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Resumo: 
A historiografia aponta para alguns acontecimentos ocorridos no período de 1950-1976 
atrelados a mudanças sócio-políticas e econômicas que influenciaram o processo de 
modernização do ensino de ciências e matemática no Brasil. Várias instituições escolares 
brasileiras foram incentivadas pelos projetos em prol do desenvolvimento do ensino de 
ciências no Brasil e também especificamente na Bahia. Este trabalho investigou a 
modernização do ensino de ciências e matemática durante o período de 1950-1970 no Ginásio 
Sagrado Coração, instituição escolar do município de Senhor do Bonfim, através da análise de 
relatos de ex-professores de ciências e matemática do período com vistas e contribuir para a 
história da educação da Bahia. Neste trabalho será apresentada uma análise preliminar de 
relatos de uma professora de ciências e uma de matemática que vivenciaram as reformas 
curriculares propostas para o ensino de ciências e matemática do período dado. 
Palavras-chave: Modernização do ensino; Ensino de ciências e matemática; história da 
educação na Bahia. 
 
 
Abstract: 
The historiography points to some events in  1950-1970, period coupled with socio-political 
changes and economic conditions that influenced the process of modernization of teaching 
math and science in Brazil. Several educational institutions have been encouraged by the 
Brazilian project for the development of science teaching in Brazil and specifically in Bahia. 
This study investigated the modernization of teaching math and science during the period 
1950-1970 at Sacred Heart Gym, the school institution in the city of Senhor do Bonfim, 
through analysis of reports from former teachers of science and mathematics of the period 
with views and contribute to the history of education in Bahia. This work presents a 
preliminary analysis of reports of a science teacher and a math curriculum that experienced 
the reforms proposed for teaching science and mathematics given period. 
Keywords: Modernization of education, teaching science and mathematics, history of 
education in Bahia 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ensino de ciências e matemática sofreram diversas mudanças no Brasil 

principalmente entre as décadas de 1950 e 1970. Diversos acontecimentos impulsionaram 

transformações na educação brasileira nesse período, entre eles: o processo de 

industrialização brasileiro, as repercussões da Guerra Fria, as Leis de Diretrizes e Bases – 

LDBs da educação de 1961 e 1971, a fundação dos centros de ciências.3 

A década de 1950 foi fortemente marcada pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial, 

pois o processo de industrialização desencadeado e o incentivo ao desenvolvimento científico 

e tecnológico do país contribuíram para uma alavancada do ensino de ciências: “surgiram os 

embriões dos grandes projetos curriculares. Estes alteraram os programas das disciplinas 

científicas nos Estados Unido e, posteriormente, tais modificações ocorreram também em 

países europeus, bem como em outras regiões influenciadas por essas tradicionais metrópoles 

culturais”. (Krasilchick, 1987, p. 6) 

Diversas discussões foram suscitadas acerca da necessidade de reformas no currículo 

de ciências para a formação de profissionais que colaborassem com o desenvolvimento 

científico e tecnológico em diversos países, inclusive no Brasil, foram discutidas 

principalmente pelos escolanovistas4 as propostas de reformulação do currículo de ciências a 

ser implementadas através da Lei de Diretrizes e Bases para a educação nacional. 

No Estados Unidos para atender às necessidades de mudanças no currículo foram 

organizados diversos projetos curriculares por especialistas no ensino de ciências, tais como o 

SMSG ( School Mathematics Study Group), voltado para o ensino de matemática  e o BSCS ( 

Biological Science Curriculum Study), voltado ao ensino de biologia.  

