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RESUMO 
Os cursos Stricto Sensu nas décadas de 70 e 80 provocaram um aumento significativo na 
elaboração de produções em Pesquisa em Educação. Sendo assim, esse trabalho baseia-se na 
História Cultural, principalmente no estudo da História das Disciplinas Escolares, a fim de 
investigar a finalidade e a função da disciplina Matemática no período da Reforma Francisco 
Campos como um padrão para o ensino secundário brasileiro em 1931. Os resultados dessa 
análise evidenciaram que a reforma não representava um paradigma educacional aos estudos 
secundários. Divulgaram também que os ensinamentos matemáticos presentes em seu 
currículo apresentavam-se de maneira educativa, porém de forma diferenciada segundo suas 
finalidades: preparar a mocidade aos exames dos cursos superiores e formar o homem para o 
mundo contemporâneo. 
Palavras-chave: Pesquisa em Educação, Disciplinas escolares, Matemática. 
 
 
ABSTRACT 
The Stricto Sensu courses in the 70 and 80 caused a significant increase in the development of 
productions in Research in Education. Thus, this work is based on cultural history, especially 
in the study of History of School Subjects in order to investigate the purpose and function of 
the mathematics discipline during the Reformation Francisco Campos as a standard for 
secondary education in Brazil in 1931. The results of this analysis showed that the reform was 
not an educational paradigm for secondary education. Also reported that the teachings found 
in their math curriculum presented is educational way, but differently according to their 
purposes: to prepare youth for higher education courses and examinations form the man for 
the contemporary world. 
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INTRODUÇÃO 
 

O percurso histórico da Pesquisa em Educação no Brasil encontra seus vestígios 

desde os primórdios dos anos de 1920, em trabalhos que revelavam preocupações com 

questões educacionais. Contudo, as produções e divulgações sistemáticas das pesquisas 

educacionais iniciam-se nos fins dos anos de 1930, com a criação do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) até sua institucionalização em 1970, com a 

implantação regulamentada de cursos de pós- graduação em universidades, possibilitando 

ampliação de temáticas e aperfeiçoamento metodológico em seus estudos. 

Contribuindo nas discussões que versam sobre as pesquisas produzidas em 

Educação, a palavra pesquisa é entendida segundo Gatti (2006): 

Pesquisa pode denotar desde a simples busca de informações, localização de 
textos, eventos, fatos, dados, até o uso de sofisticação metodológica e uso de 
teoria de ponta para abrir caminhos novos no conhecimento existente, e 
mesmo criação de novos métodos de investigação e estruturas de abordagem 
do real (GATTI, 2006, p.26). 

 
 

Uma pesquisa pode ser identificada através do seu tema. Se o tema central da 

pesquisa tratar sobre Educação, o enfoque será o conhecimento, pois “sem dúvida educação é 

um fato, porque se dá. Sem dúvida é um processo, porque está sempre se fazendo” (GATTI, 

2002, p.12). 

Para Severino (2001, p.52), a educação como “prática de intervenção social, é 

mediação universal das práticas de trabalho, de vida social e de cultura, práticas que, por sua 

vez, constituem as mediações da própria existência histórica dos homens” e o conhecimento 

legitima-se através das mediações que o homem necessita para a sua existência. 

Neste sentido, educação refere-se a conhecimento, “ferramenta imprescindível da 

prática educacional” (SEVERINO, 2001, p.52) e os cursos de pós-graduação em Educação 

são produtores desse conhecimento confirmando o seu compromisso com a cidadania. 

Compromisso esse marcado pela condição existencial que a qualidade de vida pode 

proporcionar as pessoas, por meio dos seus naturais produzidos pelo trabalho e bens 

simbólicos gestados pela acumulação de cultura. 

No entanto, as pesquisas em educação possuem uma vasta diversidade de 

questionamentos e em diferentes conotações, pois “pesquisar em educação significa trabalhar 

com algo relativo a seres humanos (GATTI, 2002, p.12). 

O Ministério de Educação e Cultura criado em 1938, “vai apoiar o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas que ofereçam subsídios para a política educacional” 
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(ANDRÉ, 2006, p.13). Essas pesquisas apresentavam um enfoque metodológico 

psicopedagógico e sua temática “abrangia estudos do desenvolvimento psicológico das 

crianças e adolescentes, processos de ensino e instrumentos de medida de aprendizagem”, 

mas nos meados de 1950, seu foco deslocou-se para atender às “condições culturais e 

tendências de desenvolvimento da sociedade brasileira” (GATTI, 2002, p.17). 

