
MATEMÁTICA E DISCIPLINAMENTO SOBRE OS SABERES ESCOLARES: UMA 
ANÁLISE DE CADERNOS DE ALUNOS DE UMA ESCOLA RURAL DO RIO 
GRANDE DO SUL NA DÉCADA DE 1940 
Marli Teresinha Quartieri – UNIVATES  
Ieda Maria Giongo – UNIVATES 
Agência Financiadora: FAPERGS 

 
 
O presente artigo analisa movimentos de disciplinamento sobre os saberes escolares 
presentes numa escola rural, localizada numa cidade do Vale do Taquari, interior do Rio 
Grande do Sul, na década de 1940. O material de pesquisa está composto por um conjunto 
de cadernos, de várias disciplinas, de três alunos – dois homens e uma mulher - que 
frequentaram a referida escola na época estudada. Os aportes teóricos que sustentam a 
investigação são as teorizações de Michel Foucault, em especial as noções do filósofo de 
disciplinamento dos saberes e análise documental. A análise apontou para a existência, na 
escola e na época examinadas, de processos de disciplinamento que operavam sobre os 
saberes escolares. No que se refere à Matemática, o exercício analítico posto em ação 
evidenciou que os modos específicos de resolver as atividades propostas, fortemente 
alicerçados nas regras da matemática escolar, não permitiram a geração de outros modos 
de resolução.  
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1. Do que trata a investigação  

 

 No biênio 2008/2009, desenvolveu-se, no Centro Universitário UNIVATES de 

Lajeado/RS, uma pesquisa com o intuito de problematizar a educação matemática na 

Escola Básica da região do Vale do Taquari-RS.1 Integraram-na três professoras, bem 

como duas alunas bolsistas do curso de Licenciatura em Ciências Exatas – Habilitação 

Integrada em Física, Química e Matemática -  da Instituição e um grupo de professores 

voluntários de Matemática de algumas escolas do Vale do Taquari. Tal grupo encontrava-

se com as pesquisadoras e bolsistas, bimestralmente, de forma presencial, e de modo 

assíncrono no ambiente virtual de aprendizagem Teleduc2 

  Um dos objetivos gerais da pesquisa consistiu em fomentar relevante discussão 

acerca dos planos de estudo de Matemática com os professores da Escola Básica, bem 

como ressignificar os critérios de escolha dos conteúdos programáticos quando da 

elaboração dos planos de estudos e como estes foram se modificando ao longo das 

décadas. Uma das ações - que consistiu em analisar livros e cadernos de matemática de 

                                                 
1  Entende-se por Escola Básica os anos de escolarização no período da Educação Infantil ao Ensino 

Médio.  
2 O ambiente virtual Teleduc, utilizado pela UNIVATES e desenvolvido pela UNICAMP, é utilizado na 

Instituição como apoio ao ensino presencial. Possui as ferramentas em módulos, disponibilizando: 
agenda, ferramentas de conteúdo, ferramentas de comunicação assíncrona e síncrona, portfólio, 
ferramentas de avaliação, ferramentas para geração de exercício, administração e gerenciamento de curso.  



diferentes épocas - contou com a colaboração do grupo de professores que participava das 

reuniões bimensais: muitos deles disponibilizaram considerável quantidade de livros e 

cadernos de Matemática, dos anos 40 do século passado até os anos 2000, oriundos de 

diferentes municípios e escolas. A pesquisa em algumas bibliotecas da região também 

propiciou o contato com livros didáticos de Matemática, especialmente das décadas entre 

1960 e 1980. Ademais, alguns colegas da Instituição, que haviam exercido a docência na 

Escola Básica, disponibilizaram materiais, dentre eles, diários com anotações sobe os 

conteúdos ministrados.  

Em especial, neste trabalho, analisaremos os cadernos de três alunos – dois homens 

e uma mulher - que frequentaram, na década de 1940, uma escola rural de confissão 

evangélico-luterana, localizada num pequeno município do Vale do Taquari, interior do Rio 

Grande do Sul. Neste período, um único professor ministrava aulas para várias séries em 

uma mesma sala.  Com o escrutínio do material de pesquisa, foi possível verificar que as 

atividades escolares propostas a estes alunos estavam separadas em cadernos específicos 

que apresentavam, grifados na capa, os seguintes títulos: ditado, provas, civismo, 

conversações, caligrafia, aritmética, geometria, exercícios, português.  

