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Resumo

Este artigo analisa algumas produções que versam sobre a História do Ensino de Ciências no Brasil e em
Sergipe nos estabelecimentos de ensino secundário Colégio Pedro II e Atheneu Sergipense. Para tanto,
trata-se de uma pesquisa bibliográfica que estudou duas teses de doutoramento e determinados textos que
abordam a História do Ensino de Ciências assim como a História das Disciplinas Escolares. Portanto, os
resultados desta pesquisa divulgaram que a constituição do campo histórico e científico para o estudo de
Ciências no Colégio Pedro II não constituiu um paradigma para o ensino secundário, visto que em Sergipe os
estudos desse campo contemplavam uma historiografia de uma instituição específica, já que cada estudo
possui suas especificidades regionais e singularidades institucionais.
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Abstract

This article examines some productions that deal with the History of Science Teaching in Brazil and Sergipe in
secondary schools Colégio Pedro II and Atheneu Sergipense. To do so, it is a literature that studied two
doctoral theses and certain texts that address the History of the Teaching of Science and the History of School
Subjects. Therefore, the results of this survey reported that the constitution of historical and scientific field to
study in the College of Sciences Pedro II was not a paradigm for secondary education, whereas in Sergipe
studies of this field envisaged a historiography of a particular institution has that each study has its specific
regional and institutional peculiarities.
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Ao comparar 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
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problematizar a realidade específica de cada disciplina de ensino. Para Chervel (1990), as disciplinas escolares
são irredutíveis por constitui problemáticas ao pesquisador nas suas investigações. Essas problemáticas
versam sobre sua gênese, função e finalidades, originadas no interior das instituições, local que define a
aprendizagem escolar. No entanto, o campo de pesquisa em História da Educação se diferencia pela
abordagem educacional de forma mais ampla.

Enquanto se recusa a reconhecer a realidade especifica das disciplinas de ensino, o
sistema escolar não merece, de fato, outro tratamento por arte do historiador: ele
não é mais do que uma instituição particular que recebe e põe em contato dois tipos
de população, e onde, de acordo com tal política educacional ou tal orientação
pedagógica, ele “ensina” um certo número de matérias da qual a natureza não é de
modo algum problemática ( CHERVEL, 1990, p. 183).

Sendo assim, autores como Chervel (1990), Goodson (2001), Gatti Júnior (2002) 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.

Mais recentemente, tem-se manifestado uma tendência, entre os docentes, favor de
uma história de sua própria disciplina: Dos conteúdos do ensino, tais como são dados
nos programas, o interesse então evoluiu sensivelmente para a visão mais global do
problema, associando-se as ordens do legislador ou das autoridades ministeriais ou
hierárquicas à realidade concreta do ensino dos estabelecimentos, e, algumas vezes,
até mesmo às produções escritas dos alunos (CHERVEL, 1990, p. 177).

As produções historiográficas das instituições escolares, realizadas por historiadores da educação, permitem e
ampliam oportunidades aos pesquisadores nos estudos de uma disciplina escolar, ao mesmo tempo em que
identificam o tempo e espaço das práticas escolares, de modo a compreender sua estrutura e organização.

A história das disciplinas escolares não deve, entretanto ser considerada como uma
parte negligenciada da história do ensino que, depois de corrigida, viria a lhe
acrescentar alguns capítulos. Pois não se trata em preencher uma lacuna na
pesquisa. O que está em questão é a própria concepção da história do ensino
(CHERVEL, 1990, p. 183).

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).

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. O ponto de partida consistiria em
procurar as origens da escolarização, enquanto construção social, e analisar as
razões, emergência e subseqüentemente institucionalização das disciplinas escolares
(GOODSON, 2001, p. 49).
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Sendo assim, este artigo analisa algumas produções que versam sobre a História do Ensino de Ciências no
Brasil e em Sergipe nos estabelecimentos de ensino secundário Colégio Pedro II e Atheneu Sergipense.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que estudou duas teses de doutoramento e determinados textos que
abordavam tanto a História do Ensino de Ciências assim como a História das Disciplinas Escolares.