Contudo, com a inauguração do Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional e 

cinco Centros Regionais de Pesquisa em 1956, ambos ligados ao Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais, possibilitou a formação de pesquisadores e as pesquisas 

ainda continuavam vinculadas aos órgãos governamentais. Neste período, os temas mais 

focalizados foram à mobilidade social, os processos de socialização regionais e comunitários. 

Na década de 70, com a implantação dos cursos de pós-graduação foi possível 

uma institucionalização da pesquisa e a separação total entre o que era pesquisado na área 

educacional e as medidas governamentais4. Nesse momento, os cursos de pós-graduação nas 

áreas em Educação passam a ser implantados provocando um aumento significativo no 

impulso das pesquisas, em universidades e uma formação emergente de grupos de pesquisas. 

Isso pode ser verificado através da instalação dos cursos Stricto sensu nas 

universidades e nos centros autônomos de pesquisas nas décadas de 70 e 80, pois provocaram 

um aumento significativo na elaboração de produções, mudanças e diversificações nos temas, 

nos enfoques, nas metodologias e no contexto dos trabalhos de pesquisa. Além de ocasionar 

alguns problemas na qualidade dos trabalhos produzidos, identificados através da elaboração 

de temas, modismo, paradigmas e fragilidade metodológica atribuídos pela falta de condições 

na produção do conhecimento, que devem ser superados de modo a proporcionar maturidade, 

respeito e uma elevação do nível de qualidade das pesquisas (ANDRÉ, 2006). 

Segundo Santos (2002), as Ciências necessitaram de modificações urgentes e 

emergentes nos aspectos históricos das ciências naturais e sociais, assim como o atual 

contexto cientifico e as perspectivas para o futuro através da hegemonia de um modelo de 

racionalidade herdado desde o século XVI e consolidado no século XIX, classificado em 

dominante e totalitário. Esse modelo apresentava distinções fundamentais entre os modelos 

aristotélicos e medievais balizados nas oposições do conhecimento científico/senso comum e 

natureza/pessoa humana. Essa hegemonia trazia à tona uma crise decorrente da interatividade 

de uma série de condições teóricas e sociais, tendo como responsáveis a teoria da relatividade 

de Einstein, a mecânica quântica, o rigor matemático e os avanços nas ciências naturais. 

                                                 
4 Sobre esses questionamentos ver: André (2006) e Gatti (2002).  
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Sendo assim, foi proposto um modelo emergente estruturado num paradigma científico de 

conhecimento prudente e num paradigma social de uma vida prudente, determinado através 

das relações das ciências naturais com as ciências sociais, partindo da análise do local com o 

total, do conhecimento com as experiências e do conhecimento cientifico provido de um o 

senso comum “prático e pragmático; reproduz-se colado as trajetórias e às experiências de 

vida de um dado grupo social e nessa correspondência se afirma fiável e securizante” 

(SANTOS, 2002, p.56). 

Para Frigotto (1995, p.25), “o campo educativo constitui-se, enquanto objeto da 

produção do conhecimento e enquanto prática docente de socialização do conhecimento, no 

interior das ciências sociais”. 

Essas evoluções do conhecimento científico provêm do afastamento das ciências 

humanas e das ciências em geral do princípio positivista, já que a validação dos saberes 

efetuava-se aos mesmos resultados, sem um conhecimento objetivo, traduzido pela 

interpretação construída na mente do pesquisador e que agora o problema a ser resolvido seria 

o ponto de partida nas pesquisas (LAVILLE, 1999). 

As ciências humanas nascem na segunda metade do século XIX, de forma 

moderna na construção do saber, antes predominante nas ciências naturais. Seu surgimento 

responde “as necessidades concretas da sociedade” e “as profundas mudanças que as 

sociedades ocidentais então conhecem nos planos políticos e econômicos” (LAVILLE, 1999, 

p.51). 

Neste período, as pesquisas em ciências humanas e sociais apresentaram temas 

epistemológicos e metodológicos que serviram de base para a pesquisa qualitativa em suas 

diferentes manifestações, sugerindo outras abordagens e novos métodos (SALLES, 2005). 

Nessa perspectiva, a pesquisa em Educação apresentou um amplo debate nas 

condições e critérios das opções paradigmáticas, temáticas e metodológicas. Sendo assim, a 

presente pesquisa pretende abordar aspectos da História das Disciplinas Escolares a partir do 

aporte teórico da História da Educação, principalmente num referencial teórico-metodológico 

baseado na direção da Escola dos Annales5, cuja contribuição para História provocou 

questionamentos importantes e ampliou temáticas educacionais.  