A análise, apoiada nas teorizações de Michel Foucault, foi central para que 

pudéssemos verificar a existência de movimentos de disciplinamento que operavam sobre 

os saberes escolares, conforme esperamos demonstrar no decorrer do trabalho. As 

teorizações foucaultianas também foram determinantes para empreendermos a 

investigação, uma vez que atentamos às ideias do filósofo sobre análise documental. A esse 

respeito, Foucault nos ensina que não se trata de verificar se os documentos são “sinceros 

ou falsificadores, bem informados ou ignorantes, autênticos ou alterados” (Foucault, 1995, 

p.7) com o intuito de “reconstituir, a partir do que dizem estes documentos – às vezes com 

meias-palavras – o passado de onde emanam e que se dilui, agora, bem distante deles” 

(ibidem, p.7). Trata-se de considerar tarefa primordial, “não interpretá-lo [o documento], 

não determinar se diz a verdade nem qual é seu valor expressivo, mas sim trabalhá-lo no 

interior e elaborá-lo” (ibidem, p.7) de forma que se estabeleçam séries, se identifiquem 

unidades e se descrevam relações. 

O filósofo (ibidem) ainda argumenta que 

 [...] desde que existe uma disciplina como a História temo-nos servido de 
documentos, interrogamo-nos a seu respeito; indagamos-lhes não apenas o que 
querem dizer, mas se eles diziam a verdade, e com que direito podiam pretendê-
lo, se eram sinceros ou falsificadores, bem informados ou ignorantes, autênticos 
ou alterados. Mas cada uma dessas questões e toda essa grande inquietude crítica 



apontavam para um mesmo fim: reconstituir, a partir do que dizem estes 
documentos – às vezes com meias-palavras – o passado de onde emanam e que 
se dilui, agora, bem distante deles (…) 
 

Contrapondo-se a essa ideia, continua ele (ibidem, p.7) 

Ora, por uma mutação que não data de hoje, mas que, sem dúvida, ainda 
não se concluiu, a história mudou sua posição acerca do documento: ela 
considera como sua tarefa primordial, não interpretá-lo, não determinar se 
diz a verdade nem qual é seu valor expressivo, mas sim trabalhá-lo no 
interior e elaborá-lo: ela o organiza, recorta, distribui, ordena e reparte em 
níveis, estabelece séries, distingue o que é pertinente do que não é, 
identifica elementos, define unidades, descreve relações. O documento, 
pois, não é mais, para a história, essa matéria inerte através da qual ela 

tenta reconstituir o que os homens fizeram ou disseram, o que é passado 

e o que deixa apenas rastros: ela procura definir, no próprio tecido 

documental, unidades, conjuntos, séries, relações. [grifos nossos] 
 

 O trabalho está organizado em quatro seções. Após esta parte introdutória, a 

próxima seção analisa os aportes teóricos que sustentaram a investigação. Na terceira parte, 

é posto em ação o exercício analítico por meio das ferramentas teóricas anteriormente 

explicitadas. Por fim, apresentamos uma breve síntese das ideias desenvolvidas no trabalho 

a título de conclusão.  

 

2. Dos aportes teóricos 

  Nesta seção temos o propósito de explicitar, com apoio nas ideias de Michel 

Foucault, os aportes teóricos que sustentaram a investigação, em especial, as noções do 

filósofo acerca de disciplinamento sobre os saberes.  

 Em efeito, Foucault (1999, p.213 - 214) comenta a estreita relação entre o 

“progresso das luzes” e o disciplinamento dos saberes e, mesmo entendendo como 

indissociável a emergência do disciplinamento dos saberes e o curso do século XVIII, o 

filósofo faz uma ressalva: há que se desprender a ideia de que nesse período deu-se a luta 

do conhecimento contra a ignorância e do raciocínio contra o erro, por exemplo. 