O processo de constituição do campo de pesquisa concernente a História do Ensino de Ciências no Brasil
refere-se ao ano de 1950, de acordo com Mirian Krasilchik na sua tese intitulada O professor e o currículo das
ciências defendida em 1987, e que ainda serve de referência nas pesquisas que contemplam a abordagem
histórica desse ensino. Segundo Aires (2006), a hegemonia do marco temporal do surgimento do Ensino de
Ciências é verdadeira, porém parcial, levando-se em consideração estudos em instituições e regiões
especificas.

[...] essas diferenças entre uma história do Ensino de Ciências que se tornou
hegemônica e as histórias que foram sendo construídas em instituições específicas,
corroboram minha hipótese de que a história hegemônica é verdadeira, porem
parcial, deixando clara a necessidade de pesquisas no lócus de construção das
disciplinas, para que, a partir dos resultados dessas pesquisas, se possam
acrescentar novos elementos, ou até mesmo ser modificada a compressão que se
tem sobre alguns aspectos da construção histórica do Ensino de Ciências no Brasil
(AIRES, 2006, p. 50).

Nessa perspectiva, Karl Lorenz também contribuiu de forma empírica nesse campo de pesquisa com diversas
publicações de artigos, algumas vezes em co-autoria com Vilma Barra e Ariclê Vechia para o Ensino de
Ciências no Colégio Pedro II, visto que esse estabelecimento de ensino deveria servir como modelo para o
ensino secundário em todo território brasileiro.

Em parceria com Ariclê Vechia, Lorenz publica uma série de trabalhos que investigavam a História da
Educação e do Ensino de Ciências no Brasil nos séculos XIX e XX. Seus trabalhos eram produtos do artigo de
1982, que versava sobre o estudo do Perfil histórico do desenvolvimento de ciências no currículo da escola
secundária de 1901 a 1971. Este estudo estava baseado na análise de grades curriculares do Colégio Pedro II,
principalmente no desenvolvimento da área das Ciências quanto ao número de disciplinas, quantidade de
vezes que a disciplina parecia na seriação do currículo, o grau de importância dado a cada disciplina no
conjunto curricular entre outros aspectos. Para tanto, os autores concluíram que depois das Humanidades, as
disciplinas da área de Ciências foram bem representadas nos currículos secundários no período analisado,
sendo que o aumento de suas horas aula diminuía o número de horas do estudo das Humanidades, já que
essas duas áreas estavam interligadas nos currículos do Colégio Pedro II (AIRES, 2006).

Em outro artigo intitulado Estudo sumário das ciências no currículo da escola secundária brasileira:
1838-1971, publicado no ano de 1986, esses dois autores analisaram a evolução do Ensino de Ciências nos
secundários brasileiros durante os séculos XIX e XX. Dos 26 currículos analisados foram localizadas 14
disciplinas da área de Ciências apresentadas em poucos currículos (Zoologia Fisiológica, Geofísica,
Meteorologia e Mecânica); em diversos currículos de forma irregular (Ciências físicas e Naturais, Higiene,
Biologia e Cosmografia) e em todos os currículos (Zoologia, Botânica, Mineralogia, Geologia, Física e
Química). As disciplinas apresentadas em todos os currículos divulgavam a estabilidade da área das Ciências
no ensino secundário no Brasil, e que conseqüentemente configurou-se na segunda área de conhecimento de
maior relevância após as Humanidades (AIRES, 2006).

Nesse mesmo ano, Lorenz publica juntamente com Vilma Barra outro artigo sobre a produção de materiais
didáticos de Ciências no Brasil no período de 1950 a 1980, levando em consideração os livros didáticos
utilizados no período anterior a 1950, argumentando que eles foram publicados pelos melhores cientistas e
educadores franceses (AIRES, 2006).
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Em um artigo que Lorenz escreveu sozinho sobre o Ensino de Ciências em 1986, intitulado Os livros didáticos
e o ensino de ciências na escola secundaria brasileira no século XIX permitiu inúmeras contribuições para esse
campo de pesquisa mediante identificação dos livros didáticos que foram utilizados no Colégio Pedro II no
período de 1838 a 1900. Os resultados dessa análise divulgaram que durante esse período foram
implementados nesse estabelecimento de ensino treze currículos, sendo doze deles produtos das reformas
educacionais que proporcionaram algumas alterações nas disciplinas e nos programas de ensino. Sete desses
programas traziam informações sobre o número, tipo, organização das disciplinas e referências de autores,
apostilas e livros adotados (AIRES, 2006).

