursos para o ensino: o quadro, 

o giz, cadernos e livros didáticos, muitos de origem européia (segundo relato do ex-aluno 

Tiburtino).  

No CESB, não encontramos inovação na utilização de recursos para o ensino de 

Ciências a não ser nas práticas da professora Iêda Carvalho que utilizava materiais 

encontrados no cotidiano para a realização de experimentos, tais como grãos de feijão, 

sementes, papel, etc. 

� Quais mudanças nas práticas pedagógicas docentes foram propostas no período com o 

movimento reformador do ensino de ciências ocorrido nas décadas de 1960-1970? 
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No GSC, como a maioria dos professores era marista e já tinha uma formação francesa 

não foram influenciados pelas iniciativas de reformas curriculares do ensino de ciências no 

Brasil, já que buscavam manter as tradições da ordem. Entretanto, a presença da sala de 

Ciências e de Geografia e de seus recursos voltados para o “moderno”, tais como os mapas, 

globo terrestres, instrumentos de experimentos, vidrarias etc., anunciavam o empenho da 

ordem, a trabalhar com ênfase nas disciplinas científicas, o que aponta para influências 

escolanovista francesas. 

No CESB, as iniciativas de reformas curriculares desencadeadas no referido período 

(décadas de 1960-1970) influenciaram definitivamente na prática da professora Iêda ensinar 

Ciências. De acordo com a mesma, ela passou a ter contato com os livros de Iniciação à 

Ciência e sua proposta de ensinar Ciências através da reflexão em torno de problemas 

levantados, a partir da observação de fenômenos, da realização de experimentos; passou a 

conhecer e ter contato com os kits de experimentação (isso lecionando no Educandário Nossa 

Senhora do Santíssimo Sacramento, o que se deu no mesmo período, pois no CESB ela 

realizava apenas os experimentos simples com os alunos, sem o uso dos kits); passou a 

trabalhar com os alunos em pequenos grupos, que eram orientados para refletir e discutir 

acerca das experiências propostas; deu início ao desenvolvimento de outras formas de avaliar, 

de modo mais processual, menos seletivo, e a partir daí começou a acompanhar o 

desenvolvimento individual de seus alunos, utilizando seu desempenho para rever suas 

práticas. 

� Quais as limitações encontradas pelos professores de Ciências para a melhoria na 

qualidade do ensino? 

Como no GSC não houve influências dos movimentos de reformas na disciplina 

Ciências, as limitações apontadas limitam-se ao âmbito do CESB. Através das falas da 

professora Iêda percebemos que a próprias normas e regras da cultura escolar em questão se 

impuseram como limitadores às tentativas de inovação da disciplina Ciências.  

A dificuldade de divisão das turmas de Ciências para a realização dos experimentos 

foi fator limitante nesse processo. Enquanto parte dos alunos deveria realizar as atividades 

práticas a outra parte deveria estar realizando outra atividade, o que não acontecia, e 

dificultava este tipo de trabalho. A própria tradição dos professores em se apegar a 

determinados livros didáticos e práticas arraigadas também se mostrou fator limitante, já que 

os professores de Ciências na instituição não se mostraram interessados nas práticas, recursos 

e cursos que foram apropriados pela professora Iêda.  
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É importante destacar que esses cursos (oferecidos aos professores através da CADES, 

PROTAP e PREMEN) eram realizados geralmente em outras cidades, principalmente em 

Salvador, e geralmente nas férias. Consideramos também as dificuldades encontradas no 

percurso que era feito até a capital da Bahia, em ônibus lotados, através de estradas em 

péssimo estado e os docentes tinham que abrir mão de seu período de descanso para a 

formação (como se deu com o curso de licenciatura parcelada do PREMEM que ocorria no 

período de férias e prosseguia em serviço, sem afastamento docente das atividades) - a 

motivação dos professores para estas atividades deveria partir de seu próprio interesse, o que 

muitas vezes não ocorria. Logo, percebemos o quanto o projeto de individualização do 

professor pode ser determinante na aceitação de mudanças em sua prática pedagógica. 

Enquanto que a professora Ieda se permitia participar dos cursos, experienciar os livros e 

materiais propostos, além das práticas experimentais, outros professores, que também 

poderiam tê-lo feito, não o fizeram. 

Consideramos que a disciplina escolar Ciências no GSC foi desenvolvida a partir das 

regras e moldes maristas, localizando a coexistência entre o moderno e o religioso. No CESB, 

os movimentos reformadores puderam atingir as práticas da professora Iêda, que se mostrou 

aberta a essas mudanças, o que não se deu com os demais professores. Logo, localizamos, de 

modo geral, a permanência de práticas docentes tanto no GSC quanto no CESB.  

Destacamos assim como é crucial o papel do professor no processo de 

desenvolvimento de uma disciplina, com suas escolhas podem influenciar toda a construção 

de práticas que perpassam por gerações de alunos. Focalizamos também o papel relevante da 

comunidade escolar para a conservação ou mudança de uma disciplina escolar, trazendo 

facilidades, apoio ou então empecilhos e limitação ao desenvolvimento da mesma.  

A pesquisa que culminou nesta dissertação buscou compreender o desenvolvimento da 

disciplina escolar Ciências no GSC e no CESB entre 1951 e 1975. Destacamos que 

conseguimos atingir este objetivo através do uso das fontes, relatos orais, fotografias e 

documentos que nos deram indícios indispensáveis à referida compreensão.  

A delimitação do período e do espaço não foram elementos limitantes do processo 

investigatório, mas possibilitaram a escrita deste material, que pode servir a outras pesquisas 

no âmbito da história da educação, de modo geral, ou do currículo, especificamente, com a 

história da disciplina Ciências.  

Apontamos, a partir da pesquisa, alguns desdobramentos: a possibilidade de investigar 

os programas de formação de professores de Ciências na Bahia desenvolvidos nas décadas de 

1960 e 1970, como os oferecidos pelo CECIBA e pela CADES, além do Curso de 
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Licenciatura Parcelada em Ciências e Matemática promovida via PROTAP/PREMEN e desta 

maneira buscar compreender como estas propostas influenciaram nas práticas dos professores 

de Ciências nesse período; além de investigações sobre os materiais de divulgação científica 

utilizados pelos no período, tais como os livros didáticos de iniciação à Ciência.  
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