Deslocando-se dessa perspectiva, Foucault compreende que no período houve um 

“combate dos saberes uns contra os outros – dos saberes que se opõem entre si por uma 

morfologia própria, por seus detentores inimigos uns contra os outros e por seus efeitos de 

poder intrínsecos” (ibidem, p.214) [grifos do autor]. Para o filósofo, não é suficiente dizer 

que no século XVIII houve a emergência destes saberes. Foi algo mais: 

Primeiro, a existência plural, polimorfa, múltipla, dispersa, de saberes 
diferentes, que existiam com suas diferenças conforme as regiões 
geográficas, conforme o porte das empresas, das oficinas, etc. – estou 
falando de conhecimentos tecnológicos, não é? -, conforme as categorias 



sociais, a educação, a riqueza daqueles que a detinham. E tais saberes 
estavam em luta uns contra os outros, uns diante dos outros, numa 
sociedade em que o segredo do saber tecnológico valia riqueza e em que 
a independência desses saberes, uns em relação aos outros, significava 
também a independência dos indivíduos. Portanto, saber múltiplo, saber 
segredo, saber que funciona como riqueza e como garantia de 
independência: era nesse fracionamento que funcionava o saber 
tecnológico (ibidem, p. 214). 
 

 Foucault expressa que com o desenvolvimento das forças de produção e das 

demandas econômicas, o “valor” desses saberes aumentou e a luta de uns contra os outros 

e as delimitações de independência tornaram-se mais tensas. Paralelo a isso, ocorreram 

“processos de anexação, de confisco, de apropriação dos saberes menores, mais 

particulares, mais locais, mais artesanais, pelos maiores” (Foucault, 1999, p.215). O 

filósofo (ibidem) ainda infere que, nessas lutas e processos de anexação dos saberes 

considerados “maiores” sobre os demais, o Estado interveio, direta ou indiretamente, com 

quatro procedimentos: 

Primeiro, a eliminação, a desqualificação daquilo que se poderia chamar 
de pequenos saberes inúteis e irredutíveis, economicamente dispendiosos; 
eliminação e desqualificação, portanto. Segundo, normalização desses 
saberes entre si, que vai permitir ajustá-los uns aos outros, fazê-los 
comunicar-se entre si, derrubar as barreiras do segredo e das delimitações 
geográficas e técnicas, em resumo, tornar intercambiáveis não só os 
saberes, mas também aqueles que os detêm; normalização, pois, desses 
saberes dispersos. Terceira operação: classificação hierárquica desses 
saberes que permite, de certo modo, encaixá-los uns nos outros, desde os 
mais específicos e mais materiais, que serão ao mesmo tempo os saberes 
subordinados, até as formas mais gerais, até os saberes mais formais, que 
serão a um só tempo as formas envolventes e diretrizes do saber. 
Portanto, classificação hierárquica. E, enfim, a partir daí, possibilidade da 
quarta operação, de uma centralização piramidal, que permite o controle 
desses saberes, que assegura as seleções e permite transmitir a um só 
tempo de baixo para cima os conteúdos desses saberes, e de cima para 
baixo as direções de conjunto e as organizações gerais que se quer fazer 
prevalecer (Foucault, 1999, p. 215-216). 
 

 Essa “organização” dos saberes não se efetivou de modo isolado; a ela 

correspondeu todo um aparato de práticas e instituições, tais como a Enciclopédia. A 

respeito da Enciclopédia, Chassot (1993) comenta o lançamento, em 1750, do 

PROSPECTUS, ocasião em que Diderot a anunciou, nomeando-a, como ficou conhecida, 

de Dicionário Racional das Ciências, das Artes e dos Ofícios, por uma Sociedade de 

Letrados. Para ele, a ambição da obra pode ser inferida nas palavras de Diderot, quando 

este afirma que ela tinha por objetivo “reunir os conhecimentos dispersos sobre a 

superfície da Terra e expor o seu sistema geral aos homens com os quais vivemos, para que 

nossos descendentes, tornando-se mais instruídos, tornem-se, ao mesmo tempo, mais 



virtuosos e felizes” (Chassot, 1993, p.5). 