 
A educação, enquanto se propõe a formar o cidadão para viver uma vida em 
sentido mais pleno possível de modo que possa conhecer e transformar sua 
situação social e existencial marcada pela complexidade e globalidade, 

                                                 
5 Ver Burke (1997) 
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mostra necessidade de adotar o paradigma da interdisciplinaridade (LUCK, 
1994, p.56). 

 

De acordo com Le Goff (2003, p.23), a História é entendida como a “ciência dos 

homens no tempo”, tem por base uma concepção cronológica e um progresso qualitativo, 

afastando assim de sua concepção de linear. Entre paradoxos e ambigüidades ela pode ser 

entendida como uma Ciência, promovida pelo alargamento do seu saber científico, sendo que 

“o saber da história é tanto mais confuso quanto mais o seu poder aumenta” (LE GOFF, 2003, 

p.22). Sendo assim, o homem pode modificar o fazer da História, pode reconstruí-la através 

dos avanços prodigiosos das técnicas, métodos e tratamento com os documentos tornando-a 

inteligível. 

No Brasil, a disciplina História da Educação desde vem alargando seu campo de 

pesquisa desde os anos de 1990. Tem por finalidade estudar os sujeitos e os objetos que 

contribuem para a melhor compreensão dos processos educativos do passado, segundo Lopes 

e Galvão (2001). 

Comparando o percurso investigativo dos campos de pesquisas em História da 

Educação e da História das Disciplinas Escolares, percebe-se que esse último campo de 

pesquisa tem sido negligenciado pelos ideais dos historiadores franceses, já que o campo da 

História da Educação possui um caráter redutor por não problematizar a realidade específica 

de cada disciplina de ensino. 

Essas problemáticas versam sobre sua gênese, função e finalidades, originadas no 

interior das instituições, local em que se define a aprendizagem escolar. No entanto, o campo 

de pesquisa em História da Educação se diferencia pela abordagem educacional de forma 

mais ampla. 

Sendo assim, autores como André Chervel (1990), Ivor Goodson (2001), entre 

outros, vêm investigando a História das Disciplinas de forma a contribuir para o seu 

mapeamento histórico através das cadeiras lidas, gênese, finalidades, carga horária, conteúdos 

ministrados, recrutamento de professores e alunos, compêndios adotados e sistema de 

avaliação, e que se colocam como um objeto importante no campo da História das Disciplinas 

Escolares. 

As configurações das políticas educacionais vividas em qualquer época 

identificam e faz compreender que “uma disciplina é igualmente, para nós, em qualquer 

campo que se a encontre, um modo de disciplinar o espírito, quer dizer de lhe dar os métodos 

e as regras para abordar os diferentes domínios do pensamento, do conhecimento e da arte” 

(CHERVEL, 1990, p.180). 
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Nesta direção, levou-se em consideração a compreensão que Ivor Goodson fez 

sobre os problemas da Educação nos estudos das disciplinas escolares. Nesse sentido, 

Goodson considera que “seria necessário desenvolver um campo de estudo que transformasse 

estas disciplinas em objetos centrais de investigação” (GOODSON, 2001, p.49). 

Portanto, a possibilidade de estudar uma disciplina no contexto da História da 

Educação, permite elucidar a presença dos saberes em diferentes áreas da Educação, mediante 

a análise dos seus objetos. Para tanto, os documentos estritamente oficiais não são os únicos 

para o historiador da Educação, já é possível perceber uma ampliação no conceito de objetos. 

O fato é que, uma disciplina escolar contempla um contexto sócio, cultural, 

político e econômico muito amplo, mas possui sua gênese no interior de uma instituição 

específica a partir dos agentes sociais que constituem e desenvolvem suas histórias de vida. 

Seus estudos não devem limitar-se apenas na apresentação dos conteúdos de ensino para um 

determinado fim, mas dever-se contemplar a descrição detalhada do ensino em cada etapa, 

evolução didática, mudança, dispensas e finalidades. 

No intuito de introduzir um estudo sobre problemas concernentes a educação, esse 

trabalho pretende focalizar a Reforma Francisco Campos como um padrão no ensino 

secundário brasileiro em 1931. 

Entendendo que metodologia é “o caminho e o instrumental próprios de 

abordagem da realidade” (MINAYO, 1992, p. 10), buscou-se reconstituir os principais 

movimentos e mudanças que marcaram esse contexto nas diversas fontes de informação como 

teses, dissertações, livros e artigos, além de analisar a legislação federal e estadual do ensino 

secundário. 