Nos EUA, ao longo dos anos 50, foram criados diversos comitês com a finalidade de 
desenvolver projetos curriculares inovadores para o ensino da matemática moderna. 
O Comitê de Matemática Escolar da Universidade de Illinois (UICSM), criado em 
1951, foi o primeiro a por em prática um projeto modernização do programa de 
matemática no nível secundário que enfatizava a precisão da linguagem, a 
aprendizagem pela descoberta e temas unificadores como as estruturas matemáticas, 
a linguagem e a teoria dos conjuntos, os sistemas de numeração e operações. Com 
financiamento da National Science Foundation (NSF), foi criado o School 
Mathematics Study Group (SMSG) na Universidade de Yale em 1958, o maior e 
mais influente projeto realizado nos EUA, que resultou na publicação de livros 
didáticos de matemática moderna para uso na high school, que tiveram também 
grande repercussão internacional, inclusive no Brasil, uma vez que foram traduzidos 
para quinze idiomas. (DIAS, 2008, p.3) 
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Dias (2008) caracteriza esse movimento de reformas no ensino da matemática como 

um movimento de “modernização dos programas escolares de ensino de matemática” tendo 

em vista os objetivos de adequação do ensino secundário ao universitário através da inclusão 

de conteúdos específicos como a teoria dos conjuntos e a álgebra. 

A reforma nos currículos estatudinenses pós Segunda Guerra Mundial não foi restrita 

aos EUA, mas influenciou o movimento em outros países: “Estes alteraram os programas das 

disciplinas cientificas nos Estados Unidos e, posteriormente, tais modificações ocorreram 

também em países europeus, bem como em ouras regiões influenciadas por essas tradicionais 

metrópoles culturais” (Krasilchik, 1987, p.6).    

No Brasil o movimento de modernização do ensino de matemática foi identificado por 

Dias (2008) também na metade do século XX após o surgimento das primeiras universidades 

e de cursos independentes de matemática, química, física, história natural, história, geografia, 

ciências sociais, filosofia e letras quando, de acordo com Dias, “os matemáticos” deixaram de 

ser relacionados aos engenheiros das Escolas Politécnicas e ganharam identidade própria.5 

Na década de 1960 a Guerra Fria contribuiu definitivamente para o incentivo ao 

desenvolvimento das ciências6. Após o lançamento do Sputnik pelos soviéticos os  

estatudinenses resolveram investir no ensino de ciências como uma maneira de preparar os 

Estados Unidos ao desenvolvimento científico e tecnológico. E além dos Estados Unidos 

investirem na educação em ciências do seu país, também influenciou instituições escolares 

brasileiras, o que ocorreu em vários estados do Brasil. Houve uma valorização do método 

científico como forma de auxiliar o aluno a pensar criticamente. 

Nessa década de 1960 houve um intenso movimento de reformulação dos currículos 

de ciências através da seleção de conteúdos e produção de materiais, o que redundou na 

criação dos centros de ciências:  

 

A avaliação realizada durante o no letivo, quando os dados e informações eram 
coletados para orientar as reformulações dos livros, demonstrou que os núcleos 
provisórios de profissionais não propiciavam a continuidade necessária para o 
trabalho. Isso implicava a criação de organizações permanentes que centralizassem a 
produção, aplicação e revisão dos materiais. (KRASILCHIK, 1987, p.11) 

 

Dias (2008) apontou os centros de ciências como difusores do movimento de 

modernização das ciências nas escolas e especificamente da “matemática moderna”, 

destacando a atuação do Centro de Ciências da Bahia, o CECIBA: 

 

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, 
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principalmente mediante a formação continuada e atualizada de professores. Lá, 
foram oferecidos cursos de matemática moderna para professores da rede estadual 
de ensino, oriundos de diversas cidades baianas, ministrados pelas professoras do 
IMF e da FF. (DIAS, 2008, p. 8) 

 
 

Em 1961 foi criada a LDB nº 4024 que implantou a reformulação dos currículos de 

ciências no Brasil através da inclusão da disciplina ciências a partir da primeira série do 

ensino ginasial e do aumento da carga horária de disciplinas como física, química e biologia 

(Krasilchik, 1987, p. 15).  Os centros de ciências foram muito importantes na implementação 

da legislação educacional, na organização de cursos para os professores e produção de 

materiais didáticos (Krasilchik, 1987, p. 15). 