 Esse aspecto ambicioso da Enciclopédia também é discutido por Foucault. O 

filósofo (1999, p. 216) argumenta que se tornou habitual vê-la apenas como uma oposição 

política ou ideológica à monarquia e ao catolicismo. Porém, Foucault infere que pode ser 

atribuída a ela uma operação “a um só tempo política e econômica de homogeneização dos 

saberes tecnológicos” (ibidem, p.216). Além disso, as investigações sobre os métodos de 

artesanato, técnicas metalúrgicas, extração mineira, etc. – “essas grandes investigações que 

se desenvolveram desde meados até o fim do século XVIII – corresponderam a esse 

empreendimento de normalização dos saberes técnicos” (ibidem, p.216). Esse 

empreendimento da normalização relacionado aos demais empreendimentos descritos pelo 

filósofo – classificação, hierarquização e centralização – foi decisivo para o surgimento do 

poder disciplinar. Desse disciplinamento podem-se compreender, ainda segundo o filósofo, 

dois fatos. O primeiro refere-se ao aparecimento da universidade como uma espécie de 

grande aparelho uniforme dos saberes, com suas diferentes categorias, prolongamentos, 

escalonamentos e seus pseudópodes. Embora as universidades já existissem na época, com 

papel definido, no fim do século XVIII e início do século XIX, elas passaram a ter uma 

função de seleção dos saberes, de escalonamento, de qualidade e de quantidade dos saberes 

em diferentes níveis. O segundo fato é o aparecimento de um controle que não incide sobre 

o conteúdo dos enunciados, sobre sua conformidade ou não com certa verdade, mas sobre a 

regularidade das enunciações. O problema será saber quem falou e se era qualificado para 

falar, em que nível se situa esse enunciado, em que conjunto se pode colocá-lo. “Passou-se, 

se vocês preferirem, da censura dos enunciados para a disciplina da enunciação (...) que é a 

forma de controle que se exerce agora a partir da disciplina” (ibidem, p.221). Esse 

disciplinamento organizou um novo tipo de relação entre poder e saber, levando-nos não 

mais à regra da verdade, mas à regra de ciência. 

 A análise do material de pesquisa nos levou a selecionar um conjunto de excertos, 

presentes nos cadernos, que apontavam para a existência de processos de disciplinamento 

sobre os saberes escolares, na escola e no período acima mencionado. Na próxima seção 

explicitaremos e  problematizaremos tais processos. 

 

 

 

3. Da análise  

 Com base no material escrutinado foi possível inferir que na escola mencionada, 



processos de disciplinamento foram postos em ação sobre os saberes escolares.  Em efeito, 

em um dos cadernos, o aluno deveria treinar a escrita – possivelmente considerada 

insatisfatória - valendo-se do recurso da caligrafia, com o propósito de manter a escrita das 

letras nos padrões considerados satisfatórios pelo professor, conforme expresso no excerto 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Excerto de caderno de caligrafia de  um aluno da Escola.  

 

 De fato, a análise dos cadernos permitiu visualizar a importância dada pela escola – 

e pelo professor – à grafia correta de acordo com os padrões da Língua Portuguesa da 

época. Num dos cadernos -  denominado pelo aluno de “caderno de ditado” - estão 

expressos ditados de palavras, frases e textos, numa tentativa de adequar a escrita do aluno 

à grafia considerada correta pela escola. Cabe também salientar que após a realização de 

cada atividade, o professor atribuía um parecer ao desempenho de cada aluno. Assim, 

expressões como “0 (zero) erros”, “muito bom” e “ótimo” eram atribuídos quando, na ótica 

do professor, o aluno, além de escrever corretamente segundo as normas ortográficas, o 

fazia com letras consideradas legíveis e adequadas. Quando tais condições de escrita não 

eram satisfeitas, o professor solicitava que os alunos repetissem, sistematicamente, a 

escrita correta da palavra que grafavam incorretamente, ou as letras que não estavam 

corretamente “desenhadas”, como destacado no excerto acima. Ali, é possível visualizar a 

sequência de linhas preenchidas pelo aluno com letras “b”, bem como a repetição das 



palavras que ele escrevera incorretamente na atividade proposta. Cabe aqui ressaltar a 

recorrência, nos cadernos examinados, do título “correção” no início de tais atividades.  