Nessa pesquisa Lorenz dividiu os livros encontrados em dois conjuntos: um referente à primeira e outro a
segunda metade do século XIX. Na primeira metade, os livros apontavam a normatização do ensino
ministrado no Imperial Colégio Pedro II, de acordo com o Regulamento de 31 de janeiro de 1838. O colégio
funcionava no Rio de Janeiro, sua função era promover a boa educação para os filhos dos nobres e
funcionários da Corte, além de servir de modelo aos demais estabelecimentos de ensino existentes nas
Províncias. Nesse Regulamento os livros a serem adotados não foram indicados, porém Lorenz localizou na
obra de Escragnolle Doria indicações de alguns livros que provavelmente foram utilizados no Pedro II. Mas,
com a Reforma de Couto Ferraz por meio da Portaria de janeiro de 1856, todos os livros nela indicados eram
franceses que traziam a realidade européia (AIRES, 2006).

Em 1858, o contexto do Pedro II tornou-se mais tradicional e a área das Ciências enfatizava as características
naturais do Brasil fazendo-se necessário algumas publicações nacionais. Emilio Joaquim da Silva Maia,
bacharel em Filosofia Natural pela Universidade de Coimbra e doutor em Medicina pela Faculdade de Paris,
produziu neste período compêndios para a disciplina História Natural, destacando a fauna e a flora brasileira,
preocupava-se com a questão didática na apresentação e organização dos conteúdos visando à modernização
dos estudos de História Natural e Ciências Físicas (AIRES, 2006).

Os livros didáticos que reportavam a segunda metade do século XIX, após o ano de 1857 até 1899,
divulgavam a ocorrência de nove Reformas de Ensino no Colégio Pedro II. Entre as Reformas de Souza Ramos
em 1862 até a de Benjamin Constant em 1890, o Ensino de Ciências manteve nas últimas séries sete
disciplinas das Ciências Físicas e Naturais do programa anterior, sofrendo assim pouca variação. Lorenz
considerou como melhor análise dos currículos o período de 1876 a 1899, devido às dificuldades de
localização dos currículos daquelas Reformas. Nesse período o ensino de Ciências era constituído pelas
disciplinas de Química, Física, Mecânica, Astronomia ou Cosmografia e História Natural. As duas primeiras
disciplinas eram aplicadas no mesmo ano, em aulas alternadas durante a semana (AIRES, 2006).

O livro Notions génerales de physique de méteologie à l’usage de La et jeunesse, autoria de Claude Matthias
Pouillet, membro da Academia Francesa de Ciência , foi indicado para a disciplina de Física. Mas, no ano de
1881 essa obra foi substituída por Traité élémentaire de physique expérimentale et apliqée de autoria de
Adolphe Ganot, no qual permaneceu até a Reforma de Benjamin Constant. Na ampliação de sua 17ª edição
desse livro acrescentaram em seu conteúdo experiências práticas e informações sobre matérias e
instrumentos, sendo substituído em 1898 por outra obra de Ganot. Os livros adotados para o ensino de
Química foram o de Edmond Jean Joseph Langlebert, médico Francês preocupado com a melhoria do ensino
preparatório das Ciências Físicas e Naturais da França. No entanto, o livro de João Martins Teixeira intitulado
Noções de Química Geral foi adotado em 1873, enquanto Leçons élementaires de chimie moderne de Adolfe
Wurtz foi adotado em 1868, e no ano de 1898 após a Reforma de Benjamin Constant adotou-se Chimica de
Engel. A disciplina de Comosgrafia utilizou o livro brasileiro Elementos de geografia moderna e comosgrafia de
Pedro José de Abreu (AIRES, 2006).