O período de 1970 a 1980 de acordo com Krasilchik (1987, p. 18-19) foi voltado para 

a discussão das implicações sociais do empreendimento científico além das repercussões da 

LDB nº 5692 de 1971 que incentivou a expansão de cursos profissionalizantes a nível médio.  

Nessa mesma década o governo federal criou o PREMEN7 e continuou a investir em projetos 

das universidades e centros de ciências: “Além dos projetos curriculares, o Ministério de 

Educação e Cultura, por meio do PREMEN, apoiou a nova modalidade de licenciatura 

regulamentada pela Resolução CFE nº 30/748”. 

Entre as décadas de 1950-1970 diversos acontecimentos influenciaram o processo de 

modernização do ensino de ciências e matemática que esteve atrelado a mudanças sócio-

políticas e econômicas de cada período histórico. Várias instituições escolares brasileiras 

foram incentivadas pelos projetos em prol do desenvolvimento do ensino de ciências. Na 

Bahia Dias (2008) aponta para alguns sujeitos que participaram ativamente desse processo, 

com destaque à atuação das professoras Martha Dantas e Arlete Cerqueira Lima9 e destaca 

especificamente a necessidade de investigação histórica do processo de modernização do 

ensino da matemática na Bahia: 

 
É claro que existem outras possibilidades para a investigação histórica da 
institucionalização escolar da matemática moderna na Bahia. Por exemplo, muito 
pode ser feito com os acervos escolares de centros regionais baianos importantes, 
como Vitória da Conquista, Jequié, Ilhéus, Itabuna, Feira de Santana, Alagoinhas, 
Serrinha, Senhor do Bonfim, onde já estão sendo mobilizadas equipes de 
pesquisadores ligados às universidades estaduais baianas e organizados acervos 
documentais. Mas, uma análise mais detalhada desses casos ficará para uma 
próxima oportunidade. (DIAS, 2008, p.9) 

 

Tendo em vista a necessidade de pesquisas históricas acerca a modernização do ensino 

de ciências e matemática no interior da Bahia este trabalho pretendeu investigar esse processo 

de modernização em instituições escolares do município de Senhor do Bonfim/Bahia. Para tal 
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intento foi utilizada a história oral através de relatos de ex-professores de ciências e 

matemática de uma consagrada instituição escolar bonfinense, o Ginásio Sagrado Coração 

(GSC), que existiu no município entre as décadas de 1950 e 1970, além da análise de duas 

fotografias encontradas no prédio onde funcionou a instituição. Os relatos das professoras 

foram analisados a partir da observação dos seguintes aspectos relativos ao ensino de ciências 

e matemática: práticas docentes, relação professor-aluno, uso do livro didático e de recursos 

educacionais. 

2. MEMÓRIAS DOCENTES DO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA NO 

GSC NO PERÍODO DE 1950-1970 

 

O GSC foi uma instituição fundada e mantida por padres maristas10 no município de 

Senhor do Bonfim entre 1944 e 1971, ano em que o prédio em que funcionava foi vendido ao 

Governo do Estado da Bahia.  

Para este trabalho foram entrevistadas uma ex- professora de ciências, a senhora Ieda 

Carvalho que lecionou no GSC entre as décadas de 1960 e 1970 e a senhora Jorgina Ribeiro 

que lecionou a disciplina matemática nesta instituição entre os anos de 1964 e 1969. 

Relatando acerca das aulas ciências no GSC na década de 1950, no período em que foi 

aluna no Centro Educacional Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento11 a professora Ieda 

enfatizou: 

Eram mais expositivas...(responde sussurrando enquanto pergunto). Até final de 
sessenta, quando já começou a mudar não é? A partir de meados de sessenta a coisa 
foi abrindo mais com uma visão diferente no ensino, mas até então era aquela 
história ex cátedra, o aluno é lá e o professor aqui, foi assim, tinha até um estrado 
onde ficava a carteira do professor na parte mais alta prá ter uma visão melhor da 
sala então é esse sistema que sempre predominou. A partir daí as coisas começaram 
a mudar, começaram a mudar e graças a Deus ficou melhor e houve uma fase 
também de dificuldades porque era uma coisa pra mudar pra outra assim tão 
repentina, teve suas dificuldades e grandes, mas aos pouquinhos as coisas vão 
mudando né? Esperamos que continue a melhora. 