 Nos cadernos examinados observou-se também a importância conferida  à 

organização das atividades, ou seja, estas deveriam ser “completas” – constituídas por 

pergunta, resposta e correção - numa mesma sequência na resolução. Em particular, num 

dos cadernos  utilizados para as avaliações, é possível verificar a existência de um extenso 

questionário no âmbito do ensino de ciências que primava por uma ordenação recorrente: o 

número da pergunta, seguido da indagação e da resposta, como expresso no excerto abaixo: 

Perg nº. 1: O homem possui quantos sentidos? 

Resp. nº. 1: O homem possui cinco sentidos que são: a vista, o ouvido, o 
gosto. O olfato e o tato. 

Perg. nº. 2: Quais são os órgãos dos sentidos? 

Resp. nº. 2: Os órgãos dos sentidos são: os olhos, para a vista, as orelhas, 
para o ouvido, o nariz, para o olfato, a língua e o céu da boca para o 
gosto; e as diversas partes para o tato. 

Perg. nº. 3: Quais são os três reinos da natureza? 

 Resp. nº. 3: Os três reinos da natureza são: o reino animal, reino vegetal e 
o reino mineral.  

 

 Ainda com relação ao caderno de avaliações, é importante destacar que o professor 

atribuía notas, de zero a 100, a cada uma das tarefas desenvolvidas. Tais notas eram 

também grafadas, usualmente nos finais de cada mês, numa das folhas do caderno do 

aluno. Após grafá-las, o professor procedia à média aritmética simples, destacando a soma, 

a divisão e nota final do mês ou, em muitos casos, do ano. 

 Ademais, por meio da análise dos cadernos foi possível inferir que os movimentos 

de disciplinamento sobre os saberes escolares também previam a separação dos conteúdos 

em disciplinas que, como expresso acima, ocupavam distintos cadernos. Em especial, no 

âmbito da Língua Portuguesa e da Matemática, tais disciplinas eram subdivididas: em 

Língua Portuguesa visualizou-se esta separação por meio de cadernos de ditado, caligrafia, 

redação. No que se refere à Matemática, foi possível visualizar a separação dos conteúdos 

em dois âmbitos: aritmética e geometria, o que nos conduziu aos estudos de Gallo (2007). 

Ali, o autor se reporta à questão do currículo disciplinar aludindo que, no período clássico 

grego e romano, os conteúdos a serem ensinados estavam dispostos em áreas distintas. À 

época, as diferentes áreas – ou disciplinas – sofreram alterações que, segundo o autor, 

culminaram numa organização dupla: o trivium (gramática, retórica e filosofia) e o 

quadrivium (aritmética, geometria, astronomia e música). Para Gallo, além de dominar 



todo o período medieval, esta divisão, articulada com os estudos da fé, também se 

constituiria na base da educação da modernidade. O autor ainda infere que nessa 

concepção de educação e currículo estava a noção que preconizava ser o mundo e a 

realidade constituídos por uma suposta totalidade que não poderia ser completamente 

abarcada, tornando-se necessário dividir os saberes em áreas os quais deveriam “ser 

estudados, aprendidos e articulados, numa visão enciclopédica” (ibidem, p.2).  

A divisão minuciosa em áreas de que fala Gallo também pode ser observada no 

excerto abaixo, extraído do caderno de geometria da aluna. Dentre os conteúdos relativos à 

geometria plana, é possível verificar o destaque ao estudo de ângulos, com ênfase   na 

definição seguida do desenho correspondente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Figura 2: Excerto de caderno de geometria de uma aluna da Escola.  

 

 Em especial, o escrutínio do material de pesquisa nos levou a inferir que o estudo  

detalhado de conceitos relativos à geometria, efetuados separadamente, objetivava que os 

alunos adquirissem sólidos conhecimentos acerca da temática para, em seguida, “aplicá-

los” a problemas que podem ser pensados como fortemente amalgamados ao cotidiano dos 

alunos daquela escola.  O excerto abaixo expressa essa ideia:   

  



 Figura 3: Excerto de um caderno de aritmética de uma aluna da Escola.  

 

 O problema proposto apresenta as unidades de medidas de terra em braças e 

hectares, o que poderia ser pensando como necessário à formação dos alunos da escola 

examinada, haja vista que eram filhos de pequenos agricultores ou comerciantes. 