O ano de 1930 foi marcado por grandes transformações educacionais 

determinadas pelas reformas nacionais. Segundo Romanelli, nesta época a educação brasileira 

estava organizada em sistemas estaduais sem nenhuma política nacional de educação, o 

ensino secundário não passava apenas de cursos preparatórios de caráter propedêutico, as 

reformas elaboradas anteriormente pelo Distrito Federal eram apresentadas aos Estados como 

modelo a ser seguido, contudo sem obrigação.  Mediante a esse panorama era necessário uma 

reformulação imediata da ação do Estado em relação à educação (ROMANELLI, 2007). 

Sendo assim, nos fins de 1930, o Chefe do Governo Provisório da República dos 

Estados Unidos do Brasil Getulio Vargas preocupado com a infra-estrutura administrativa do 

seu governo criou novos Ministérios, e o da Educação e Saúde Pública existente desde o 

inicio da República foi instituído e considerado como a primeira das suas grandes realizações 
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neste período. Para esse Ministério foi nomeado Francisco Campos, que reformulou 

nacionalmente a Educação “através de uma série de decretos” (ROMANELLI, 2007, p.131). 

Para esse Ministério estava incumbido o estudo e o encaminhamento de todos os 

assuntos referentes ao ensino, bem como aqueles atrelados à saúde pública e à assistência 

hospitalar. Estabelecia também que as Instituições, Departamentos e Repartições Públicas 

atreladas de algum modo à área educacional ficariam a ele vinculados. Seu comando estava 

em mãos do Ministro Francisco Campos, possuidor de poderes amplos e controle sobre o 

setor educacional, que ao assumir ao Ministério realiza como uma de suas primeiras 

atribuições a reforma conhecida como Reforma Francisco Campos, implementada por uma 

série de decretos. 

Entre esses decretos iremos destacar a ação do Decreto 19.890 de 18 de abril de 

1931, responsável pela organização do ensino secundário e que somente será consolidado 

através do Decreto 21.241 em 4 de abril de 1932, no qual caberia ao ensino secundário “a 

finalidade educativa e a preparação dos jovens para a vida”(SOUZA, 2008, p.148). 

A Reforma de Francisco Campos organizou do ensino secundário, em dois ciclos, 

a partir de um currículo seriado, com freqüência obrigatória, ministrado por professores 

diplomados e concursados, e inspecionado oficialmente quando o estabelecimento fosse 

equiparado ao Colégio Pedro II. 

Os dois ciclos eram divididos em Fundamental com duração de 5 anos e outro 

Complementar, de 2 anos. Para ingresso nos estudos secundários era necessário fazer 

inscrição mediante requerimento, onde o candidato ou seu representante legal comprovasse 

idade de 11 anos, filiação, naturalização e residência. Além do atestado de vacinação 

antivariólica, recibo de taxa de pagamento de inscrição para prestar exame de admissão na 

segunda quinzena de fevereiro em um único estabelecimento. O exame era realizado por duas 

provas escritas uma de Português com Redação e ditado, e outra de Aritmética por Cálculo 

Elementar, e de provas orais de conhecimento sobre essas disciplinas e noções de Geografia, 

História do Brasil e Ciências Naturais. As provas eram reguladas e julgadas através do 

Departamento Nacional do Ensino. 

O Ciclo Fundamental era de caráter obrigatório, de formação básica, para o 

ingresso nas escolas superiores, seriado por cinco anos e apresentava em seu currículo as 

disciplinas Português, Francês, Inglês, Latim, Alemão, História, Geografia, Matemática, 

Ciências Físicas e Naturais, Física, Química, História Natural, Desenho e Música na 

modalidade Canto Orfeônico. 
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O Ciclo Complementar e suas matérias seguiam a opção escolhida pelo aluno, 

pois o caráter propedêutico do curso preparava os alunos em dois anos, conforme grau de 

especialização pretendido para ingresso nas Faculdades de Direito, Médicas e Engenharia. O 

seu currículo contemplava as disciplinas Inglês ou Alemão, Latim, Literatura, Geografia, 

Geofísica ou Cosmografia, História da Civilização, Matemática, Física, Química, História 

Natural, Biologia Geral, Higiene, Psicologia e Lógica, Sociologia, Noções de Economia e 

Estatística, História da Filosofia e Desenho. 

Seu programa de ensino era organizado e ministrado de acordo com a duração do 

ano letivo, do método de ensino, expedidos pelo Ministério da Educação e Saúde Pública e 

revistos, de três em três anos, por uma comissão designada pelo ministro. Além das 

disciplinas citadas, esses estabelecimentos de ensino obrigatoriamente ofereciam exercícios 

de Educação Física em todas as classes, caso contrário os militares garantiam esses 

ensinamentos. 