 

  
De acordo com a professora Ieda Carvalho houve uma mudança no ensino de ciências 

evidenciado a partir da década de 1960 através de modificações nas práticas pedagógicas para 

o ensino de ciências e na relação entre professor e aluno. Utilizando uma comparação em 

relação ao ensino de matemática que persiste atualmente em várias escolas a professora Ieda 

expõe a ineficácia da maneira de ensinar naquele período12: 

 
Eu sempre chamo atenção também, o professor, por exemplo, de matemática, o 
aluno continua tendo aversão a matemática, isso não pode existir. Então o professor 
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não está preparado para levar ao aluno aquela matemática que ele entenda. Isso é o 
que eu ouço por fora porque eu não sou professora de matemática, mas de qualquer 
maneira eu estou sempre ligada à educação, sempre acompanhando e vejo as 
dificuldades então não é ainda o professor que o aluno precisaria ter, porque o aluno 
mudou de mentalidade, não é possível se ainda ta decorando isso, decorando aquilo, 
não tem sentido, cê tem que entender, raciocinar. 

O relato de Ieda sugere que a professora tenha percebido transformações no ensino de 

ciências porém não tenha ocorrido o mesmo com o ensino da matemática – ela relaciona o 

problema da educação matemática relacionado a prática docente. 

 

A professora Ieda destacou o modelo tradicional13 utilizado nas aulas de das 

disciplinas relacionadas às ciências na década de 1950 e que ainda está estabelecido em várias 

instituições escolares brasileiras. O que foi ratificado pelo depoimento da professora Jorgina, 

mas não em relação ao ensino de matemática na década de 1950 e sim na década de 1960 

quando lecionou no GSC: 

 

De uma maneira expositiva, professor ia preparava sua aula, porque passava pelo 
diretor, não tinha coordenador de área, era o diretor do colégio que acompanhava o 
desempenho do professor, e você ... Como eu disse era aula expositiva, você 
escrevia no quadro, era um livro didático da coleção da FTD da própria congregação 
que trazia um conteúdo muito rígido precisava que você tivesse muitas bases, 
quando eu tinha dificuldade eu recorria a um professor francês, um irmão francês, o 
irmão Leon que tirava minhas dúvidas. 

 

A professora Ieda afirmou que na década de 1960 o livro didático era muito limitado, 

mas útil ao desenvolvimento do hábito da leitura: 

O professor expunha aquilo no quadro, aquilo que ele queria colocar e todo final de 
aula sempre tinha exercício escrito, nós levávamos pra casa, então o turno da manhã 
era na escola, o turno da tarde era fazendo exercício. Exercício de português e 
matemática diariamente aconteciam que de certa forma ajudava muito a leitura, 
ajudava muito a visão do mundo, dentro daquela limitação que o livro trazia. 

 

A professora Jorgina apontou a ausência de figuras nos livros de matemática: “Os 

livros didáticos era só conteúdos mesmo, figuras, ilustração nenhuma”. Às limitações 

oferecidas pelo livro didático a senhora Ieda atribuiu à própria organização estrutural, a 

ausência de figuras, etc. Quando questionada acerca da presença de figuras nos livros 

didáticos nos livros de ciências a professora Ieda replicou: 
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Não, muito pouco. A gente imaginava, pelo menos quando eu estudei, a gente 
imaginava cor, o cenário, porque na realidade o livro era muito cru, sem muita coisa 
bonita. Não tinha aqueles livros coloridos de hoje, aquelas histórias de quadrinho 
que você não precisa nem se esforçar, você já vê tudo que é que aconteceu né? 
Então o livro é completamente diferente.  