Entretanto, cabe aqui evidenciar que a aluna preocupou-se em apresentar uma sequência de 

resolução que prima pela formalidade, expressa pelo título sublinhado, seguido do 

problema escrito, da solução propriamente dita e da resposta em destaque. Tal modo de 

apresentação, a nosso ver, demonstra a preocupação da aluna – e da escola – em seguir as 

regras da matemática escolar, expressas, também, pela supremacia da escrita em 

detrimento da oralidade, uma vez que nos problemas examinados, os cálculos escritos têm 

destaque. Também foi possível verificar que, nos problemas relativos à áreas de terra, as 

figuras remetiam à geometria amalgamada à matemática escolar: retângulos, losangos, 

quadrados e paralelogramos.  

Esta forma de resolução recorrente dos problemas – com a repetição de um modelo 

a ser seguido -  bem como a supremacia das regras vinculadas à matemática escolar, a 

nosso ver, aponta para a existência de processos de disciplinamento sobre os saberes 

escolares presentes na escola e datas mencionadas anteriormente. Tais processos também 

podem ser evidenciados num dos cadernos analisados quando um aluno, em julho de 1940, 

ao realizar atividade referente à operações com números naturais, assim escreveu: 

 



Raciocine bem: 

1. A sétima parte de um número é igual a 80. O número é 560. 

2. A oitava parte de outro número é igual a 40. O número é 320. 

3. Multiplicando-se certo número por 9, obtém-se 540. O número 
multiplicado por 9 é 60.  

4. Multiplicando-se outro número por 7 e somando-se mais 50 obtém-se 
também 540. O número multiplicado por 7 é 70 

 A expressão “raciocine bem” antecedendo a lista de questões - possivelmente 

ditada pelo professor –  expressa, a nosso ver, a vinculação, na época e na escola 

mencionada, da Matemática com o assim chamado “raciocínio lógico”. Nessa ótica, 

“raciocinar bem” implicaria em resolver, também por meio de repetições de exercícios,  os 

cálculos apresentados.  Em particular, em relação à matemática praticada nesta escola, o 

exercício analítico posto em ação  nos permitiu inferir que os processos de disciplinamento 

gestados não permitiram a geração de novos modelos de resolução, nem tampouco 

favoreceram a emergência de outros modelos de racionalidade.  Mesmo que os problemas 

abordassem questões vinculadas, por exemplo, às unidades de medidas frequentemente 

usadas no contexto rural, sua resolução perpassava por modelos presentes na matemática 

escolar. Deste modo, inicialmente se aprenderiam conceitos que, posteriormente, deveriam 

ser “aplicados” em problemas, cuja resolução obedecesse às regras da matemática escolar.  

Com relação à imposição de um modelo de racionalidade vale a pensa destacar o 

estudo de Varela (1992). A autora mostra como o processo de individualização, que se 

intensificou a partir do século XVI através de determinados mecanismos –, tais como a 

constituição dos Estados modernos e a divisão social do trabalho, o aumento da densidade 

da população nas zonas urbanas, o desenvolvimento da propriedade privada e a 

acumulação de capital – constituiu-se em um dos pilares para a constituição do sujeito 

moderno. Em suma, Varela analisa como a regulação social do espaço e do tempo em 

conexão com as formas de transmissão e interiorização através de técnicas pedagógicas 

incide “nas sutis conexões que se estabelecem historicamente entre o processo de 

individualização e os modos de educação, ou seja, entre as tecnologias de produção de 

subjetividades específicas e as regras que regem a constituição dos campos do saber” 

(ibidem, p.79). 

Na segunda metade do século XVI, já se delineavam novos modelos de educação 

com o intuito de socializar os jovens das classes dominantes. Surgiu daí, por exemplo, a 

intensa preocupação dos reformadores pelo “governo da terna idade” (ibidem, p.79), e toda 



uma série de programas de ensino que, planejados e aplicados, constituíram-se num 

“dispositivo fundamental para definir o novo estágio temporal que hoje denominamos 

infância” (ibidem, p.79). A partir de então, com a conversão do homem em ser “civilizado” 

e “individualizado”, novos modelos educacionais foram postos em ação com o intuito de 

“pôr fim a um tempo cósmico, mágico e cíclico” (ibidem, p.81).  