Desde a fundação do Colégio Pedro II a área das Ciências que sempre ocupou lugar de destaque foi a História
Natural, constituída pelos estudos de Zoologia, Botânica, Geologia e Mineralogia que já se fazia uso de
produções brasileiras no estudo da fauna, flora e minerais. O texto Premiéres notions d’historie naturelle fazia
parte do Cours complet d’enseignement insdutriel escrito por Felix Hement no ano de 1858, sendo sugerido
como um dos primeiros textos para o estudo da Zoologia e Botânica. Sua substituição ocorreu no ano de

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_historia_do_ensino_de_ciencias_no_colegio_pedro_ii_e_no_atheneu.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



1876, através da obra de Laglebert intitulada Manuel de I’historie Naturelle, sendo que essas disciplinas foram
tratadas em textos separados no final do século. A disciplina de Geologia teve como livro didático a obra
Histoire Naturelle de Langlebert em 1876, nos anos seguintes foram indicados livros Botanique e Géologie e
Geologia, de autoria de Paul Gervais e Lapparent respectivamente. Para a disciplina de Mineralogia adotou-se
o volume Minéraloge da obra Notions élementaires d’histoire naturelles do professor Gabriel Delafosse, da
Faculdade de Ciências de Paris. Em 1881, foi incluído no currículo das Ciências do Colégio Pedro II, a
disciplina Higiene, sendo Précis d’hygiéne publique et sociale do médico francês Jean Eugene Lacassagne o
livro adotado para seu estudo (AIRES, 2006).

Portanto, verificou-se que nos estudos das análises dos currículos do Colégio Pedro II elaborado por Lorenz
para o Ensino das Ciências, os livros didáticos adotados até o final dos oitocentos em sua grande maioria
eram franceses, dos quais muito deles permaneceram no ambiente escolar do Pedro II até o inicio do século
XX.

Segundo Aires (2006), a normatização do currículo do Colégio Pedro II nos demais estabelecimentos de
ensino secundário distribuídos nas Províncias brasileiras não ocorreu na prática considerando que “a história
do Ensino de Ciências que ocorreu no Colégio Pedro II pode ser considerada como a história de ‘uma história
de uma instituição de secundário específica’ e não como a história do Ensino de Ciências do ensino secundário
brasileiro” (AIRES, 2006, p. 59).

Quando estudei o campo de Ena mesma direção seguiu a tese de Eva Maria Siqueira Alves (2005), ao analisar
um estabelecimento secundário sergipano O Atheneu Sergipense: uma casa de educação literária examinada
segundo planos de estudos (1870-1908). Nesta obra a autora identificou e organizou através dos Planos de
Estudos as cadeiras lecionadas de acordo com as cargas horárias, compêndios adotados e professores
ministrantes, localizados em diferentes peças documentais, inclusive para o ensino das Ciências Físicas,
Químicas e Naturais. Esse estabelecimento de ensino deveria ser equiparado ao Colégio Pedro II, no qual não
ocorreu na prática segundo análise dessa obra.

Em 24 de outubro de 1870, vislumbrava no cenário sergipano o Atheneu Sergipense. Sua finalidade era
ministrar o ensino secundário, de caráter literário e cientifico, de modo a proporcionar a mocidade subsídios
para a matrícula nos cursos superiores, como também para desempenhar variadas funções na sociedade
através dos cursos de Humanidades, realizado em quatro anos e o Normal em dois anos. No entendimento de
Alves (2005), “As ciências deveriam, pois, compor o conjunto dos saberes estudados para a formação do
homem cientificamente preparado” (ALVES, 2005, p. 114), no entanto o período em que o Atheneu
Sergipense foi criado, a ênfase estava voltada para as Humanidades.

Neste contexto, o Ensino das Ciências nos secundários em Sergipe esteve presente nos anos de 1882 a 1883,
com carga horária de uma hora de aula nas cadeiras de Ciências Físicas e Naturais, sendo extinta e através
do Decreto de 14 de março de 1890 voltou a compor o currículo das disciplinas do Atheneu. Para professor
vitalício nomeou-se em 1882, mediante concurso o médico Daniel Campos para as cadeiras Elementos de
Sciencias Physicas e Naturaes, Ellemantos de Pysiologia e Hygiene (ALVES, 2005).