 

Acerca das práticas pedagógicas docentes para o trabalho com conteúdos específicos 

de ciências, como o estudo planeta Terra, e a professora discorreu sobre suas dificuldades em 

trabalhar esses conteúdos. 

Era tentando fazer um desenho, tentando mostrar, porque haviam esquemas também, 
nos livros, mas muito pobres. Só pra você ter uma idéia havia alunos que tinham a 
impressão “a Terra é redonda, eu moro dentro dela, então como é que o avião sai?”. 
(...). Por que a gente tinha assim, a Terra é redonda, a entrada e saída de navios eram 
as provas da redondeza da Terra, mas mesmo assim ainda alunos pensavam que 
viviam dentro do globo, era como se fosse uma bola oca e a gente vivesse dentro. 

 

A professora Ieda expôs que havia muitos problemas à compreensão dos conteúdos de 

ciências pelos alunos pela própria ausência de metodologias que possibilitassem tal feito logo 

os professores incentivavam à memorização; “Ele incentivava mais a memorizar viu? Por que 

na verdade não tinha coisas assim que pudessem provar concretamente para que você tivesse 

a dúvida esclarecida”.  A questão metodológica parece ser bem significativa nos pontos de 

vista das professoras entrevistadas. 

A professora Jorgina relatou que as práticas pedagógicas que utilizou para o ensino da 

matemática na década de 1960 foram meramente expositivas, conteúdos matemáticos 

específicos tal como a geometria e o sistema de medidas foram trabalhados através do uso do 

quadro e da verbalização: “No quadro dizia que um metro correspondia a 100 centímetros, 

dava assim uma aula expositiva como eu to dizendo não precisava de material nenhum para 

mostrar ao aluno. (...) O aluno tinha que aprender dentro da própria sala de aula”. 

Foi relatado ainda pela professora Jorgina como se estabeleciam as relações entre 

professor e alunos nas aulas de matemática: 

 
A reprovação era a coisa mais natural, eu mesma, não vou dizer fui rígida reprovei 
muito aluno... Mas quem passou na minha mão aprendeu. Não se aceitava aluno 
contar em dedo nem nada e a prova era individual. (...) A metodologia deles era 
aquela metodologia antiga, inclusive ainda havia o estrado, a mesa do professor 
ficava sobre um estrado para ficar mais alta, era o 
estrado e o birô do professor q ficavam em cima... Eu q ensinava matemática 
praticamente não usava, pois tinha que ficar na maioria das vezes no quadro. 
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Uma antiga fotografia de uma sala de aula do GSC foi encontrada com outros 

documentos no Colégio Estadual Senhor do Bonfim, prédio onde funcionou a referida 

instituição escolar, sob os cuidados da senhora Magali de Sá, antiga secretária do GSC. 

Podemos observar na imagem a disposição da mesa do professor sobre uma superfície mais 

alta, confirmando o que foi relatado pela professora Jorgina acerca da postura superior dos 

docentes em relação aos alunos. Além disso, podemos observar a cruz que se relaciona com o 

caráter confessional da instituição. A iluminação, a estrutura e disposição da mobília 

sugestionam um ambiente religioso. 

 

Sala de aula do GSC – 1951 

A professora Ieda destacou que a partir da década de 1970 o ensino de ciências passou 

por transformações resultantes de um projeto pedagógico de incentivo ao ensino de ciências, o 

projeto da EDART14. 