Noutro lugar (1994), a autora mostra como, nesse processo, ao particularizar a 

idade infantil e vincular à noção de infância o desenvolvimento biológico individual, a 

educação institucionalizada fortemente urbana e elitista engendrou métodos e técnicas que 

foram decisivos para a constituição do indivíduo burguês. Ao cunhar o termo 

“pedagogização dos conhecimentos” para referir-se ao processo – gestado no 

Renascimento e constantemente intensificado – Varela mostra que o objetivo era, 

precisamente, “produzir uma separação cada vez mais marcada entre o mundo dos adultos 

e o das crianças” (Varela, 1994, p.87), surgindo daí “a necessidade de delinear, de pôr em 

ação, novas formas específicas de educação” (ibidem, p.87). O quadro que então se 

desenhava, segundo a autora, possibilitou o surgimento de novas instituições educacionais, 

tais como os colégios das ordens religiosas – principalmente dos jesuítas – estabelecendo, 

assim, novas formas de socialização das novas gerações. Essas novas formas de 

socialização influenciaram tanto a aprendizagem do ofício das armas – para a nobreza – 

quanto à aprendizagem dos ofícios – tradicionalmente estabelecidas para as classes 

populares  e  

(...) foram precisamente os jesuítas que retomaram a definição que 
moralistas e humanistas fizeram da infância e puseram em ação uma 
maquinaria escolar que não apenas contribuiu para dotar as crianças de 
um estatuto especial, mas que também converteu seu sistema de ensino, 
nos países católicos, num sistema modelo para as demais instituições 
escolares, incluindo, após lutas e sucessivos reajustes, as universidades 
(ibidem, p.88).  

Para levar adiante seu projeto de formação de bons cristãos, os jesuítas não apenas 

reforçaram a importância da infância no desenvolvimento do homem – optando por educar 

as crianças em espaços fechados, nos colégios – “mas sentiram também a necessidade de 

controlar os saberes que iam transmitir e de organizar esses saberes de tal forma que se 

adequassem às supostas capacidades infantis” (ibidem, p.88). [grifos meus]. Em efeito:  

Os saberes, tanto da cultura clássica como da cristã, foram desse  modo 
selecionados e organizados em diferentes níveis e programas de 
dificuldade crescente, ao mesmo tempo em que se viram submetidos a 



censuras, em função de sua bondade ou maldade em relação à ortodoxia 
católica, em função, portanto, de seu caráter moral. Produziu-se, em 
conseqüência, uma censura exterior sobre os autores clássicos, sobre os 
conteúdos de suas obras, de modo que uma massa importante de 
enunciados foram expurgados e convenientemente apresentados com a 
finalidade de evitar que qualquer perigo moral se aproximasse das tenras 
mentes dos colegiais (Varela, 1994, p.88).  [grifos nossos] 

Esses expurgos, seleções e organizações dos enunciados estiveram, segundo 

Varela, diretamente relacionados a dois processos conectados entre si.  Em oposição aos 

mestres das universidades medievais, ao tornaram-se “autoridades morais”, os jesuítas 

acabaram por determinar uma série de procedimentos e técnicas com o intuito de 

desqualificar os saberes até então detidos pelos estudantes. Essa gama de técnicas e 

procedimentos, gradualmente aperfeiçoada, conferia, “tanto aos colegiais, como aos 

saberes, uma natureza moralizada e moralizante” (ibidem, p.89). Foram precisamente essas 

técnicas e procedimentos que propiciaram o surgimento do saber pedagógico como 

“ciência”. É importante destacar aqui que a “pedagogização dos conhecimentos”, através 

de sucessivas transformações e reinterpretações, acabou por influenciar também outras 

instituições educacionais, estendendo seus domínios em épocas posteriores e 

compreendendo, ainda para a autora, três efeitos visíveis. 