Em 1892, o curso de Humanidades do Atheneu Sergipense, com seis de duração, apresentava em seu
conjunto das cadeiras a de Ciências Físicas e Naturais, ministradas no último ano do curso, no qual abordava
as matérias de Física e Química, Noções de Mineralogia e Geologia, Zoologia, Higiene e Biologia e principais
noções. Suas aulas eram ministradas no período das 10 às 11 horas da amanhã, nas segundas, quartas e
sextas. A cadeira de Ciências Físicas e Naturais fazia parte das matérias dos estudos do terceiro ano do curso
Normal com os mesmos conteúdos. No ano de 1994, a carga horária dessa cadeira ampliou-se e a mesma
passa a ser lida diariamente no curso de Humanidades. Ainda Alves (2005) nos diz que essa cadeira sofreu as
seguintes transformações:

Conforme o Decreto 231, de 9 de julho de 1897, sete passaram a ser os anos do
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curso integral do Atheneu Sergipense , com as cadeiras de ‘ Sciencias Naturaes,
compreendendo Biologia e Chimica e Physica’ apontando para uma inicial separação
de programas. Destaque-se que é a partir dessa legislação que é expressa a
denominação ‘Física e Química’.

Mandava o decreto 351, de 9 de junho de 1899, que as aulas de Elementos de
Química e Física, com seis horas de duração fizessem parte do rol das cadeiras do 5º
ano do curso Integral do Atheneu Sergipense, sendo com duas horas semanais
ministradas também no 6º ano. A História Natural do 6º ano apresentava uma carga
horária de 8 horas semanais. No ano de 1904, entretanto, as cadeiras de Química e
Física e de História Natural foram ministradas apenas no 5º ano, reduzindo-se desta
forma a carga horária destinada aos seus ensinamentos (ALVES, 2005, p. 117-118).

Os compêndios adotados na cadeira de Ciências Físicas e Naturais se apropriaram para o estudo de Química
na obra de João Martins Teixeira e no aprendizado de Física e de História Natural a obra de Edmond Jean
Langlebert. Os compêndios adotados eram os mesmos do Pedro II, porém sua aplicação no cenário dos
secundários sergipano se deu em períodos tardios levando em consideração a presença desse campo de
ensino em 1882. Em outras palavras, a História do Ensino de Ciências não representou um paradigma para o
Atheneu Sergipense, uma vez que esta instituição possuía suas especificidades e necessidades regionais.

Essa compreensão me fez perceber que, uma disciplina escolar contempla um contexto sócio, cultural, político
e econômico muito amplo, mas possui sua gênese no interior de uma instituição especifica 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.

Os esforços interpretativos contidos no desenvolvimento de investigações afeitas ao
campo das instituições educacionais e mesmo ao campo da história das disciplinas
escolares são a ponta-de-lança da possibilidade da escrita de uma nova história da
educação brasileira, capaz de levar em conta as especificidades regionais e as
singularidades locais e institucionais, ancorada, agora, em um conjunto de estudos
monográficos rigorosos e criteriosos, elaborados paulatinamente nas diversas regiões
brasileiras (GATTI JÚNIOR, 2002, p. 21).

De acordo com Vasconcelos (2005), a importância da questão educacional no Brasil durante os oitocentos
sofreu influências das idéias européias na construção de sua nacionalidade. Seus dirigentes idealizavam sua
constituição e a afirmação de Estado Imperial priorizando a centralização das decisões e ações, entre elas as
educacionais. Para tanto, a escola formal foi instituída, seja ela estatal ou particular, afirmando seu estatuto
de posturas e possibilidades, apropriando-se da educação ministrada nas casas dos professores consolidando
o seu espaço de educação. Sendo assim, os professores assumiam o papel de agentes do governo na
formação do cidadão a fim de fundamentar uma cultura de pertencimento à civilização ocidental. A cidade do
Rio de Janeiro, município da Corte, representava o centro formador de estilo e de novos hábitos sociais,
principalmente com a presença da elite. Essas famílias matriculavam seus filhos no Imperial Colégio Pedro II,
uma agência educacional formadora de grupos de indivíduos constituída por dirigentes imperiais e formadores
de opinião (ANDRADE, 1999).