Na época de 70 é que a gente começou a fazer cursos, a gente começou a descobrir 
outra maneira de trabalhar com ciências, que não era a anterior. E aí começamos a 
fazer trabalhos experimentais , é...trabalhar em laboratórios, coisa que a gente só via 
muito pouco, muito pouco mesmo. E o ensino começou a mudar e inclusive nós 
fizemos parte de um projeto da EDART, que a gente aplicou, que era um projeto 
maravilhoso, a quem fale das fontes dos Estados Unidos, mas na verdade esse 
projeto era originário dos Estados Unidos mas ele teve uma repercussão muito 
grande na época, no ensino e a EDART dava assim muito substrato pra gente 
trabalhar e eu acho que tirei muita coisa boa de todo esse trabalho15. 
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De acordo com a professora Ieda Carvalho a implantação do projeto da EDART se deu 

de maneira mais concreta em outra instituição escolar e que trabalhou na década de 197016, o 

Centro Educacional Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, conhecido como Colégio 

Sacramentinas em alusão às irmãs sacramentinas que o fundaram. Em relação ao uso de 

materiais práticos e da sala de ciências do GSC ela afirmou que: 

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 que para manuseio. A não ser nas aulas de química quando tinha 
alguma experiência que o professor fazia a demonstração, as somente o professor, o 
aluno ainda não tinha acesso a esse material, do meu conhecimento, a não ser que 
tenha sido anteriormente.  

 

A sala de ciências do GSC foi utilizada como um laboratório didático para o ensino de 

ciências. Lá haviam diversos materiais utilizados na realização de experimentos tais como 

reagentes e vidrarias além de modelos de partes do corpo humano, pôsteres e outros objetos. 

A professora Jorgina destacou inclusive que essa sala de ciências era utilizada até a década de 

1970 principalmente pelos professores de química, nesse período praticamente não havia 

aulas de ciências nesse ambiente. 

 

Sala de ciências do GSC 1951 

A professora Jorgina não se recordou do projeto da EDART, apesar de ter trabalhado 

contemporaneamente à professora Ieda no GSC. Em relação às suas lembranças do ensino de 
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ciências no período em que lecionou matemática e da existência da sala de ciências no GSC 

disse que: 

Tinha essa sala, ainda existe essa sala que era um laboratório c tudo e uma biblioteca 
tinha. Usava o professor Estrela que era professor de ciências na época, era dentista 
ele levava os alunos p fazer experiência, mas o na aula de ciências, mas na aula de 
matemática não. (...) O professor mesmo é q fazia, usava as provetas as substâncias 
químicas, explicava, muitas vezes o aluno fazia relatório daquelas experiências...  

Esses dois depoimentos acerca da realização de experimentos nas aulas de ciências do 

GSC nos dá indícios que esta era realizada de maneira expositiva, cabendo aos alunos apenas 

a observação, além de estar mais relacionada às aulas de química que da disciplina ciências. 

De acordo com o relato da professora Ieda podemos inserir que o projeto da EDART trouxe 

uma perspectiva diferenciada de realização de experimentos de ciências, com a participação 

ativa do aluno. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho pôde investigar parcialmente o ensino de ciências e matemática no 

GSC segundo os olhares de duas professoras, uma professora de ciências e outra de 

matemática, no período compreendido entre 1950-1970, que de acordo com a historiografia 

foi marcado por diversas reformas no ensino de ciências e matemática.   

De acordo com a professora de matemática, a senhora Jorgina não foram apontadas 

mudanças no seu ensino, pelo menos até 1969, ano em que deixou de lecionar no GSC, as 

aulas foram dadas de maneira meramente expositiva, o aluno se constituía um espectador do 

processo de ensino. 

Entretanto, apesar de ter relatado que durante as décadas de 1950-1960 o ensino de 

ciências ter sido realizado também de maneira expositiva a professora Ieda Carvalho apontou 

transformações provindas do projeto da EDART, que foi instituído no GSC em fins da década 

de 1960 e início de 1970. Segundo relatos da professora Ieda o projeto da EDART trouxe uma 

renovação no ensino de ciências já que propôs práticas pedagógicas em que o aluno passou a 

ser ativo no processo de aquisição do conhecimento através de realização de experimentos, da 

discussão em grupo e inclusive da auto-avaliação.  

Acredito ser necessário dar continuidade às investigações acerca do ensino de ciências 

e matemática principalmente na década de 1970 de modo a verificar quais foram as mudanças 

propostas pelo projeto da EDART a essas duas áreas do saber. 
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