Em primeiro lugar, Varela comenta que adquirir esses saberes moralizados não 

implicou uma cooperação entre mestres e alunos, uma vez que os jesuítas, na época, 

autodenominaram-se os “detentores do saber”, restando aos estudantes uma posição de 

subordinação, pois “converteram-se [os estudantes] em sujeitos destinados a adquirir os 

ensinamentos dosificados, transmitidos por seus professores para convertê-los, também a 

eles próprios, em seres virtuosos” (ibidem, p.89). O segundo efeito de que fala Varela 

mostra como os saberes transmitidos pelos jesuítas, considerados “verdadeiros”, nutriam a 

pretensão da neutralidade e imparcialidade, desvinculando-se dos problemas mundanos. 

Essa desvinculação fez com que os saberes ligados às lutas sociais e a determinadas 

culturas, não dominantes, começassem a  

(...) ficar marcados pelo estigma do erro e da ignorância e viram-se 
desterrados do recinto sagrado da cultura culta, uma cultura que, com o 
passar do tempo, converteu-se na cultura dominante e reclamou para si o 
monopólio da verdade e da neutralidade (Varela, 1994, p.89). 

Por fim, o último dos efeitos citados por Varela remete ao aparato que tinha por 

objetivo penalizar e moralizar os colegiais, vinculando a aquisição dos “conhecimentos 



verdadeiros” e da virtude a exercícios práticos que levavam à  efetiva realização da virtude 

e à renúncia de si mesmo. 

Foi desse modo que a disciplina e a manutenção da ordem nas salas de 
aula passaram a ocupar um papel central no interior do sistema de ensino 
até chegar praticamente a eclipsar a própria transmissão de 
conhecimentos (ibidem, p.89). 

Varela também mostra como, em consonância com o processo de 

“pedagogização” do conhecimento, em meados do século XVIII, produziu-se uma nova 

transformação no campo dos saberes. Em função das novas exigências da Economia 

Política que se apresentavam com o desenvolvimento de forças produtivas e a necessidade 

de governar a população, tornou-se necessária a implantação de métodos e técnicas que, 

postas em ação principalmente nas instituições educacionais, pudessem, além de se 

apropriar dos saberes, discipliná-los. Nesse cenário, mais uma vez essas instituições – 

incluindo-se aí as universidades e academias – exerceram papel central nessa 

reorganização.  

Na próxima seção, tecemos algumas conclusões que, ao não pretenderem ser 

definitivas, apontam para a continuidade da discussão até aqui empreendida.  

 

4. Das (in)conclusões  

 Como esperamos ter mostrado, a análise do material de pesquisa apontou para a 

existência, na escola e na época examinados, de processos de disciplinamento que 

operavam sobre os saberes escolares. Em efeito, o modo como os alunos eram solicitados a 

repetir, inúmeras vezes, a escrita de palavras ou expressões que não estivessem de acordo 

com as normas da Língua Portuguesa bem como a exigência de um modelo na resolução 

de questões pode ser pensado como instituindo um modo particular de operar com os 

saberes escolares.  

  No que se refere à Matemática, apoiando-nos nas teorizações foucaltianas, foi 

possível inferir que tais modos específicos de resolver as atividades propostas, fortemente 

alicerçados nas regras da matemática escolar, não permitiram a geração de outros modos 

de resolução.  Do mesmo modo, há, nos cadernos examinados, alusão ao rigor matemático, 

expressos no modo como eram resolvidas as questões: usualmente, iniciava-se com o título 

da atividade, seguido do cálculo que correspondia à questão e da resposta sublinhada. 

Ademais, a análise dos cadernos nos levou a pensar que a matemática praticada naquela 

escola, mesmo utilizando-se de questões “aplicadas ao cotidiano”, como o uso de unidades 



de medida como braças, hectares, grosas, litros nas questões propostas, dava importância 

às regras da matemática escolar, dentre elas, a assepsia, o rigor e a supremacia da escrita 

em detrimento da oralidade. O rigor e assepsia da matemática escolar ainda podem ser 

verificados nas definições de conceitos como ângulos, retas e figuras geométricas planas.  

 A análise efetivada sobre o material de pesquisa nos fez questionar como processos 

de disciplinamento dos saberes escolares postos em ação nas escolas têm configurado 

modos específicos de operar com a matemática. Ademais, cabe também perguntar: como 

tais modos específicos operam na constituição dos sujeitos escolares? Tais questões têm 

orientado a equipe na configuração dos objetivos da pesquisa para o biênio que inicia.  
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