Nas palavras de Azevedo (1996), o Decreto de 2 de dezembro de 1837, aniversário natalício do jovem
imperador, estabeleceu a criação de um instituto secundário intitulado Colégio Pedro II, que servisse de
modelo oficial para o Município da Corte e para as províncias. No entanto, a inauguração só ocorreu no dia 25
de março de 1838. O Art. 3° desse decreto estabelecia os ensinamentos das Línguas latinas, grega, francesa
e inglesa, Retórica e aos princípios de Geografia, História, Filosofia, Zoologia, Mineralogia, Botânica, Química,

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_historia_do_ensino_de_ciencias_no_colegio_pedro_ii_e_no_atheneu.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Física, Álgebra, Geometria e Astronomia. No mesmo ano através do Decreto nº. 8, de 31 de janeiro,
conferiu-se o grau de Bacharel em Letras, “permitindo aos alunos o acesso ao curso superior, nas academias
então existentes, sem a prestação de exames” (ARAÚJO, 2004, p. 42).

No dia 5 de fevereiro de 1838, foi nomeado o primeiro Reitor do Colégio Pedro II, D. Frei Antonio de Arriba,
que em 25 de março recebeu das mãos do ministro Bernardo de Vasconcelos o regulamento do Colégio. Nele
estava escrito que para admissão dos alunos se fazia necessário um exame, no qual exigia dos candidatos
uma idade mínima de 10 a 11 anos, domínio da leitura e escrita, conhecimentos de doutrina cristã, gramática,
aritmética e operações decimais de pesos e medidas. Para classificar e limitar os candidatos na seleção
exigia-se que os mesmos fossem cristãos e que dispusessem de tempo integral. Além dos exames, os
candidatos aprovados deveriam pagar ao Pedro II uma anuidade, já que esse colégio deixava de ser gratuito
voltado aos pobres e tornou-se uma instituição paga, destinada a elite (ARAÚJO, 2004).

Seu ensino era graduado, variava entre 6 a 8 séries, de acordo com os graus crescentes de dificuldade, sendo
as aulas dispostas em ordem decrescente, da 8ª para a 1ª aula, segundo o modelo Ratio Studiorum. O termo
aula correspondia a um bloco de matérias, empregado como grau de ensino, e não como ano letivo, portanto
os estudos poderiam ser concluídos em cinco anos. O método simultâneo constituía um diferencial ao ensino
ministrado por esse colégio, pois permitia a transmissão de diversas informações em um curto espaço de
tempo.

Suas classes deveriam conter um numero de 30 a 35 alunos, com a mesma faixa etária, o mesmo seria para
os dormitórios, no caso de internato, e no refeitório, já que cada classe possuía sua mesa própria. Estimulado
por um sistema de premiação, os professores separavam os alunos entre os mais hábeis e menos hábeis para
organizar suas classes, na qual os homenageavam em solenidades anuais. Em suas classes havia um banco
de honra, “um lugar especial na sala de aula para aqueles que se destacassem no concurso de lugares, que
consistia em um concurso de redação realizado mensalmente na presença do professor” (ARAÚJO, 2004,
p.44).

Para tanto, seu estudos enfatizavam as humanidades, o que não significava uma ausência das Ciências,
mesmo que de caráter enciclopédico seu ensino despertava constante atenção durante as reformas que
ocorreram na instituição. Segundo análise de Teixeira, autor citado em Araújo (2004), os anos 1838 a 1889
sofreram “ao longo de muitas mudanças, as matérias cientificas atingem, em média, 47,8% do total,
igualando-se rigorosamente aos 47,8% das literárias, reservando apenas 1,3% para as matérias religiosas e
3% para as artísticas” (ARAÚJO, 2004, p. 47).