Os exercícios de educação física deveriam, ser realizados diariamente, com 
duração de 30 a 45 minutos, sendo aconselhada na Portaria a adoção das 
‘normas e diretrizes’ do Centro de Educação Física do Exército (HORTA, 
1994, p.66). 

 

O aluno quando admitido não poderia ter sua freqüência escolar igual ou superior 

a três quartos do total de aulas de cada série, visto que cada turma não teria menos de 20 ou 

mais de 28 horas de aula por semana, excluindo desse tempo os exercícios físicos e as aulas 

de Música.  Esse cronograma era organizado pelo diretor antes de iniciar os cursos, e 

determinava como duração de cada aula o tempo de 50 minutos, com intervalo entre as aulas 

um intervalo obrigatório de 10 minutos. 

Neste sentido, Francisco Campos reformulou o ensino secundário mediante 

distribuição mais equilibrada entre os estudos literários e científicos, além de acatar as idéias 

renovadoras de Euclides Roxo ao ensino de Matemática. 

Segundo Souza (2008), o ensino de Matemática possuía uma estrutura curricular 

de acordo com a Reforma de Campos, apresentando em cada série uma ementa de matérias 

para cada disciplina, instruções e finalidades inerentes as inovações pedagógicas. 

 

O ensino da Matemática fundamentava-se também em princípios 
pedagógicos modernos. Visando ao desenvolvimento de habilidades 
intelectuais como o rigor no raciocínio, a capacidade de resolver e agir, com 
presteza e atenção, a faculdade de compreensão e de analise das relações 
quantitativas e espaciais, o ensino da disciplina deveria acostumar o aluno à 
prática dos cálculos mentais, habituá-lo ao emprego, com segurança, das 
idéias e conceitos que estruturam o pensamento quantitativo. Para atingir tais 
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finalidades, deveriam os professores empregar métodos ativos e a resolução 
de problemas, renunciando completamente “à prática de memorização sem 
raciocínio, ao enunciado abusivo de definições e regras e ao estudo 
sistemático das demonstrações já feitas”. A unidade da matéria seria 
garantida pela noção de função desenvolvida nos conteúdos de aritmética, 
Álgebra e Geometria (SOUZA, 2008, p.158) 

 

Os ensinamentos secundários mediante a Reforma Francisco Campos 

apresentavam em seu currículo a disciplina Matemática, cuja finalidade era adaptar os jovens 

a prestarem exames aos cursos superiores. Os ensinamentos matemáticos atendiam ao 

“interesse imediato de sua utilidade e ao valor dos seus métodos”, estava de acordo com “as 

especificidades das faculdades a que se destinavam” (RIBEIRO, 2006, p.32). 

Portanto, as idéias circulavam dentro e fora do território brasileiro rumo ao 

progresso. A Reforma Francisco Campos destacou-se no contexto social da época por atingir 

profundamente a estrutura orgânica do ensino em âmbito nacional desde o ano de 1931 e as 

instituições escolares secundárias equiparadas ao Colégio Pedro II, o que na prática isso não 

ocorreu. 

A análise do processo de implementação da Reforma Francisco Campos em 

Sergipe ocorreu em 18 de novembro de 1936, através da Lei N.40, que “Institue o Curso 

Complementar no Atheneu Pedro II, a gratificação por hora supplementar no Curso 

Fundamental, crêa, o cargo de chefe de disciplina e dá outras providências (Lei N.40 de 

18/11/1936). De fato, pelo menos na lei, sua importância deu-se pela força dos Cursos 

Complementares.  

 
Art. 1º. Fica instituído no Atheneu “Pedro II” o Curso Complementar de dois 
anos, previsto no decreto federal n. 21.241, de 04 de abril de 1932, o qual 
obedecerá na sua organização regime escolar, processo didático, 
distribuição, seriação, numero de disciplinas e fiscalização às instruções 
expedidas pelo Ministério da Educação e Saúde Pública (Lei N.40 de 
18/11/1936). 

 

Sendo assim, percebeu-se que a reforma não representava um paradigma ao 

sistema nacional de Educação e sim um novo modelo educacional. A análise de sua 

implantação nos secundários brasileiros evidenciou de forma positiva, a presença dos 

ensinamentos matemáticos em seu currículo de maneira educativa, porém de forma 

diferenciada, já que o programa de ensino da disciplina Matemática contemplava as suas 

finalidades, o preparo da mocidade aos exames dos cursos superiores e a formação do homem 

segundo as exigências do mundo contemporâneo.  
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