O Decreto de nº 7.247 de 19 de abril de 1879, equiparou todos os estabelecimentos secundários mediante
condições determinadas, as mesmas prerrogativas de que gozava o Colégio Pedro II para que seguissem aos
mesmos programas de estudos. O Colégio Pedro II durante o Império funcionou como um laboratório ao
projeto civilizador no âmbito educacional. As Reformas aplicadas a essa instituição modificaram o seu
cotidiano, sua estrutura administrativa e curricular, ampliaram e reduziram os programas de estudos, criaram
ou limitaram o conteúdo das matérias, ou ainda redistribuíram a carga horária das lições. Essas mudanças
apenas confirmaram a sua centralidade como condutor de reformas e como agência formadora das elites
culturais da nova nação que se construía.

As hierarquizações das classes sociais na educação possibilitaram uma estreita relação entre política e cultura,
educação e visão de mundo. Os discursos políticos e oficiais, e as práticas educacionais nos diferentes níveis
sociais apontavam para um projeto de nação referenciado por um sistema de valores e patrimônio cultural
construído por uma política educacional e elitista.

O Colégio Pedro II, fundado para ser um paradigma da instrução secundária na Corte e nas demais
províncias, cumpriu o seu papel de colégio-padrão do ensino tradicional, clássico e erudito. Projetou-se no
cenário brasileiro como uma instituição educacional, possuidora de estatutos organizados, métodos de ensino,
programas e compêndios, e como centro de formação social da cultura intelectual. Inseriu-se na Capital do
Império, com o objetivo de preparar a elite aos cursos superiores, já que seus ensinamentos não
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correspondiam à realidade das demais províncias, no qual detinha de conhecimentos técnicos e profissionais
para as classes populares.

Assim, os resultados desta pesquisa divulgaram que a constituição do campo histórico e científico para o
estudo de Ciências no Colégio Pedro II não constituiu um paradigma para o ensino secundário, visto que em
Sergipe os estudos desse campo contemplavam uma historiografia de uma instituição específica, já que cada
estudo possui suas especificidades regionais e singularidades institucionais.

[1] Doutoranda em Educação/UFS, membro do Grupo de Pesquisa História das Disciplinas Escolares: história,
ensino e aprendizagem (GPDEHEA) e Licenciada em Matemática/UNIT. suelycristinas@yahoo.com
.br

REFERÊNCIAS

AIRES, Joanez Aparecida. História da Disciplina Escolar Química: o caso de uma instituição de ensino
secundário de Santa Catarina (1909-1942). Tese de Doutorado, Florianópolis: UFSC, 2006.

ALVES, Eva Maria Siqueira. O Atheneu Sergipense: Uma casa de educação literária examinada segundo os
Planos de Estudos (1870-1908). Tese de Doutorado, PUC/SP, 2005.

ANDRADE, Vera Lucia Cabana de Queiroz. Colégio Pedro II: um lugar de memória. Tese de doutorado. Rio
de Janeiro: IFCS/UFRJ, 1999.

ARAÚJO, José Augusto Melo de. Debates, Pompa e Majestade: a história de um concurso docente nos
trópicos no século XIX. Dissertação de mestrado. São Cristovão: UFS/SE, 2004.

AZEVEDO, Fernando de. “As origens das instituições escolares”. In: A Cultura brasileira. Parte III – A
transmissão da Cultura, 6ª ed. Brasília: Editora UNB, 1996, p. 545-601.

CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexão sobre um campo de pesquisa. In: Teoria e
Educação, 1990, n.2.

GATTI JÚNIOR, Décio. A história das instituições educacionais. In: GATTI JUNIOR, Décio & ARAÚJO, José
Carlos Souza (orgs). Novos temas em história da educação brasileira. Campinas: Autores Associados,
2002.

GOODSON, Ivor. Currículo, Teoria e História. Trad. Attílio Bruneta, Petrópolis: Vozes, 4ªed., 2001.

VASCONCELOS, Maria Celi Chaves. A casa e os seus mestres: a Educação no Brasil de Oitocentos. Rio de
Janeiro: Gryphus, 2005.

Recebido em: 28/06/2014
Aprovado em: 28/06/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_historia_do_ensino_de_ciencias_no_colegio_pedro_ii_e_no_atheneu.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



E-ISSN:1982-3657
Doi:

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_historia_do_ensino_de_ciencias_no_colegio_pedro_ii_e_no_atheneu.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.9-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


